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Via de Metis Tech nieuwsbrief informeren we ouders, verzorgers en andere relaties over interessante Tech-
nasium 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.

Update
Dit is de derde editie van Metis Tech, de nieuwsbrief van de Technasium-afdeling van het Metis Montessori 
Lyceum (MML). Hierin kunt u lezen over alle activiteiten en ontwikkelingen van ons Technasium. In deze 
Metis Tech vertellen we over onze nieuwe lokalen, blikken we terug op de projecten van dit schooljaar en 
kunt u lezen over onze groei naar volgend schooljaar. Uiteraard is ook de terugkerende rubriek ”Club van 
36” er weer, waarin we onze opdrachtgevers en project-experts in het zonnetje zetten. Naast deze nieuws-
brief kunt u het MML Technasium ook volgen via twitter (@Metis_Technasium) en Facebook (Metis Tech-
nasium). We zijn ook nog een website aan het ontwikkelen, daarover meer in de volgende editie van Metis 
Tech…  

Nieuwe lokalen zijn klaar!
Het duurt even maar dan heb je ook wat: na de meivakantie is de nieuwbouw in gebruik genomen en heb-
ben we dus onze eigen Technasium ruimtes! In de vorige editie van Metis Tech stonden al tekeningen en 
impressies, maar nu je er in kunt rondlopen en werken merk je pas hoe erg we hier aan toe waren. Er moet 
nog wel veel gebeuren om alles in te richten en ons eigen te maken, maar je merkt nu al dat alles soepeler 
verloopt. En als straks de werkbanken, lasersnijder en andere apparatuur op hun plaats staan dan kunnen 
we helemaal gaan knallen. Omdat plaatjes vaak meer zeggen dan 1000 worden, hieronder is duidelijk de 
transformatie zichtbaar. We nodigen u graag na de zomervakantie een keer uit om alles met uw eigen ogen 
te bewonderen.



Terugblik op afgelopen projecten

In Metis Tech 2 kon u al kort iets lezen over de eerste projecten van dit schooljaar. Het schoojaar loopt 
ondertussen alweer naar zijn einde en hieronder kunt een lezen welke projecten daarop volgenden per 
leerjaar:

Klas 1
Project 1.1 was een ontwerp-project in opdracht van Artis: bedenk en maak een gebouw of complex geb-
aseerd op biomimicry. Dit leverde een aantal creatieve en innovatieve oplossingen op en 4 teams werden 
beloond voor hun goede samenwerking en producten met een bezoekje aan Arc2 architecten in Almere. 
Gert-Jan hield een inspirerend verhaal over de verschillende projecten van Arc2 en het werd een leuk en 
informatief dagje uit. 

De maanden december en januari stonden in teken van project 1.2: verzin een oplossing voor het ver-
keersknelpunt bij de Willem-I sluis in Amsterdam-Noord. De opdrachtgever was het Ingenieurs-bureau van 
Amsterdam en wederom mochten de 4 beste teams hun ideeën en modelbruggen presenteren op locatie. 
Tim was erg onder de indruk van de oplossingen, presentaties en bouwwerken van onze leerlingen! 

In periode 3 deden we met alle klassen mee aan de EurekaCup. De leerlingen van klas 1 konden kiezen uit 
de projecten “Banking 4 Food” van de Rabobank of “Fileprobleem” met als opdrachtgever Platform WoW. 
De Rabobank verlangde een app over biefstuk, zodat consumenten met hun smartphone als scanner infor-
matie krijgen over het product maar ook bijvoorbeeld de ecologische footprint. Zoals de titel fileprobleem al 
doet vermoeden, moesten de leerlingen in dit project onderzoek doen naar verkeersproblemen, de besta-
ande “oplossingen” en daarna iets beters bedenken. De opdracht werd afgesloten tijdens onze jaarlijkse 
Technasium markt, waar alle aanwezigen (o.a. ouders, docenten) fungeerden als jury. Deze keer leverde 
een uitverkiezing een deelname aan de Eureka!Day in het Militair Museum in Soesterberg op. Dat was een 
lange, maar vooral leerzame en leuke dag! Behalve presenteren was er volop tijd en ruimte voor allerlei 
activiteiten en er was genoeg te zien en te doen. 

