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Via de Metis Tech nieuwsbrief informeren we ouders, verzorgers en andere relaties over interessante Technasium Metiswaardigheden. Medewerkers van Metis leveren hun bijdrage en soms schrijven leerlingen zelf
een stukje in de nieuwsbrief. De Metis Tech nieuwsbrief wordt verspreid per e-mail en gepubliceerd op de
website van het MML.

Start van een nieuw jaar!

Voor u ligt de eerste editie van Metis Tech, de nieuwsbrief van de Technasiumafdeling
van het Metis Montessori Lyceum (MML). Hierin willen we u halfjaarlijks op de hoogte
houden van alle ontwikkelingen rondom het Technasium. In deze Metis Tech geven
we een korte introductie van het Technasiumonderwijs op het MML, stellen we u voor
aan het Technasiumteam, krijgt u een terugblik op het pilot-jaar en brengen we u op
de hoogte van de activiteiten en plannen. Veel leesplezier!
Frans Roukes, Technator

Technasium op het MML

Technasium is een relatief nieuwe stroming binnen het voortgezet onderwijs en het richt zich op leerlingen
met een intresse in de natuurwetenschappen, design en techniek. Het onderwijs is projectmatig ingericht
en er is een nauwe samenwerking met bedrijven, (overheids)instellingen, hoge scholen en universiteiten.
Zij fungeren zowel als inspiratiebron als opdrachtgever, hetgeen betekent dat zij het onderwerp van het
project bepalen, voorgang kunnen bijsturen en uiteindelijk het resultaat mede-beoordelen. Op dit moment
mogen in Nederland 90 scholen zichzelf Techasium noemen en het regionale scholennetwerk (Noord-Holland) waar wij deel van uitmaken is het jongste lid van de familie, gevormd in oktober 2015. Nadat we in
pilotjaar 2015-2016 hebben bewezen dat het MML ook de kwaliteiten van een technasium heeft, hebben
we op 19 september het officiele predicaat ontvangen.
Op het MML maken alle leerlingen op de coder klas
na in de brugklas kennis met het Technasium-vak
Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). De leerlingen
die zich hebben ingeschreven
voor het Technasium krijgen het hele jaar 4 uur per
week O&O, terwijl de andere leerlingen gedurende
een half jaar tijdens hun 2 lesuren O&O ontdekken
of Technasium toch iets voor ze is. Als dat het geval
blijkt te zijn, kunnen ze in december alsnog
“solliciteren”. Als ze dan worden toegelaten stromen
ze in de Technasium klassen en krijgen ze dus ook
4 uur per week O&O. Voor de overige leerlingen
eindigt O&O dus na een half jaar, waardoor er weer
ruimte in hun rooster is voor een ander (excellentie)
programma.

Technasium team

Vorig schooljaar zijn we in september gestart met een groep van 3 docenten: Astrid Krijger, Tessa Tilroe
en Frans Roukes. Astrid en Tessa zijn behalve O&O docenten op het MML werkzaam in de Kunst-sectie.
Ook voordat we officieel gingen deelnemen aan het Technasiumnetwerk gaven zij het vak O&O al, dus
we hadden dankzij hen een vliegende start. Frans is beta-docent (Natuurkunde, Scheikunde en NLT) en
heeft daarnaast de verantwoordelijkheid om het Technasium te coordineren als technator. In deze rol is hij
aanspreekpunt voor de opdrachtgevers, ouders, schoolleiding en het Technasium netwerk.
Doordat het Technasium vanuit de brugklas de school ingroeit, komen er jaarlijks meer Technasium klassen en dus meer O&O docenten bij. Tel daar bij op dat we dit schooljaar 6 brugklassen hebben die O&O
krijgen en het team moest deze zomer stevig worden uitgebreid. De nieuwe O&O docenten zijn Lesley van
Scherpenseel (Natuurkunde) en Ayse Ekiz (Scheikunde). Zij hebben terwijl u dit leest hun eerste uurtjes
O&O gegeven en zullen begin 2017 deelnemen aan de landelijke trainingsweek voor O&O docenten, waar
Astrid, Tessa en Frans vorig jaar al aan deelgenomen hebben. Daarnaast krijgen wij, net als vorig jaar, tijdens de O&O lessen regelmatig ondersteuning van de technische onderwijsassistenten Heleen Sombroek
en Nico de Boer.

Social Media
Wij zijn sinds kort vindbaar op verschillende social media! Op deze manier hopen wij iedereen in onze
omgeving snel op de hoogte te stellen van alle acitviteiten die wij ondernemen en de mooie dingen die wij
onderzoeken en ontwerpen. Vind ons op Twitter (@Metis_Technasium) en Facebook (Metis Technasium).

