
In aanloop naar het nieuwe onderwijscurriculum zijn steeds 
 meer scholen bezig met de vraag hoe digitale geletterdheid
meer structureel in hun visie en onderwijs opgenomen kan
worden. Binnen het lerend netwerk ICT & technologie wordt
nagedacht over de leerkrachtvaardigheden die daarvoor
nodig zijn.
Het Ontdeklab ondersteunt dit proces als vraagbaak, met
leenmaterialen en coaching van Prodasteams en/of
individuele leerkrachten. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. 
Leerkrachten kunnen dus nog steeds op eigen initiatief bij
ons terecht voor leenkisten, hulpvragen en (online)
workshops met de klas. Daarnaast werken we steeds
structureler (en efficiënter) op team- en Prodasniveau
samen met scholen. Waar mogelijk op de scholen zelf.    

Het TCB/bs d’n Bogerd: Hoe willen kinderen techniek inzetten op Het TCB?
Gemeente Asten/bs Voordeldonk: Beleid maken voor toekomst Asten.
 Innovatiehuis de Peel & kindcentrum LaLoBo: Hoe trekken we internationals naar de
Peel?

De mening van onze kinderen telt! 
Aangepast aan de huidige maatregelen, staan er maar liefst 3 projecten op de planning.

1.
2.
3.

We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen! 
Ook eens meedoen aan de Kinderraad? Bekijk dan bijgevoegde infoposter.
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Projecten van de Kinderraad 

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van het Ontdeklab. Er
gebeurt veel in het land der innovatie en we nemen jullie
graag mee in de verschillende ontwikkelingen. Zo kun je
o.a. lezen over de nieuwe projecten van de Kinderraad,
over waar je het Muzieklab voor kunt inschakelen en kijk
je naar de teaser van de Prodas Podcast. En natuurlijk
hebben het nieuwe onderwijscurriculum en de verbinding
met internationalisering onze volle aandacht. Weet dat we
altijd klaarstaan om mee te denken, kijken of luisteren. 

Veel leesplezier! 
Sarah, Igor, Franka, Jeroen en Ilse

Nieuw: workshop Computeranimaties!

Steeds meer van onze scholen maken gebruik van
iPads en onlangs zijn alle directeuren met iMovie en
vloggen aan de slag gegaan. We hebben een mooie
kaartenset rondom media maken ontwikkeld die hierbij
aansluit. Geschikt voor beginners en gevorderden.
Je kunt zelf in de klas aan de slag met één of meer
kaarten, maar je mag ons natuurlijk ook altijd benaderen
voor een (online) gastles met je klas en/of collega’s. 
 Interesse? 
Mail naar franka.vandeursen@prodas.nl voor de (gratis)
kaartenset, (online) gastles en/of leenmateriaal.
Mediawijzer worden met je team? Onze media-expert
jeroen.vrijnsen@prodas.nl helpt je graag verder.

Leenkisten en leerlijnen

De workshops en leenkisten worden
momenteel uitgebreid met praktische
leerlijnen en lesideeën die aansluiten 
op het nieuwe curriculum en mediawijzer
Het leenkistoverzicht en meer vind je hier. 

Ontdeklab en het nieuwe
curriculum 

Ontdek jouw wereld!

De koers van het Ontdeklab
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en meer over iPads,  media maken en mediawijsheid

https://www.curriculum.nu/voorstellen/digitale-geletterdheid/
https://www.mediawijzer.net/op-mediawijzer-net/competentiemodel/
http://www.prodas.nl/innovatie/ontdeklab