Project 1.4 staat in het teken van de bij en/of andere nuttige insecten. De opdracht is om een verblijf te 
ontwerpen en realiseren voor een kleine stadstuin of balkon of de school. In een leefomgeving met weinig 
ruimte en groen staan deze dieren onder druk, terwijl zij juist goed en belangrijk zijn voor ons allen. We 
zitten nu middenin de productiefase van het project en we verwachten (wederom) een aantal mooie, func-
tionele producten. 



Klas 2

In blok 1 hebben onze 2e-klassers LED-lampen ontworpen en gemaakt van afvalmaterialen en gepowered 
door zonnepanelen voor Indusigns. Dit succesproject van vorig jaar kreeg zo mogelijk een nog beter ver-
volg, want Chiel keek zijn ogen uit bij de eindpresentaties.  

Het thema voor project 2.2 was voor beide klassen woonvoorzieningen voor mensen met een beperking, 
maar de opdrachtgever en doelgroep waren verschillend. Onze vwo-ers bedachten een oplossing voor jon-
geren met een handicap en deden mee aan de OTIB Award. 2vh5 deden mee aan de Netwerk Noord-Hol-
land wedstrijd i.s.m. Het Slimste Huis en richtte zich op ouderen. Beide projecten werden afgesloten met 
een finale waar we goed voor de dag kwamen maar helaas niet in de prijzen vielen.  

De EurekaCup projecten voor klas 2 waren Energiek Water van Platform WoW en Installaties in de OK met 
Kuijpers als opdrachtgever. De hierbij horende onderzoeksvragen waren “Hoe kun je op een originele en 
betaalbare uit (stromend) water duurzame energie winnen? en “Bedenk slimme manieren om de informatie 
over het beheer en onderhoud van de installaties in de operatiekamer op te slaan, beschikbaar te stellen 
en over te dragen”. Geen gemakkelijke opdrachten dus, al zou je dat niet zeggen als je de oplossingen en 
bijbehorende posters hebt gezien. Tijdens de Technasium Markt hadden we onze eigen fileprobleem bij de 
kraampjes 

Project 2.4 is een onderzoeksopdracht i.s.m. SeedValley. Gewassen staan onder druk door de steeds grot-
er wordende vraag naar voedsel terwijl de beschikbare landbouwgrond juist afneemt. Aangezien minder 
eten geen oplossing is, hoe kunnen we dan wel zorgen dat iedereen te eten heeft en houdt? De oplossing 
ligt bij de planten en verbouwtechnieken en daarom is een deel van ons Technasium veranderd in een 
kas met koolplanten en PlantRovers. Wie weet hebben de leerlingen een wereld veranderende oplossing 
gevonden voor uitdagingen als te zout, te droog, te nat of te vervuild…  



Klas 3  

In het eerste project van dit jaar vervolgden we onze samenwerking met bouwspeelplaats Het Landje door 
voor hen educatieve en energie-productieve activiteiten te bouwen. Dat resulteerde in een waterloopsys-
teem met watermolen, een fiets waarmee je energie kunt opwekken en een renton waarmee je je telefoon 
kan opladen. De laatste 2 waren publiekstrekkers die door menigeen werden uitgeprobeerd tijdens de 
Open Dagen. De energie-opwekkende draaimolen bleek een iets te ambitieus plan, maar wat niet (af) is 
kan nog komen. Henk was tevreden tijdens de afsluitende presentaties en wie weet krijgen de producten 
een plekje bij Het Landje als hun renovaties compleet zijn… 

In de maanden november tot januari deden we mee aan de challenge Marken Duurzaam Bereikbaar. 
Wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan de weg naar dit schiereiland zijn de bewoners op dit moment ti-
jdelijk afgesloten en dat moet anders. Onze oplossingen waren zelfhelend asfalt, een veerpont voor fietsen, 
een door-het-water-fietspad en een ontsluiting met een 2e toegangsweg. Het beste team presenteerde hun 
oplossing met verve tijdens de finale in de Verkeerscentrale, waar we ook een kijkje mochten nemen achter 
de schermen. 

