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Praktisch kennismaken 
met techniek

“Samen aan de slag en al jong 
praktisch kennismaken met 

techniek: dat is het doel van 
onze MEERtechniek lessen!”

Wij maken beeldmateriaal tijdens de MEERtechniek activiteiten. Die beelden houden 

we niet alleen voor onszelf. Met enige regelmaat is er aandacht voor MEERtechniek 

in de lokale nieuwsbladen. Daarin is aandacht voor uw school, de leerlingen en De 

Meerwaarde. Ook gebruiken wij het beeldmateriaal van MEERtechniek voor onze 

eigen promotiedoeleinden van De Meerwaarde.

Techniek Talent 
voor groep 7 en 8
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MEERTECHNIEK

Leerlingen al jong interesseren voor techniek, dat is wat wij 
graag willen met MEERtechniek. Met een programma dat 
aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs, bieden wij 
onder de naam MEERtechniek een aantal activiteiten aan voor 
leerlingen van de basisscholen. 

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn dat de volgende activiteiten:
› Techniek Talent voor groep 7 en 8
› Toffe praktijk voor (individuele leerlingen van)
 groep 7 en 8

TECHNIEK TALENT

Voor wie? 
Techniek Talent (voorheen MEERtechniek) is er voor leerlingen 
van groep 7 en 8.

Wat is Techniek Talent? 
Leerlingen duiken tijdens de Techniek Talentlessen in de wereld 
van techniek. De nadruk ligt daarbij op het praktisch bezig zijn.   
Tijdens deze lessen richten wij ons niet alleen op leerlingen 
met VMBO-niveau, maar ook op leerlingen met Havo en 
VWO-capaciteiten. MEERtechniek is er dus voor elk niveau, 
voor meisjes én jongens: deze les past bij elke leerling!

Hoe gaat dat in de praktijk? 
Techniek Talent wordt gegeven op vrijdagmiddagen; 
de eerste middag op de basisschool en de tweede middag 
op De Meerwaarde.  De leerkracht van de basisschool heeft 
geen lesgevende taak tijdens deze lessen, maar moet wel 
aanwezig zijn. Aan de Techniek Talentlessen zijn voor de 
basisschool geen kosten verbonden.

Inschrijvingen voor Techniek Talent verlopen via 
meertechniek.demeerwaarde.nl.

Een win-win situatie…
De opdrachten die de leerlingen bij de MEERtechnieklessen 
uitvoeren worden begeleid door onze leerlingen van de afdeling 
Bouwen, Wonen en Interieur. Zij werken op deze manier aan 
hun sociale competenties en staan onder begeleiding van onze 
eigen vakdocenten. De basisschoolleerlingen hebben een leuke, 
leerzame ervaring en onze leerlingen leren daar weer van!

Aanmelden MEERtechniek 
Wilt u uw leerlingen graag op een bijzondere manier meer leren 
over techniek? Of wilt u meer informatie over MEERtechniek?

Neem dan contact op met Marieke Toes-van den Pol.
e-mail:  meertechniek@demeerwaarde.nl
telefoon: 0342-404 777

Toffe Praktijk
Voor individuele leerlingen 
uit groep 7 en 8 bieden wij 
al jaren Toffe Praktijklessen, 
voorheen Toffe Techniek. 
Dit jaar alweer voor de 
12e keer. Meer informatie  
over Toffe Praktijk  vindt u op 
toffepraktijk.demeerwaarde.nl


