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Educatiepunt (EP) is een platform voor onderwijs
en samenleving. Het helpt scholen het onderwijs te
verrijken met leerzame initiatieven van lokale
partners. En het helpt partners doelen te bereiken
via de scholen.
Het Educatiepunt werkt vanuit twee afdelingen:
Educatiepunt Zutphen (EPZ) en Educatiepunt
Apeldoorn (EPA).

In dit nummer

Voortgangt EPZ én lancering
Educatiepunt Apeldoorn
Na een succesvolle en dynamische ontwikkelfase
is het Educatiepunt klaar voor grote stappen
vooruit. Zij heeft haar bestaansrecht bewezen en
zich ontwikkeld tot een volwassen platform dat
gevonden wordt door lokale, regionale en
provinciale partners. Wij zijn er enorm trots op dat
ons bestuurslid Iris van de Kamp aan de slag is
gegaan om in Apeldoorn onze tweede afdeling op
te richten!
In deze nieuwsbrief meer daarover en over andere
mooie nieuwe ontwikkelingen. Dat wordt volle
kracht vooruit in 2019!
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Lancering Educatiepunt Apeldoorn
Mijn naam is Iris van de Kamp. Al een tijd ben ik als
onderwijskundige bij het Educatiepunt betrokken. Eerst als
meedenker en later als bestuurslid. Mijn enthousiasme voor
de kracht van de formule werd steeds groter! Ik keek mee met
de mooie projecten die in Zutphen ontwikkeld waren, en
realiseerde me dat het ontzettend interessant zou zijn om te
kunnen verbreden naar Apeldoorn. Niet alleen omdat de
diensten ook voor Apeldoornse scholen en bedrijven
waardevol zijn, maar ook omdat de verbinding van de twee
gemeenten veel oplevert. We kunnen expertise
en projectvoorbeelden delen, samen ons netwerk verbreden
en gezamenlijk fondsen aanvragen bij bijvoorbeeld het Rijk en
de provincie Gelderland. Sinds dit najaar is Educatiepunt Apeldoorn een feit en zijn we aan het
bouwen! In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de eerste stappen die we gezet
hebben. Meer weten of kennismaken? Mijn telefoonnummer is 06 4721 4907, email
iris@educatiepuntapeldoorn.nl. Graag tot ziens!

Nieuwe flyer Educatiepunt
Wat is de kracht van het Educatiepunt? Deze vraag krijgen we geregeld
als we voor het eerste met scholen, bedrijven of instellingen spreken. Tijd
voor het lanceren van de eerste flyer van het Educatiepunt!
Kort en krachtig beschrijven we wie we zijn, voor en met wie we werken
en wat de waarde is van onze aanpak. De flyer is op te vragen via
info@educatiepuntzutphen.nl en info@educatiepuntapeldoorn.nl.
Bedankt Marloes Weijl van Studio Macloes (https://macloes.nu) voor het
prachtig ontwerp!

Nieuw kantoor!
We groeien, en dat vraagt om een fijne werkplek om rustig met collega's
en klanten aan de slag te kunnen gaan. We zijn blij dat we een prachtige
kantoorruimte hebben gevonden aan de Jacob Damsingel 22 in Zutphen.
Per 1 januari nemen we daar onze intrek!
Wees welkom om over mooie projecten van gedachten te wisselen.

Projecten Educatiepunt
Play>Learn>Do>
Kinderen van nu zijn de makers van de toekomst. Toch
kiezen nog te weinig jongeren voor een creatieve,
ambachtelijke of technische studie. Tijd voor een
gezamenlijke aanpak van scholen, bedrijven en
ervaringsdeskundigen!
Het Zutphense initiatief Play>Learn>Do is onderdeel van een breder lesprogramma en laat
(basisschool)leerlingen van groep 5 t/m 8 op een speelse manier kennismaken met techniek- en
kunsteducatie.
Momenteel zijn wij bezig de financiering rond te krijgen zodat we volgend schooljaar dit mooie
aanbod volop aan kunnen bieden aan alle scholen in Apeldoorn en Zutphen.
Kun je niet wachten? Heel goed, neem dan nu vast contact op met Wendy Dienske via 06 2622
2478 of wendy@educatiepuntzutphen.nl, dan kijken we wat we kunnen doen!
Dit project is een co-productie met Zutphen Ambachtstad, Muzehof Centrum voor de Kunsten, Platform Pauwkaarten® en Platform
Techniek Zutphen.