De EurekaCup opdrachtgevers voor klas 3 waren de Koninklijke Marine en de politie. De uitdagingen 
waren om de Onderzeeboot van de Toekomst te ontwerpen of om een spionage tool te ontwikkelen zodat 
criminelen op afstand kunnen worden gevolgd. We kregen hierbij o.a. hulp van studenten van het Summa 
College, die hun kennis (van Fusion360) en diensten op het gebied van 3d-ontwerpen en printen met ons 
deelden. Bootje en Spyder bleken tijdens de Technasium Markt de beste teams en ook op de EurekaDay 
kregen zij veel positieve reacties, maar helaas net niet genoeg voor een prijs. 

De laatste maanden worden gebruikt voor het project “Ontwerp een Technasium-werkplaats”, wat dus 
concreet inhoudt dat de leerlingen mede bepalen hoe onze lokalen eruit komen te zien. Daarnaast zijn we 
alvast bezig met de overgang naar de bovenbouw, waar de projecten groter en zelfstandiger worden. De 
verantwoordelijkheid komt steeds meer bij de leerlingen en het team te liggen en ze moeten straks zelf op 
zoek naar een opdrachtgever en vraagstuk. 

 



We groeien door: aanmeldingen & nieuwe docenten  

 In november en februari organiseerden we 3 Masterclasses, waarin groep 8 leerlingen kennis konden 
maken met de school, het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) en het Technasium team van docenten 
en ondersteuners. Ze kregen de opdracht om in teams van 4 een sterke en/of mooie brug te ontwerpen en 
maken. Oorspronkelijk zouden er maar 2 Masterclasses zijn, maar de vraag was zo groot dat we een extra 
middag hebben georganiseerd. Ook tijdens de Open Dagen was de interesse (wederom) overweldigend, 
maar mede dankzij de hulp van vele van onze enthousiaste leerlingen was ook dat een succes.  

In maart leverde dat op waarop we vooraf hoopten: 2 volle Technasium klassen. Dat betekent dat we vol-
gens jaar 7 O&O klassen hebben en in totaal bijna 170 Technasiasten! Om dit allemaal in goede banen te 
leiden wordt het docententeam uitgebreid door Milly Scot, Johan de Bondt en Joanne de Jager. Zij werken 
allen al op het MML en zijn dus al een beetje bekend met het type onderwijs en de leerlingen. Hun ver-
schillende achtergronden (respectievelijk Nederlands, Biologie en Wiskunde) zijn een fijne aanvulling op 
de disciplines die al aanwezig waren. Milly en Joanne hebben dit voorjaar de opleiding voor O&O docent 
gedaan en hun O&O project RoodlichtXXX i.s.m. de KnowledgeMile en gemeente Amsterdam zal na de 
zomer worden uitgevoerd in klas 3.  

Ook op het organisatorische vlak wordt het team versterkt, want Astrid wordt de tweede technator. Waar-
schijnlijk gaan zij en Frans het werk splitsen in interne en externe activiteiten, maar dat zal de toekomst 
uitwijzen… 

 

Opdrachtgevers, inspiratoren en sponsoren 

In deze rubriek bedanken we alle organisaties die ons de afgelopen 24 maanden ondersteund en/of 
geïnspireerd hebben of dit de komende 12 maanden zullen doen. Zonder hun inbreng, tijd en energie had-
den we ons onderwijs niet kunnen uitvoeren! Deze “Club van 36” kunt u ook vinden op een bord dat bij de 
ingang van de nieuwe Technasium ruimtes komt te hangen. 

 

Mediamatic 
Artis 
Ingenieursbureau 
OTIB 
Nieuw Amsterade 
Het Landje 
Yakult 
Seedvalley 
Indusigns 
Het Slimste Huis 
Bison 
Makerslab HvA 
Plantenlab UvA 
Ikonderzoekwegen 
Knowledge Mile 
Arc2 architecten


