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Voor u ligt de tweede editie van Metis Tech, de nieuwsbrief van de Technasium-afdeling van het Metis Mon-
tessori Lyceum (MML). Hierin houden we u halfjaarlijks op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het 
Technasium. In deze Metis Tech kijken we terug op het afgelopen schooljaar, krijgt u een preview van onze 
nieuwe Technasiumlokalen en vertellen we u wat het schooljaar 2017-2018 voor onze leerlingen in petto 
heeft. Daarnaast hebben we een nieuwe, terugkerende rubriek waarin we onze opdrachtgevers en andere 
ondersteunende organisaties bedanken voor hun inbreng, tijd en energie. Naast deze nieuwsbrief kunt u 
het MML Technasium ook volgen via twitter (@Metis_Technasium) en Facebook (Metis Technasium).

Terugblik op schooljaar 2016-2017 

Voor de brugklas begon het Technasium-avontuur in september met het ontwerpen van een Pampa-verblijf 
(Artis), gevolgd door een project over een nieuwe fietsersbrug (Ingenieursbureau Amsterdam). De techna-
siasten van klas 2 bogen zich in de eerste maanden van schooljaar 2016-2017 over de vraag of Amster-
damse ratten diervriendelijk gevangen en vervolgens geconsumeerd zouden kunnen worden (Mediamatic). 
Als u hier meer over wilt weten, verwijzen we u graag naar de eerste editie van Metis Tech.

Project 2 voor klas 2 was een wedstrijd genaamd de Technasium Top Award (TTA), waarbij de leerlingen 
een slimme woonoplossing voor studenten met een lichamelijke handicap moesten bedenken. De kick-off 
was in de modelwoningen van OTIB in Woerden, waar je zelf kan ervaren hoe het is om visueel of in mobi-
liteit beperkt te zijn en waar je kunt leren welke voorzieningen er reeds bestaan. Daarna mochten de leerlin-
gen zelf iets bedenken om het leven voor deze mensen beter te maken. De producten varieerden van een 
nieuwe huisstijl tot interactieve tools en ingenieuze kastsystemen. Het project werd afgesloten bij Nieuw 
Amstelrade, een woonorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersen-
letsel in Amsterdam-Noord. Alvorens de leerlingen hun oplossingen presenteerden, kregen we eerst een 
uitgebreide rondleiding en spraken we met verschillende bewoners. Als kers op de taart werden 2 teams 
geselecteerd om deel te nemen aan de regiofinale bij het Niftarlake in Maarssen. Daar bleek de competitie 
grotendeels te bestaan uit 3e klassers van grotere en gerenommeerde Technasia.  Des te knapper van 
onze leerlingen dat ze zowel de aanmoedigingsprijs als de publieksprijs in de wacht sleepten! Helaas viel 
de landelijke finale samen met de schoolreis naar Londen, waardoor we ons niet hebben kunnen meten 
met de rest van het land.



In periode 3 deden alle klassen mee aan de Eureka Cup: de projecten voor klas 1 waren het ontwerpen 
van een Lego sorteermachine (Heutink) of het bedenken van het Etiket van de Toekomst (Huijbrechts). 
De uitdagingen voor klas 2 waren om een nieuw communicatiemiddel te verzinnen voor Defensie of het 
ontwerpen van een functioneel en duurzaam station (Prorail). Waar veel scholen kiezen voor 1 project per 
klas, hebben wij de keuze aan de leerlingen gelaten en dus werden alle 4 de projecten door verschillende 
groepen uitgevoerd. Aangezien helaas niet alle groepen konden deelnemen aan de EurekaDay hebben 
we een afsluitende presentatieavond georganiseerd, waar de ouders en andere geïnteresseerden op een 
markt de selectie deden. Voor vele leerlingen was de EurekaDay het hoogtepunt van het jaar: het Militair 
Museum werd voor 1 dag gevuld met honderden scholieren die allemaal hun projecten presenteerden, 
maar waar ook veel tijd en mogelijkheden waren om van alles te leren en te ontspannen. Helaas vielen we 
niet in de prijzen, maar de reportage die gemaakt werd voor het Huijbrechts project is ook mooie reclame 
voor onze school: www.youtube.com/watch?v=4z0GX7gyBNA 