Wat een fantastische 
Make-It-Challenge week was het!
We hebben genoten van alle foto’s, 
filmpjes en reacties. Omdat we mailtjes hebben gehad van
scholen die vanwege quarantaine perikelen niet deel
hebben kunnen nemen maar het nog wel graag willen doen
blijven zowel de challenges als de padlet met resultaten
voorlopig nog beschikbaar op www.kempel.nl/make-it-dag 
Brainport schreef een enthousiast artikel over de Make IT
week met een mooie bijdrage van onze eigen Colinda
Oosterveen.
     Scan de code en bekijk de aftermovie 

webinar

opleiding

tempel
Prodasmuzieklab Dutch technology week

Na deze fantastische week zin in meer? Van 31 Mei tot
5 Juni is de Dutch Technology Week (DTW) Dit jaar is
er voor alle leeftijden iets te doen in deze week waar je
je nu voor op kunt geven: 
 
Groep 1-2 Proefjes en Prenten 
Aan de hand van een prentenboek ga je met je klas aan de
slag met ontwerpend leren en techniekactiviteiten. Wil jij
voor de DTW de lesbrief ontvangen? Laat dan hier je
gegevens achter. 
 
Groep 3-4 Autotech 
Er is een speciaal lespakket ontwikkeld waarbij kinderen
aan de slag gaan om een autootje te maken, te testen en te
verbeteren. Meld je hier aan om het lespakket met
materialen in mei te ontvangen. (op=op – bijna vol) 
 
Groep 5-6 Live Tech Battle 
Op vrijdag 4 juni is de tweede editie van de Live Tech
Battle van stichting High Tech Helmond- de Peel. In deze
live Quiz vol techniekvragen ga je met je klas een battle
aan met andere klassen uit de regio. Aanmelden voor deze
Quiz kan via info@hightechhelmonddepeel.nl 
 
Groep 7-8 Een bedrijf in een doosje 
Ga met je leerlingen op ontdekkingstocht naar technische
bedrijven in onze regio, wat wordt er gemaakt? Welke
grondstoffen gebruiken ze en welke beroepen vind je in
een bedrijf? Meld je hier aan voor bedrijf in een doosje van
stichting High Tech Helmond- de Peel om in mei een
lesbrief en dozen te ontvangen voor jouw groep. 

Make-IT week 
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Deze master is gericht op technologie in het onderwijs.
Onderzoek doen en theoretische onderbouwing zijn
belangrijke pijlers naast persoonlijk meesterschap.
Studenten gaan concreet aan de slag en leren aan de hand
van wetenschappelijke gevalideerde modellen te kijken
naar de inzet van technologie. Meer info vind je op
masteronderwijsentechnologie.nl

              Het Prodas Muzieklab

Wij zijn hartstikke trots op ons nieuwe muzieklab,
opgericht door Igor Ronckers!  
Op bijgevoegde infoposter lees je alle ins en outs. 

Kempel start met 2-jarige HBO-master
Onderwijs &Technologie 

Ontdek jouw wereld! 
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#prodas podcast

http://www.kempel.nl/make-it-dag
https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/de-make-it-challenge-week-voor-3800-leerlingen-een-groot-succes
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2wZD8CxsEqmmRhMaS-tGOIXoydrfZdHg4317QZT_fNURU1LTFlXUU5WTTFYVU1GTUtXTzk3QzI0Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2wZD8CxsEqmmRhMaS-tGOIXoydrfZdHg4317QZT_fNURTNTRlc1RDFUNVNBMUNQNjBONVdCV0U3MC4u
mailto:info@hightechhelmonddepeel.nl
mailto:info@hightechhelmonddepeel.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2wZD8CxsEqmmRhMaS-tGOIXoydrfZdHg4317QZT_fNURERQUTVQTE5DWEtNUklWNkc1MU41NjU5Mi4u
https://www.masteronderwijsentechnologie.nl/


MUZIEK
LAB

WAT IS HET 
PRODAS MUZIEKLAB?

 
Het Muzieklab

-ontstaan vanuit het innovatietraject- is een
onderdeel van het Ontdeklab.

Voornamelijk gericht op muzikale activiteiten
voor zowel leerlingen als leerkrachten van

Prodas.
 
