Update Technasium Periode 4

Onderbouw
Aanmeldingen brugklas

Presentatiemarkt

Ook dit jaar hebben (op de havo-kans klas na) alle
brugklassers twee proefprojecten gehad om een
inkijkje in ons vak te krijgen. We hebben alle
klassen een onderzoeks- en een ontwerpopdracht
laten uitvoeren om een zo volledig mogelijk beeld
van O&O te krijgen. Helaas voor deze groepen
hebben we dit schooljaar rekening moeten houden
met de beperkingen, maar omgaan met
onverwachte omstandigheden, is ook een
vaardigheid die we hoog in het vaandel hebben
binnen het Technasium.

Wat je ontwikkelt voor de opdrachtgever
moet je ook presenteren. Maar waarom
zou je daar ophouden? Onze
onderbouwleerlingen sluiten periode 4 af
met een presentatievorm waarbij alle
ouders en opdrachtevers kunnen komen
kijken. Dit doen zij letterlijk op een
marktkraam in de volledig vernieuwde aula.

In totaal hebben er van de Nederlandstalige
brugklassen 18 leerlingen voor het vak gekozen.
Daar naast zijn er uit de tweetalige klassen nog
eens 5 leerlingen die het als extra vak gaan doen.
Schooljaar 2021-2022 volgen in de tweede klas
dus 23 leerlingen O&O.

De kramen worden bemand door leerlingen
uit klas twee en klas drie en zij vertellen
aan iedereen die langs komt wat ze
ontwikkeld hebben. Op de volgende
bladzijde leest u aan welke opdrachten ze
gewerkt hebben.
Datum: dinsdag 29 juni
Tijd: 14:00 tot 16:00 uur
Locatie: Aula Varendonck College Asten
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Wie: th2a

Wie: th3a en th3b

Opdrachtgever: Larco Foods B.V.

Opdrachtgever: Heijmans

Wat: Fusion soep

Wat: De Energieneutrale Stad

Gefrituurde bamischijven, wraps met zalm en
roomkaas en pindakaas met sambal. Dit zijn
een paar voorbeelden van combinaties uit de
wereldkeuken die voor ons goed bij elkaar
passen. Oftewel de fusionkitchen. Onze
tweedeklassers maken voor
de Somerense soepmaker Larco een soep
waarbij ze proberen een
eigen fusionkitchenrecept samen te
stellen. Deze soepen zijn te proeven op de
presentatiemarkt, zolang de voorraad strekt
natuurlijk.

Het gebruik, transport en creëren van energie
is er de laatste jaren heel anders uit gaan
zien. We willen groen en als het even kan
onafhankelijk van anderen. Onze
derdeklassers ontwerpen voor een
zelfgekozen gebied de een systeem waarmee
het verbruik omlaag kan en de energie die
overdag wordt opgewekt mogelijk ’s avonds
kan worden ingezet. Het plan dat ze
ontwikkelen voor Heijmans presenteren ze
met bijvoorbeeld een schaalmodel op de
presentatiemarkt.
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Bovenbouw

Presentaties keuzeprojecten
Wie: Technasium bovenbouw
bestaande uit Havo4 en VWO4 en VWO5
Wat: De leerlingen die hun keuzeproject
hebben uitgevoerd deze periode zullen de
adviezen en ontwerpen presenteren aan de
opdrachtgevers. Gelukkig mogen er nu ook
weer ouders bij zijn! Hiernaast vindt u een
schema van de specifieke projecten en
opdrachtgevers. Ouders van deze leerlingen
hebben via de mail een uitnodiging
ontvangen om (bij hun eigen kinderen)
aanwezig te zijn. Fijn dat we ouders weer
mogen betrekken bij het onderwijs!

10.30

11.00

11.30

V5
Jasmijn V.,
Lenny, Floor

Project
Klompvoetenproject Fontys
Paramedisch
Een nieuw
draaiorgel voor
Draaiorgelmuseum Helmond
Educatief
materiaal voor
Molen Den Evert

Pauze
12.30

Datum: do 1 juli
13.00
Tijd: 10:30 tot 15:10
Locatie: Technasium lokaal (41) VDC College
Asten

Klas,
leerlingen
V5
Iris, Demy,
Sanne,
Myrthe
V5
Thijs, Jasmijn
J., Floortje

13.30

14.00

TH4
Max, Quint
TH4
Merel, Maud,
Yoyo
TH4
Bas, Wietse,
Olivier, Sjoerd
TH4
Maik, Billy,
Nick, Rens

DMO –
elektrische auto
Een nieuw
ontwerp voor de
binnenspeelplaats
Een futuristische
deur
Duurzaam casino
voor
Croonwolter&
dros