EPZ-coach Eco-Schools
Vrijeschool Zutphen VO is de eerste school in Zutphen die
gaat voor het keurmerk Eco-School.
Eco-Schools is een internationaal keurmerk voor duurzame
scholen. In 7 stappen wordt samen met de coach in 2 jaar tijd
toegewerkt naar een groene vlag; het certificaat Eco-School.
De uitgangspunten zijn:
Duurzaam DNA: Duurzaam denken en doen verankeren in het
DNA van leerlingen, docenten en de school als geheel: dat is
de droom van Eco-Schools. Het programma Eco-Schools helpt die droom realiseren.
Student-led change: Dat betekent dat leerlingen centraal staan in de veranderingen die de
school ondergaat. Zij onderzoeken hun leer- en leefomgeving en werken aan concrete acties
om deze (steeds verder) te verduurzamen.
Integraal: onderwijs, organisatie en omgeving Eco-Schools helpt om afzonderlijke projecten
onder één vlag te brengen en bevordert daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid op
school (‘whole-school approach’). Eco-Schools streeft ernaar dat de aandacht voor
duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school.
Ook een Eco-School worden? Het EP helpt ook jouw school graag naar een certifcaat! Klik hier
voor meer informatie of bel met Wendy Dienske: 06 26222478.

Onze razende Matchdienst
De Matchdienst zoekt mee naar inspirerende verrijking,
gastlessen en excursies op alle domeinen die passen bij de
thema's van scholen. Het EP heeft een uitgebreid netwerk van
interessante contacten, waar scholen een beroep op kunnen
doen. Zeer gevarieerde ontmoetingen zijn mogelijk, zoals met
een sluismeester, een dijkgraaf, een wind- of watermolenaar,
of zelfs met een ontdekkingsreiziger. De matchdienst kan
aanschuiven bij brainstormsessies bijv. op studiedagen en zo samen met het team op ideeen
voor mooie verrijking komen.

Leeraanleidingen rondom scholen
Dit najaar onderzoekt het Educatiepunt i.s.m. wijkregisseurs de
mogelijkheden om scholen in Zutphen te verbinden aan ontwikkelingen
en aanbod in de wijken. Het EP inventariseert de daarmee
samenhangende behoefte bij scholen en concrete leeraanleidingen in
de wijken, met het Wijkontwikkelingsplan (WOP) als aanknopingspunt.
Doel: De leerling leert in relatie met de omgeving.
Uitgangspunt: De leeraanleidingen sluiten aan bij de behoefte en
werkwijze van de betreffende scholen.
Mogelijke projecten:
- Concreet meewerken aan initiatieven als Right to Challenge of de Burgerbegroting.
- Leerlingen denken mee over verkeersstromen, landschapsinrichting of zwerfvuil rondom de
school.
- Een pop-up winkel in leegstaande winkels.
De beoogde versterking van samenwerking tussen scholen en gemeente op wijkniveau geldt
zowel voor PO als VO. In eerste instantie start het EP dit project met 3 basisscholen in 2 wijken;
De Zuidwijken en De Hoven.

Isendoorn College werkt aan Wijk van de
Toekomst
Het leerlingenteam van Het Isendoorn College is niet bang
voor een uitdaging!
Zij zijn de uitdaging van de gemeente Zutphen aangegaan om
leeropdrachten voor te bereiden vanuit het project Zutphen
van de toekomst.
En ze zijn begonnen! Zij waren mede-ondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomst in
augustus. Hun handtekening staat naast die van de wethouder. De komende maandan gaan zij
aan de slag met het maken van een voorlichtingsfilmpje over het project voor jongeren en het
ontwikkelen van een energiescan voor bewoners.
Succes dames!

Aanbod van anderen in beeld
De stad als leeromgeving: Rivier in de Stad
Rivier in de Stad bestaat uit projecten waarmee de gemeente
Zutphenen in samenwerking met de ) Waterschappen (Rijn en
IJssel en Valei en Veluwe) de verbinding leggen tussen de
Zutphense binnenstad, de IJssel en De Hoven. Met als doel:
een mooie én (water)veilige stad, met volop ruimte voor
recreatie en toerisme.
EPZ heeft met de projectleider afgesproken dat scholen welkom zijn om de werkzaamheden te
volgen. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! Maar als je belangstelling hebt,
laat het ons dan weten, dan kunnen we gericht een geschikt moment zoeken!
Meer informatie? Klik hier. Heb je interesse voor het bezoeken van dit project? Neem dan
contact op met Educatiepunt Zutphen voor de momenten waarop er interessante dingen
gebeuren komend jaar.

Winterpaleis & Schaatsen in Apeldoorn
Winterpaleis Het Loo voor schoolklassen in een nieuwe
formule! De Aanspanplaats wordt omgetoverd tot een
sprookjesachtige ruimte met daarin alle blikvangers voor een
feestelijk gedekte tafel uitvergroot en toegelicht. Van immense
pasteien, kunstig gevouwen servetten, suikerwerken en
koninklijke desserts tot bloemschikkingen, menukaarten en
serviezen.
Tijdens de GRATIS* Winterpaleis Les ontdekken uw leerlingen onder begeleiding van een
museumdocent alles over hoe de koning kerst viert! Uiteraard ontbreekt ook de ijsbaan niet.
Meer informatie en het aanmelden van uw klas kan via de website.
Voor wie: groep 3 t/m 8
Wat: 45 minuten museumles 'Kerst bij de koning' + 90 minuten schaatsen
Wanneer: 17 t/m 21 december 2018
Aanmelden: via https://bit.ly/2B7F7gh
*Kosten gratis, bij het boeken van een Paleis Op Reis les in uw klas (vanaf €50,-)
Het aantal plekken is beperkt, vol = vol! Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst.

