Actiepunten/afspraken U-Talent Connectie coördinatoren overleg
12 december 2017
Datum en tijd: dinsdag 12 december 2017, 14.30-18.30 h
Aanwezig:
Gerrit de Bruijn (’t Atrium), Ingrid Vos (Christelijk Gymnasium Utrecht), Bert-Jan Schobers (Ds. Pierson
College), Ivo van Schaik (Griftland College), Jenny Smit (Het Nieuwe Eemland), Kees Hooyman (St.
Bonifatiuscollege), Ferdie van Assche (Stichtse Vrije School), Daan Wijdeven (Vathorst College), Steven
Lameris (Veenlanden College), Hermien Vossebeld (HU), Willeke Dikkerboom (HU), Ragna Senf (UU)
Mariozee Wintermans (UU)
Afgemeld: Dianne Gijsbertsen (Christelijk College Groevenbeek), Said el Haidouri (Comenius College),
Silvia Herberigs (Emmaus College), Roos Terhorst, Saskia de Zanger (Erfgooiers College), Willem
Hogeveen (Krimpenerwaard College), Ernst Koldenhof (O.R.S. Lek en Linge), Peter Ketelaars (Willem de
Zwijger College), Berenice Michels (UU)

Doordat er veel afmeldingen waren, hebben de aanwezigen aan beide presentaties die Kees had
gepland, deelgenomen:
•
Rondleiding school en ideeën voor nieuwbouw
•
Presentatie: PLG – Robotica the next level
•
Presentatie: Versterking van het rekenonderwijs

1. Opening

Berenice is ziek en Ragna zit de vergadering voor.

2. Mededelingen
a.
b.
c.
d.

Bètamarkt: waarschijnlijk op een latere datum, op 24 april.
Leaphy autootje (aangeboden door U-Talent en Corderius)
Docentennascholing: Ontwerp een Escape Room (13 en 27 maart van 16-18 uur)
Mail in spamfolder waardoor sommige leerlingen geen bevestiging van deelname en
eventuele voorbereidende opdracht ontvingen. Graag aan de leerlingen doorgeven als
ze zijn geplaatst.
e. Extra mededeling: Hannover Messe gaat hoogst waarschijnlijk door. Half januari
hakken we de knoop door. We laten dat per mail weten.
Vorig jaar een eendaagse activiteit waarvan vele uren in de bus.
Deze keer op 23 & 24 april. Eerste dag naar Enschede, Science Campus en daar blijven
slapen om de tweede dag naar Hannover Messe te reizen. Einde van de dag terug naar
Utrecht. De leerlingen zijn vanuit Enschede vroeger in Hannover waardoor ze niet te
laat aankomen in Utrecht.
2 plaatsen per school bieden we gratis aan. Bij behoefte aan meer plaatsen, willen we
een eigen bijdrage vragen. Vraag: hoeveel jullie daarvoor willen betalen?
€40,-/€50,- wordt genoemd.

3. Leerlingenprogramma 2017-2018

a. Masterclasses:

Het inschrijfsysteem: sommigen vinden het prettiger om meteen voor een heel
jaar in te schrijven, anderen vinden een halfjaarlijkse inschrijving prettiger.

Voorbereidende opdracht: een herhaling van de opdracht bij de masterclass.
Leerlingen maken de opdracht wel altijd op het laatste moment.
b. Sterren kijken bij Sonnenborgh: positieve geluiden. Leuk om naar Utrecht en naar een
museum te gaan. Voor met name scholen buiten Utrecht zou er eerder
gecommuniceerd moeten worden i.v. m. het regelen van vervoer, begeleiders.
Meerdere leerlingen uit Utrecht hadden al het programma meegemaakt. (hetzelfde als
voor open publiek)
c. PWS Plus

Biologie werd negatief beoordeeld. Het practicum liep niet goed en er was maar
een onderwerp.
Natuur- en scheikunde werden wel goed beoordeeld

Plannen voor volgend jaar: voorbereidende dag anders vormgeven.
Nat/sk dezelfde practica, bij bio ander practicum (en liefst meerdere).

Voor biologie kunnen we een practicum doen met bijenkasten maar dat is lastig
in september. Een practicum met de bijenkasten zou wel in juni kunnen.
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Jenny Smit heeft ook een scheikunde masterclass gegeven dat geschikt zou
zijn voor een practicum. ‘Resistentie antibioticum’ aan Pauline vragen maar dan
te gebruiken voor biologie.

Begin juni was veel statistiek en dat liep niet goed. Beter idee om
literatuurstudie (onderzoeksvragen, literatuur, bronnen: sci-hb.com, toegang
tot de UU-bibliotheek) te doen i.c.m. een wetenschapper.

Eerder leerlingen inlichten over de PWS+, in maart
d. Plastic Soep (1havo/vwo): programma van een halve dag op 29 mei of 4 juni.
Deadline aanmelden: 1 april 2018. Het aantal leerlingen kun je vinden op de UTalentsite bij de Connectie-coördinatoren.
e. Make Your Future (3havo): halve dag op 26 januari of 9 februari 2018.
Deadline aanmelden: 24 december 2017.
f. Choose Your Bèta Skills (4/5havo): Vrijdag 6 april van 9-15 uur.
Deadline aanmelden: 28 februari 2018.


4. Docentenprogramma 2017/2018

a. Aantal gebruikte vouchers per school verschilt enorm.
b. Docentenconferentie: dinsdag 10 april 2018

5. Websites

a. Overzicht van scholen die wel/niet een foto van hun coördinator hebben doorgestuurd
(bijlage 2).
b. Overzicht van scholen die wel/niet een pagina op hun website hebben over U-Talent
(bijlage 2).
c. Voor beiden geldt: mail het naar u-talent@uu.nl als dit nog niet gebeurd is.

A) U-Talent Connectie leerlingenactiviteiten
Wat
Activiteiten onderbouw
i.v.m. regelen van vervoer en
begeleiding eerdere communicatie
PWS+: eerder bekendmaking van
de practica, duidelijke omschrijving
van de proeven

Wie
Ragna/Mariozee

Wanneer
Volgend
seizoen

Status
In

Ragna/Anita/
Mariozee

Volgend
seizoen

In werking.

Wie

Wanneer

Status

Wie
partnerscholen

Wanneer
nu

Status
Nog lang niet van iedereen!

partnerscholen
Ragna/Letty

nu
nu

Nog lang niet van iedereen!
Nog gaande.

B) U-Talent Connectie docentenactiviteiten
Wat
10 april: Docentenconferentie
C) U-Talent Connectie algemeen
Wat
Op eigen site U-Talent pagina
inrichten waarnaar verwezen kan
worden van en naar de U-Talent site
met link u-talent@uu.nl
Foto van jezelf opsturen
Speciale pagina op U-Talent site
voor coördinatoren uitbreiden, incl.
overzicht met belangrijke data.
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