Terugblik op schooljaar 2015-2016

De eerste 2 projecten van vorig schooljaar waren het ontwerpen van een dierenverblijf voor Artis en het
ontwikkelen van een moderne versie van de Magere Brug. Ook dit schooljaar is Artis onze eerste opdrachtgever, dus daarover kunt u meer lezen bij de beschrijving van de huidige projecten. In deze terugblik kunt
u lezen over de projecten van periode 3 in samenwerking met SeedValley en periode 4 met Indusigns als
opdrachtgever.
Planten spelen een centrale rol in onze wereld: ze zorgen o.a. voor zuurstof, bouwmaterialen en voedsel.
Door de groeiende wereldpopulatie en klimaatveranderingen komt de teelt van gewassen, en daarmee
de voedselvoorziening, onder druk. Als planten te weinig water krijgen, te heet worden of in zoute grond
staan, krijgen ze stress en gaan ze uiteindelijk dood. Het doel van dit project was om het effect van zout op
verschillende gewassen en tijdens verschillende levensstadia te onderzoeken. Seed Valley (de opdrachtgever) wenste daartoe een literatuurstudie naar de verschillende technieken om een gewas onder gunstige
omstandigheden en in een ongunstig klimaat toch te kunnen telen. Tevens werd er een inspirerend bezoek
gebracht aan de plantenlaboratoria van de UvA en deden de leerlingen een onderzoek naar de invloed van
zout op het kiemproces van koolzaden. Naar aanleiding daarvan schreven de leerlingen een onderzoeksplan met daarin o.a. een omschrijving van de experimentele opstelling, een overzicht van welke experimenten er worden uitgevoerd en welk tijdpad daarbij hoort. Het project werd afgerond door het schrijven
van een adviesrapport en het geven van een presentatie aan de opdrachtgever. Na afloop van het project
stonden deze zomer op de balkons en in de tuinen van enkele leerlingen en vele collega’s enkele koolplanten.
Indusigns is een creatief collectief van twee broers, die in het voorjaar van 2013 hun krachten hebben
gebundeld. Samen zijn zij constant op zoek naar unieke items, die met veel liefde, kunde en vooral passie
worden omgetoverd tot industrieel interieurdesign. Zij struinen onder andere rommelmarkten, oud-ijzerhandelaren, boerenerven, grof vuil op straat en het internet af om bruikbare materialen te verzamelen voor
hun ontwerpen. En dat was ook de opdracht voor onze Technasiasten, want zij moesten een Duurzame
Upcycling Lamp (DUL) maken door afvalmaterialen een tweede leven te geven. Door gebruik te maken van
LED lampjes die verbonden waren met zonnecellen werden de ontwerpen nog duurzamer. Vernieuwend,
authentiek en ook nog eens milieubewust!

De start van het nieuwe Technasiumjaar

Net als vorig jaar is het eerste brugklasproject het ontwerpen van een nieuw Pampa-verlijf voor Artis. De
eindproducten daarvoor zijn een maquette op schaal en een presentatie over de daarbij gemaakte keuzes.
Daaraan gaat allereerst het nodige onderzoek naar bijvoobeeld de leefgewoontes van de dieren, het opstellen van een plan van eisen en het maken van een technishe tekening vooraf. Er moet daarbij rekening
worden gehouden met de wensen van de dieren, verzorgers en het publiek en dat valt vaak niet mee. Ter
introductie zijn de leerlingen op 5 september naar Artis geweest, waar ze de opdracht kregen in het Planetarium middels een Powerpoint presentatie. Daarna werd er een bezoek gebracht aan het verblijf om de
huidige situatie te kunnen zien en inspiratie op te doen. Gelukkig was er daarna ook nog even tijd om de
rest van de dierentuin te bekijken, want het was prachtig weer. Eind oktober is het project afgerond en uiteraard hebben onze O&Oers tal van ingenieuze ideeën bedacht en uitgewerkt in prachtige maquettes.
De opdrachtgever voor het openingsproject van klas 2 is Mediamatic, een organisatie die “onderzoek doet
naar de mogelijkheden en uitdagingen die nieuwe technologie biedt aan kunst, design en samenleving”.
Voor hen gaan onze technasiasten uitzoeken hoe je op een diervriendelijke manier ratten kunt vangen in
de Amsterdamse grachten en of ze daarna gebruikt zouden kunnen worden als voer voor meervallen. In
de aquaponic-systemen van Mediamatic leven planten, bacteriën, schimmels en meervallen samen in een
mini-ecosysteem, maar de meervallen moeten wel worden bijgevoerd. Als Amsterdamse ratten daarvoor
gebruikt zouden kunnen worden, is dat een besparing in vergelijking met het kopen van voer EN lost het
mogelijk de overlast van ratten op! Op de foto zie je een groot deel van de klas in de snikhete container
waarin de meervallen wonen.
Op dit moment zijn we alweer een tijdje bezig met een nieuwe periode van projecten. Klas 2 doet in deze
periode mee aan de Technasium Top Award, waarbij er nagedacht moet worden over slimme oplossingen
in huis voor studenten met een lichamelijke handicap. Na een bezoek aan een aantal modelwoningen
hebben de leerlingen genoeg inspiratie voor hun eigen plannen, wordt vervolgd! Klas 1 is deze periode de
uitdaging aangegaan om een brug te ontwerpen over een een ingewikkeld stuk water in Amsterdam Noord
en er zullen vervolgens modelbruggen van hout gemaakt worden.
Verder kunnen we alvast aankondigen dat we mee gaan doen aan de Eureka Cup met zowel klas 1 als
klas 2 in periode 3. Hopelijk levert dat zulke mooie producten op dat we hoge ogen gaan gooien tijdens de
landelijke finale en misschien een prijzenkast moeten gaan maken. Daarover meer in de volgende editie
van Metis Tech!

