Kennismaking voor groep 7/8
2018/2019

Minister Calsstraat 10
Panningen

TECHNIEK EN TECHNASIUM
op het Bouwens
Werk jij graag met je handen en hou jij van techniek?
Vind je het interessant om dingen te onderzoeken?
Kom dan naar onze techniek introductiemiddagen!
Voor wie?
Wanneer?
Hoe laat?

Basisschoolleerlingen van groep 7/8
Woensdag 13 en woensdag 20 februari 2019
14.00 - 16.00 uur

vmbo | havo | vwo

www.hetbouwens.nl

Kom kennismaken met
techniek!
Voor vmbo

Hou jij van techniek en werk je graag met je
handen? Dan nodigen we je uit voor onze
kennismakingsmiddagen techniek!
We maken samen met jou op een creatieve
manier kennis met de wereld van techniek op
het Bouwens. In twee technieklessen gaan we
aan de slag. Samen met onze techniekdocenten
werk je in ons technieklokaal aan een werkstuk.

Ontdek het technasium!
Voor vmbo-t/havo en havo/vwo

Wanneer?
Op woensdag 13 februari en woensdag 20
februari van 14 tot 16 uur.

Aanmelden?
Meld je dan aan via www.hetbouwens.nl
(kijk bij groep 7/8 of in onze agenda)

Wil je meer weten?

Ben jij nieuwsgierig, creatief en avontuurlijk?
Hou je van uitdagingen en vind je het leuk
om met anderen samen te werken? Vind je
het interessant om dingen te onderzoeken
of laat je graag je eigen ontwerpen tot leven
komen? Dan is het technasium echt wat voor
jou. Het technasium is een onderwijsstroom
voor leerlingen op havo en vwo. Hier werk
je binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen
(O&O) aan echte vraagstukken van bedrijven.

Op onze website vind je meer informatie over
techniek en het technasium. Maar je mag
natuurlijk ook je vragen stellen aan Ingrid
Hebben-Lodewijks, teamleider vmbo brugklas
en instroomcoördinator.
E

i.hebben@hetbouwens.nl

T

077 - 306 88 88

Je gaat deze middagen aan de slag met de
opdracht om een eiervanger te ontwerpen.
Ervaar hoe binnen O&O wordt gewerkt!

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.hetbouwens.nl