De laatste projecten van het jaar waren i.s.m. bouwspeelplaats het Landje (klas 1) en Yakult (klas 2). Het 
Landje zit middenin een grote renovatie en ze willen daarbij ook graag een slag slaan op het gebied van 
duurzaamheid. Onze brugklassers werden daarvoor de denktank en dat leverde een schat aan ideeën en 
prototypes op: een adventure-trail met allerlei speeltoestellen over groene energie, nieuwe gebouwen met 
zonnepanelen en groene daken, een onderwatermolen, en zelfs een installatie om biogas te winnen uit 
paardenpoep en tuinafval. In schril contrast daarmee staan de nieuw ontwikkelde gerechten met Yakult, 
waaronder heerlijke smoothies, een Yakult fruittaart, gezonde(re) Redbull en Oreo’s met een Yakult-vulling. 
Behalve lekker was dit project ook zeer leerzaam, want een van de voorwaarden was dat de Lactobacil-
lus casei nog actief is in het nieuwe product. En het vraagt behoorlijk wat biochemische kennis en vaar-

digheden om dat aan te kunnen tonen…!



Sfeerimpressies van de nieuwe Technasium ruimtes

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn: het Metis groeit en er wordt een nieuw gebouw gereal-
iseerd naast het bestaande monumentale pand. De plannen en voorbereidingen lopen al jaren, 
maar er wordt nu ook echt gebouwd. Er is gekozen voor een moderne look met veel glas en afge-
lopen juni werd de top bereikt. Behalve 18 nieuwe leslokalen, een fietsenkelder en een grote aula/
kantine is er in de nieuwbouw ook ruimte gereserveerd voor het Technasium. Om precies te zijn 
op een prominente plek direct naast de kantine met grotendeels wanden van glas, waardoor het 
lijkt alsof je middenin het Oosterpark staat. Fijn om lekker naar buiten te kijken, maar ook als een 
soort etalage waar je zo de school in kunt kijken.
Er is gekozen voor 2 grote lokalen met daar omheen meerdere kleine bergruimtes en een ma-
chinekamer. De noordelijke ruimte zal worden ingericht voor design- en digitale activiteiten. Er 
komt een zithoek voor een informele brainstormsessie en er zijn state-of-the-art voorzieningen als 
een 3d printer en scanner. De zuidelijke ruimte is daarentegen toegerust voor robuustere activite-
iten met zware werkbladen en gereedschapswagens. In de machineruimte komen o.a. kolomboor-
machines, elektrische zagen, een soldeerstation en een lasersnijder te staan. We hebben daar-
mee al meermaals mogen spelen bij het makerslab van de HvA en de mogelijkheden zijn bijna 
eindeloos!



Plannen en eerste projecten van 2017-2018 

Terwijl u dit leest is het nieuwe schooljaar alweer enkele weken oud en zijn we al gestart met de eerste 
projecten: klas 1 ontwerpt gebouwen gebaseerd op biomimicry i.s.m. Artis, het duurzame upcycling lampen 
project met Indusigns krijgt een vervolg in klas 2 en er wordt ook verder gewerkt aan het duurzaamheid-
project i.s.m. het Landje in klas 3.
Voor periode 2 staan de projecten ook al grotendeels vast: we gaan wederom met het Ingenieursbureau 
van Amsterdam samenwerken (klas 1), we doen mee aan het netwerk-project rondom aangepast wonen 
i.s.m. het Slimste Huis en OTIB (klas 2) en klas 3 doet mee aan een wedstrijd over de bereikbaarheid van 
Marken. In periode 3 willen we weer meedoen aan de Eureka Cup, want na vorig jaar smaakt dat naar 
meer!

Opdrachtgevers, inspiratoren en sponsors

In deze nieuwe rubriek zetten we alle organisaties in het zonnetje die ons de afgelopen 24 maanden onder-
steund en/of geinspireerd hebben of dit de komende 12 maanden zullen doen. Het is tevens de digitale 
versie van het “Club van 36” bord dat bij de ingang van de nieuwe Technasium ruimtes komt te hangen.