'Lotte en de Uilen', educatieve natuurfilm over de
uilensoorten die in Zutphen e.o. voorkomen:
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar (duur 30 minuten),
met uitleen-leskist 'braakballen pluizen'. Kosten € 10,Uilen zijn fascinerende vogels en zelden te zien. Toch zijn ze
dichtbij, zelfs in Zutphen. Filmer Johan Blanksma maakte
samen met Jouck Iedema speciaal voor kinderen van 8 tot 12 een Zutphense uilenfilm. In de
hoofdrol: Lotte Klein Gunnewiek. Samen met natuurfilmer Ruben Smit gaat ze op pad en
ontdekt de wondere wereld van de uilen. Na het bekijken van de film kunnen de kinderen
braakballen pluizen en ontdekken welke muizen uilen eten
De bedoeling van de film is kinderen meer bewust te maken van de natuur in hun eigen
omgeving. Vooral uilen blijken een grote aantrekkingskracht op kinderen te hebben.
Meer informatie: tel. 06 - 125 297 69 www.dekleinekaardebol.nl.

Gastles Duurzaam leren leven voor groep 6, 7 en 8
Duurzaamheid is vaak in het nieuws. Of het nu gaat over de
drastische achteruitgang van insecten, de uitbreiding van
Schiphol of de opwarming van de aarde, het onderwerp houdt
ons in de greep. We krijgen steeds meer door dat onze
huidige manier van leven impact heeft op de aarde en onze
eigen leefomgeving. Is dit iets om je zorgen over te maken? Of
kunnen innovaties zoals auto's die rijden op waterstof ons
behoeden voor erger? Wat duidelijk is, is dat we met elkaar in
gesprek kunnen gaan over hoe we verantwoord omgaan met de aarde; duurzaam leven kun je
leren.
De gastles Duurzaam leren leven begint met een verhaal. Daarna gaan we met de kinderen
filosoferen over duurzaamheid. We gaan praten over hoe we omgaan met de aarde en over
waarden als respect voor dieren en planten. De kinderen bedenken uiteindelijk hoe ze zelf in
actie kunnen komen om duurzamer te leven. De les sluit aan bij de kerndoelen 37 en 39.
U kunt voor informatie en het boeken van een les contact opnemen met Tonnis Boersma via 0643512897, of tonnisboersma@hotmail.com.

Mysterie Eduard van Gelre
Precies zeshonderd jaar geleden sloten de Gelderse edelen
en steden een verbond met elkaar. Daarmee legden ze de
basis voor de huidige provincie Gelderland. De periode van
vóór het verbond was onrustig voor de inwoners van Gelre. Er
werd gevochten, geroofd, brand gesticht en …. gemoord.
In een workshop van ca. 1 uur lossen de leerlingen aan de
hand van bronmateriaal het mysterie van de moord op hertog
Eduard van Gelre op. De leerlingen leren hoe Gelre in de middeleeuwen ontstond. Door in
groepjes de informatie van het bronmateriaal te selecteren en te combineren leren ze over de
oorzaken en de gevolgen van de moord op de hertog.
De workshop kost €50 excl. materiaalkosten (kleurkopieën).
Voor meer informatie: Anja Kuiken, 1ajkuiken@gmail.com of telefoon 06 48271166.

Klassen kunnen aan de slag met hout in
Stadswerkplaats Zutphen
Hoe zit een stoel in elkaar? Hoe maak je een vogelhuisje? En
kun je dat ook zelf? Speciaal voor schoolklassen biedt de
Stadswerkplaats Zutphen workshops om leerlingen kennis te
laten maken met meubel maken en timmeren. Natuurlijk gaan
ze zelf de handen uit de mouwen steken en nemen ze iets
mee naar huis dat ze zelf hebben gemaakt.
De organisatie wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de ideeën van leerkrachten, het
lesprogramma en de behoeftes en kinderen. Zo zijn oudere leerlingen toe aan andere
uitdagingen dan jongere. Zij kunnen daarom ook hele andere dingen maken.
Voor meer informatie: Mark Gerritsen, tel. 06 44972635 of email: de_groene_reiger@yahoo.nl
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Colofon
Het Educatiepunt heeft als werkgebied Zutphen en Apeldoorn e.o. Neem voor vragen,
opmerkingen, ideeën en kopij contact op met: info@educatiepuntzutphen.nl of 06-26222478.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@educatiepuntzutphen.nl toe aan uw adresboek.

