
STEAM-onderwijs met
lego WeDo 2.0.       MB

Inhoud: Materialen voor ca. 4 leerlingen
2 sets Lego WeDo (2x), 1 CodeWise spel, ontdekkaarten
en lessuggesties. 
Geen iPad toegevoegd. Installeer vooraf de bijbehorende
app op eigen devices!

Sluit aan op workshop 2: Computational thinking en programmeren en
workshop 4B: Ontwerpend leren en programmeren.

Nieuwsgierig? Neem dan eens een kijkje op:
https://www.digiwijsheid.nl/lesmaterialen/legowedo2/

Op je eigen school aan de slag met
technologie en innovatief onderwijs

Alle PRODAS-scholen kunnen als aanvulling op een
bezoek aan het Ontdeklab of een gastles, gratis

gebruik maken van ons uitleensysteem. In deze folder
vind je een overzicht van alle leenmaterialen.

Workshopoverzicht:
www.prodas.nl/innovatie/ontdeklab  

Uitleenschema:
www.prodas.nl/innovatie/ontdeklab/uitleensysteem

Inhoud: Materialen voor ca. 4 leerlingen  
1x Dash en Dot met wonderpack, 1x ipad met de
benodigde apps, 1x codewisespel, ontdekkaarten en
lessuggesties.

Beide leenkisten sluiten aan op workshop 1: Ontdekkingstocht door het
lab en workshop 2: Computational thinking en programmeren.

                                   
Inhoud: Materialen voor ca. 12 leerlingen  
1x bluebot met tactile reader, diverse matten, 1x beebot
met sensorset, 1x Dash&Dot + wonderpack (accessoires),
1x iPad met de benodigde apps, 1x robotpak, 1x
codewisespel, ontdekkaarten & lessuggesties.

Programmeren  OB/MB

LEEN

Ontdek jouw wereld! 
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of scan mij

https://www.lego.com/nl-nl/service/help/producten/elektronica-robotica/wedo-20/wedo-20-systeemvereisten-408100000008068
https://www.digiwijsheid.nl/lesmaterialen/legowedo2/
https://www.prodas.nl/innovatie/ontdeklab/
http://www.prodas.nl/innovatie/workshops
https://www.prodas.nl/innovatie/ontdeklab/uitleensysteem/
https://kleutersdigitaal.nl/blue-bot-met-tactile-reader/
https://codevaardig.nl/over-dash-en-dot/
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mBots en Computational thinking    BB3cleenkist

Inhoud: Materialen voor ca. 4 leerlingen    2x Makeblock basisrobot en 2 uitbreidingssets Ontdekkaart & lessuggesties 

Uitdagende mBots voor wie -al bouwend- ontwerpend leren wil combineren met programmeren. Als gastles te boeken voor kleine groepen leerlingen.

Inhoud: Materialen voor ca 20 leerlingen (op
aanvraag uit te breiden met materialen voor 30+
leerlingen).
10 microbits basisbox, vervolgbox, microbit 101 kit,
ontdekkaarten en lessuggesties.

Deze leenkist kun je boeken in combinatie met een gastles (ter
introductie) in jouw eigen klas. 
                                       

Inhoud: Materialen voor ca. 8 leerlingen
2x ozobotset (4 stuks) + stiften, 1 CodeWise spel,
ontdekkaarten & lessuggesties

Met de Ozobots kun je op vele niveau's aan de slag met
programmeren in combinatie met ontwerpend leren. Sluit aan op
workshop 1, 2 en 4b.

Computational thinking en
Micro:bits                 MB/BB

Ontdek jouw wereld! 
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3a Coderen met Ozobots  
 MB/BB

Creatief coderen met
Ozobots?
Scan mij voor 
inspiratie

leenkist

3c



                                   
Inhoud: Materialen tot 30 leerlingen                         
10 iPads met apps rondom stop-motion, greenscreen,
fotobewerking en video-editen, 1x hdmi/lightning
kabel, 1x iRig microfoon, 1x groen doek,
ontdekkaarten & lessuggesties.

