
View this email in your browser

Beste <<Voornaam>>,  
 
Gelukkig 2022! We hopen dat je het jaar, ondanks de huidige beperkingen, mooi hebt
kunnen starten. Laten we streven naar een zo zorgeloos mogelijk onderwijsjaar, met veel
ruimte voor inspirerend bèta- en techniekonderwijs!  
 
In deze eerste nieuwsbrief van het jaar blikken we vooruit naar een nieuwe training die je
in het voorjaar kan volgen en krijg je een VR-lesidee waar je mee aan de slag kunt. Ook
lees je aan de hand van een praktijkcasus meer over een prachtig onderwijsproject dat
we vorig jaar startten.  
 
Veel leesplezier! 
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Innovatieve technieklessen in het 

speciaal basisonderwijs
 
Hoe laat je leerlingen structureel kennismaken met verschillende facetten van
techniek? 
 
Afgelopen zomer vroeg Hub Noord-Brabant aan WisMon om na te denken over een
passend techniekprogramma voor de kinderen in de bovenbouw van hun speciaal
(basis)onderwijs en de onderbouw van het voortgezet speciaal onderwijs. 
 
Uiteindelijk resulteerde dit in een jaarprogramma waarbij 4 techniekcoaches van
WisMon leerlingen laten kennismaken met thema's zoals Virtual Reality, Robotica,
Wetenschap & Techniek, maakkunde en lasersnijden. 
 
“Eigenlijk werden wij net als onze leerlingen in het diepe gegooid. We wisten niet wat
er ging komen. Maar dat was juist wel leuk.” - Hub-leerkracht Chris Welten
 

 
Lees hier het hele artikel
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> Bekijk alle trainingen

De rol van techlabs in het
basisonderwijs

 
Hoe kun je je basisschoolleerlingen alvast voorbereiden
op het techniekonderwijs op de middelbare school?
Speciaal onderwijsmateriaal voor een techlab kan hier
bij helpen.  
 
Als onderdeel van een project voor Sterk
Techniekonderwijs (STO) het Gooi, ontwikkelt WisMon
lesmateriaal voor techlabs, speciaal gericht op
leerlingbezoeken uit het basisonderwijs. De eerste twee
thema's zijn inmiddels klaar om getest te worden in het
techlab van College De Brink, onderdeel van de Gooise
scholen federatie.  
 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Bezoek onze pagina
over het Klaslokaal voor de Toekomst.
 

Lesbrief: van boek naar VR
 
Je favoriete boek, serie of film gebruiken als basis voor
een Virtual Reality les? 
 
Een aantal weken geleden voerde WisMonner en
techniekcoach Joyce dit lesidee uit bij Hub Noord-
Brabant.
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Voor deze nieuwsbrief heeft Joyce haar VR-les omgezet
in een lesbrief waar je leerlingen direct mee aan de slag
kunnen!  
 
Geschikt voor: bovenbouw basisonderwijs 
 
Download lesbrief 

Leermiddelen voor het basisonderwijs 

 
CoSpaces Licentie 5 personen 

 
Gebruik het programma CoSpaces voor

het lesidee uit deze nieuwsbrief en
stimuleer digitale geletterheid. 

 
 

€ 84,69 incl. btw

Bekijk in shop

 
Educatie Kit Basic met Pico G2 5 stuks 

 
Met deze educatiekit laat je leerlingen

gemakkelijk hun zelfgemaakte VR-
werelden bekijken én kun je aan de slag

met bijgeleverd lesmateriaal. 
 

€ 2314,73 incl. btw

Bekijk in shop

Heb je een vraag?
 

Neem dan gerust vrijblijvend contact op via innovatiefonderwijs@wismon.nl of bel
ons op 030-7370348. 

Stuur mij door naar een collega!
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WisMon 
Lucasbolwerk 15, 3512 EH Utrecht 

030 - 7370348, innovatiefonderwijs@wismon.nl 
algemene voorwaarden

Je ontvangt deze email naar aanleiding van je digitale aanmelding of de gegevens die je hebt
achtergelaten op onze interesselijst. We hopen je met deze nieuwsbrief te inspireren omtrent innovatief

bèta-, wetenschap- en techniekonderwijs. 
 

WisMon
Lucasbolwerk 15
Utrecht, 3512 EH

Netherlands
 

Add us to your address book
  
 

Je kan hier je voorkeuren wijzigen of je uitschrijven. 
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