 

HET DOEL VAN HET 
PRODAS MUZIEKLAB:

 
Door het aandragen van ‘muzikale

vernieuwingen’ willen wij de muzieklessen
binnen Prodas een impuls geven.

Ontdek jouw wereld! 

 

 
Het maken van podcasts door/voor leerlingen/leerkrachten
We hebben vanuit het Muzieklab een podcastset aangeschaft voor het maken van podcasts door/voor
 zowel leerlingen als leerkrachten. Er komt zelfs een heuse Prodas Podcast: Klik op deze link of scan de code 

Het geven van lessen over digitaal componeren
Digitaal componeren is een onderdeel dat je steeds vaker in de muzieklessen ziet terugkomen. Muziekmethodes als ‘Eigen-wijs digitaal’
en ‘123-zing’ maken hier bijvoorbeeld al veelvuldig gebruik van. Via de website https://learningmusic.ableton.com/nl kunnen leerlingen
op een laagdrempelige manier hun eigen composities maken. 

Het fungeren als vraagbaak voor muziekonderwijs binnen Prodas. 
Zo kan het Muzieklab voor Prodasscholen een ondersteunende rol spelen bij: 
- Aanschaf muziekmethode - Aanschaf instrumentarium - Muziekprojecten
Of door: - Het zoeken naar passende lessen/liedjes bij een thema - Het geven van
 voorbeeldlessen - Enz.

 

CONTACT:
Igor Ronckers

igor.ronckers@prodas.nl 
 
 

HET MUZIEKLAB RICHT ZICH DE KOMENDE TIJD OP:

https://youtu.be/nRiUMlRtK5Q


Kinderen denken mee!

Een gemeente, bedrijf of organisatie zit met een vraag. Leg
deze eens voor aan kinderen! Zij hebben nog een frisse blik,
denken niet in beperkingen. Bovendien gaat het vaak over
vraagstukken die van invloed zijn op de toekomst van de
kinderen. 
Prinses Laurentien heeft de Raad voor Kinderen op landelijk
niveau geïntroduceerd en Multinationals als Ahold en KLM
werken al vele jaren met een Kinderraad. 
  
Sinds 2018 heeft Stichting Prodas een eigen Kinderraad. 
Het doel is om zoveel mogelijk kinderen mee te laten denken
over de toekomst. Deze kinderparticipatie levert altijd iets
waardevols op!
De Kinderraad werkt samen met het Kinderpersbureau van
Prodas. 

De Kinderraad is een initiatief van Prodas en Rabobank 
Contactpersoon: Sarah Snep 
E sarah.snep@prodas.nl T 06-18813134  
W prodas.nl/innovatie/kinderraad

Heeft jouw onderneming 

een vraag voor de Kinderraad?  

 

Dan gaan we graag in gesprek, 

samen formuleren we 

het vraagstuk 

en maken we de tijdsplanning. 

 

De Kinderraad vindt het belangrijk 

te blijven investeren en innoveren

 en vraagt daarom 

een kleine bijdrage.  

   

De kinderraad werkt volgens
de dialoog methodiek van
Appriciative Inquiry. 
In een periode van zes weken
doorlopen we vier sessies:

VERKENNEN

VERDIEPEN

VERBEELDEN & 
VORMGEVEN

VERWEZENLIJKEN

Een eerste kennismaking met de
opdrachtgever in de klas. Het
vraagstuk wordt voorgelegd aan de
geselecteerde Kinderraad.  

De kinderen onderzoeken het
vraagstuk. Ze bekijken het van alle
kanten en bepalen zelf wat ze
willen zien, waar ze op bezoek
willen gaan en met wie ze willen
praten om meer te weten te
komen.  

De kinderen verwerken hun dromen
en ideeën in presentaties en deze
staan centraal tijdens de
dialoogsessie met alle betrokken
partijen.

De opdrachtgever legt aan de 
kinderen uit met welke ideeën en
inzichten ze aan de slag gaan en
hoe ze dat willen doen. 