Deze leenkist kun je boeken in 
combinatie met workshop 5 "mediawijsheid" 
of -gastles "media maken" in je eigen klas.

     Meedoen aan het Kinderpersbureau? 
     Mail ons voor de mogelijkheden.

Inhoud: Materialen voor ca. 6 leerlingen  
1x Oculus Quest, i iPad met benodigde apps, 1x
Merge Cube, 1x Virtual Tee, diverse AR-boeken en
cardboards, ontdekkaarten en lessuggesties.

Deze leenkist kan gecombineerd worden  met een introductieles op
je eigen school of als aanvulling op een workshop VR/AR in
Ontdeklab Deurne .

Rekenen en taal met
digitale middelen      MB

Inhoud: Materialen voor 4 leerlingen (met eigen
schooliPads uit te breiden naar meer leerlingen).
1x kiene klanken, 1x Osmo set (met tangram, numbers,
words, coding, pizza, detective en coding jam, 1x iPad
met de benodigde apps, 6 sprekende wasknijpers,
ontdekkaarten en lessuggesties. 

Sluit aan op workshop 1: ontdekkingstocht door het lab of in combinatie
met een gastles in de eigen klas.

Scan de codes en ontdek waarom ook meester Sander fan is van
Osmo, Kiene klanken en Kiene cijfers:

VR&AR                   MB/BB

Ontdek jouw wereld! 
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Media maken          MB/BB
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Breng je lessen tot leven met bijv. Google Expeditions of CoSpaces

https://cospaces.io/edu/
https://edu.google.com/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none
https://edu.google.com/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none
https://cospaces.io/edu/


3cleenkist Met welke middelen wil jouw school een maand
lang aan de slag? Hieronder een greep uit de
keuzemogelijkheden:
3D-printer, borduurmachine, vinylcutter, diverse
gereedschappen uit de poster makersmaken.nl,
leenkist Build Your Own Robot/Microbits (voor ca. 30
leerlingen), leenkist elektonica & klooikoffers  (voor ca.
30 leerlingen), leenkist maakmaterialen, leenkist
kettingreacties 

 
                                       

Ontwerp samen professionele naambordjes voor een
kantoor, een knikkerbaan, zonder dat de knikker blijft
steken of bouw handige robots die helpen in je
zelfbedachte restaurant. 
Kinderen zijn van nature makers en genieten van het samen
oplossen van dit soort rijke problemen! Ze werken
gedurende het hele proces van onderzoeken en ontwerpen
hard aan hun kennis, vaardigheden en houding. 

Het Prodas Mobiele Makerslab biedt jou een maand lang een STEAM-lab.
Gewoon bij jou op school. We spreken een thema af en zorgen voor alle
benodigde faciliteiten en gereedschappen. Inclusief wekelijks een middag
bemanning, onderhoud en de benodigde middelen en gereedschappen
voor een of meer groepen.  Interesse? Mail naar ontdeklab@prodas.nl voor
meer informatie of een afspraak.
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Inhoud: Materialen voor ca. 8 leerlingen. Met eigen
basismaterialen zelf aan te vullen voor een hele klas.
Toolkit onderzoekend leren, Georello toolbox, pippetten,
maatbekers, 2x miniprojector, 1x miniflashenzug,
ontdekkaarten & lessuggesties

Deze leenkist kun je boeken in combinatie 
met workshop 1: ontdekkingstocht door het 
lab of een gastles in je eigen klas.

    Is jouw school 
   W&T proof in 2020? 

                           Check het hier.

Ontdek jouw wereld! 
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Ontdekkend leren in de
onderbouw               OB

PRODAS Mobiele Makerslab                                                           
MB/BB

Meer weten? klik op de afbeeldingen (of google de titels)  en scan
de codes voor meer achtergrondinformatie.

https://makersmaken.nl/
https://kleutersdigitaal.nl/praxisbulletin-maak-nou/
https://steamlabs.nl/
http://prodas.nl/
http://kleuter-lab.nl/onderzoekend-ontdekkend-leren/

