Schrijf jouw school in voor de TechniekTrofee met
het beste voorbeeld van W&T-onderwijs!
Beantwoord de volgende vragen op het online formulier en schrijf je in
De TechniekTrofee is bestemd voor de basisschool die het beste voorbeeld geeft van
wetenschap- en techniekonderwijs. Onderstaand vind je de vragen die op het online
wedstrijdformulier gesteld worden, zodat je je erop kunt voorbereiden.
Laat ons via het online formulier weten hoe het W&T-onderwijs op jouw school is ingericht
en licht het toe. Probeer hierbij zo concreet en compleet mogelijk te zijn. Het is handig om je
antwoorden in een eigen document op te slaan, zodat je ze erop kunt naslaan als dat nodig
is.
1. Waarom doet jouw school aan Wetenschap & Techniek? (max. 1500 tekens)
2. Op welke manier wordt er op jouw school W&T-onderwijs gegeven? Beschrijf de aanpak
van het W&T-onderwijs zo helder mogelijk (in welke groepen, hoe vaak, volgens een
methode of niet, welke didactiek, welke teamleden zijn betrokken, etc) (max. 2500 tekens)
3. Wat is het resultaat van het W&T-onderwijs op jouw school? Beschrijf wat W&T oplevert
(voor de school, voor de leerlingen, voor de leerkrachten) (max 1000 tekens)
4. Op welke manier is W&T verankerd in het onderwijsaanbod? Bij verankering kun je o.a.
denken aan het combineren van Wetenschap & Techniek met andere vakken, een
doorlopende leerlijn W&T of een vaste plek op het rooster voor W&T in alle klassen. (max
1000 tekens)
5. Werkt jouw school voor het W&T-onderwijs samen met andere partijen? Zo ja: met welke
partijen en hoe? (max 500 tekens)
6. Deel jij je kennis en ervaring op het gebied van W&T-onderwijs met andere scholen?
Kunnen andere scholen jouw aanpak gemakkelijk overnemen? Zo ja: op welke manier?
(max 500 tekens)
7. Heeft jouw school zelf (hulp)middelen ontwikkeld voor het W&T-onderwijs? Zo ja: welke?
(max 500 tekens)
8. Is er nog iets anders dat van belang is bij jouw inzending? (Op de website heb je de
mogelijkheid om bijlagen te uploaden)

