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Bètatechniekdag nieuwsbrief – november 2018
Op donderdag 28 maart vindt de Bètatechniekdag plaats, een conferentie vol
inspiratie en informatie voor docenten en toa's natuurkunde, scheikunde, biologie
en techniek in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo. Het thema
stilstaan bij beweging

zal op allerlei manieren aan bod komen in het ruime aanbod aan workshops en in
de openingslezing van Theo Jansen. Mis het niet, op 28 maart! De inschrijving
opent in januari. Kijk voor meer info op de website.

Openingslezing door Theo Jansen
Het zijn bijzondere objecten, de strandbeesten gemaakt van pvc-buizen. Ze
hebben zelfs spieren, ruggengraten en zenuwcellen van pvc. Theo Jansen reist de
hele wereld over met zijn op de wind wandelende creaties. Op 28 maart vertelt hij
zijn verhaal op de Bètatechniekdag.

Workshops
We meten beweging (bijvoorbeeld met de smartphone), maken bewegende
objecten, geven u inspiratie om de leerlingen in beweging te krijgen zowel binnen
als buiten het klaslokaal, doen nieuwe leerlingactiviteiten die direct in de klas zijn
toe te passen, en informeren u over de nieuwste ontwikkelingen in het bèta- en
techniekonderwijs. Voor elk wat wils, of u nu docent of toa bent, in de natuurkunde,
scheikunde, biologie of techniek.

Markt
Op de markt staan niet alleen
standhouders van bedrijven, er is ook
plaats voor toa’s en docenten die
projecten of activiteiten willen laten
zien waar ze trots op zijn. Heeft u iets
voor de markt wat u graag met uw
collega’s wilt delen? Aarzel niet en

neem contact met ons op.

LEES MEER

CONTACT

De Bètatechniekdag wordt georganiseerd door de NVON (de Nederlandse Vereniging
voor Onderwijs in Natuurwetenschappen). Er zijn talloze redenen om NVON-lid te
worden. Op de website van de NVON vindt u de voordelen op een rijtje. Bij de
Bètatechniekdag krijgen leden van de NVON korting op het bezoek.
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