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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

Onderwijs,
ondernemers en
overheid maken zich
sterk voor
gezamenlijke
belangen. Mooie
netwerken en
samenwerkingsstructuren, aanjagende
organisaties die
faciliteren en
verbinden; er is volop
beweging en motivatie.
Tussen de gesubsidieerde instellingen,
overheidsinstanties en bedrijven zijn wij een
partner die zorgt voor professionele
uitvoeringskracht. We zijn geen vast onderdeel
van de structuren en dat maakt wendbaar, snel en
creatief.

Opening nieuw kantoor
Doet jouw school mee?
Materialenbank in ontwikkeling!
Projecten in techniek en zorg
Inschrijving Play>Learn>Do>
open!
Educatie Bouwplaats
Ter inspiratie...

Een nieuw jaar, een nieuw kantoor
Op 01/01/'19 nam het Educatiepunt haar intrek in het
nieuwe kantoor aan de Jacob Damsingel in Zutphen.
We toostten bij de opening op een mooie
samenwerking in deze nieuwe werkruimte. Wees
welkom!

Doet jouw school mee? Materialenbank in
ontwikkeling!
We kregen een vraag van een leerkracht: "Is het een idee om
een materialenbank te ontwikkelen voor het basisonderwijs in
Zutphen? Een makkelijk online overzicht van alle materialen
die scholen van elkaar kunnen lenen, voor bijzondere lessen
en projecten?" Wat een mooie vraag!
We zijn ermee aan de slag gegaan en kregen steeds meer
inspiratie voor de uitwerking. In twee sessies hebben
vertegenwoordigers van scholen meegepraat en nieuwe
ideeën ingebracht. Er ligt nu een prachtig plan, met ook een
rol voor bedrijven en particulieren die materialen willen
inbrengen.
De geïnteresseerde schooldirecteuren in Zutphen en Warnsveld hebben deze week het plan
toegestuurd gekregen, met een formulier dat ze, bij interesse in deelname, voor eind maart
kunnen indienen. Op basis van de reacties zetten wij de volgende stap. We hopen dat zoveel
mogelijk scholen meedoen. Hoe meer deelnemers, hoe waardevoller de materialenbank en hoe
beperkter de kosten per school. Heb je de brief niet gezien maar heb je wel interesse? Neem
dan even contact op via raissa@educatiepuntzutphen.nl.

Uitdagende projecten in techniek en zorg
Technische bedrijven en zorginstellingen hebben
met elkaar gemeen dat ze hard op zoek zijn naar
nieuw personeel. Dat maakt het voor hen vaak
interessant om mee te werken aan de ontwikkeling
van uitdagende projecten voor leerlingen van
basisscholen en middelbare scholen. Projecten die
leerlingen helpen om nieuwe talenten te ontdekken
en die leerlingen uitnodigen om hun mogelijkheden
in deze sectoren te verkennen.
De Provincie Gelderland heeft een speciale regeling om dit type projecten financieel te
ondersteunen. Op dit moment zitten we in de laatste fase van een subsidieaanvraag voor een
driejarig traject dat we willen uitvoeren in Zutphen e.o. en Apeldoorn e.o. We houden jullie op de
hoogte! Hopelijk kunnen we na de zomer van start met een flink aantal teams in beide
steden! (Bron foto: tvbzorg.com)

Inschrijving voor Play>Learn>Do> open!
Ja!!! We kunnen van start met het plannen van
projecten voor de rest van 2019! Het is st. Zutphen
Ambachtstad gelukt financiering vrij te maken en
ondertussen werken we hard verder aan het werven
van meer middelen zodat we op zoveel mogelijk
scholen dit mooie aanbod kunnen realiseren!
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 laat (basisschool)leerlingen van groep 5 t/m 8 op een
speelse manier kennismaken met techniek- en kunsteducatie.
Het project wordt in overleg aansluitend gemaakt op het lesprogramma van de school.
Verweving met andere leervakken en thema's is heel goed mogelijk. Om dit zo goed mogelijk te
doen kunnen we het beste zo vroeg mogelijk beginnen, dus dit is het moment om je aan te
melden als school!
Neem daarvoor contact op met Wendy Dienske via 06 2622 2478 of
wendy@educatiepuntzutphen.nl
Dit project is een co-productie met Zutphen Ambachtstad, Muzehof Centrum voor de Kunsten, Platform Pauwkaarten® en Platform
Techniek Zutphen.

Educatie Bouwplaats
In aansluiting bij de wens van een aantal leerkrachten
organiseert het Educatiepunt sinds dit jaar sessies onder de
noemer Educatie Bouwplaats. Geïnspireerde en gemotiveerde
mensen met hart voor onderwijs bouwen dan aan mooie
projecten die leerlingen in contact brengen met verschillende
facetten van de wereld. Alle deelnemers brengen hun eigen
expertise, ervaring en netwerk in.
Intussen zijn er twee succesvolle sessies geweest en daar zijn
inspirerende projectideeën uit voortgekomen. Deze plannen
worden verder uitgewerkt door subgroepjes.
We zijn heel enthousiast over deze manier van werken. Er zullen regelmatig nieuwe sessies van
de Educatie Bouwplaats georganiseerd worden, zodat we samen verder kunnen bouwen.

Ter inspiratie
Gratis tips over kunst binnen het onderwijs van Kultuerfilter: https://bit.ly/2TtE8BP
Open Paleis voor het onderwijs op 3 april op Paleis 't
Loo: https://www.paleishetloo.nl/onderwijs/open-paleis/
Lesmateriaal Provinciale Statenverkiezingen:
1 https://prodemos.nl/verkiezingen/provinciale-statenverkiezingen/voor-het-onderwijs-stemmagazine-en-poster-politiek-in-de-provinicie/
2 https://www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/lespakket/lesmateriaal-provincialestatenverkiezingen/
IVN
Natuurkalender: https://www.ivn.nl/Dowload%20beleef%20de%20natuur%20kalender%202019
Volg vogels op webcams https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
Voor VO-scholieren: inschrijven voor Cleantech Talent Award 2019
vóór 26/04. https://www.cleantechcenter.nl/cleantech-talent-award-2019/
12-16 maart De Week van het Geld
12-17 maart De Week van Zorg en Welzijn
14 maart Boomfeestdag
19-23 maart Week van de Lentekriebels
20 maart Provinciale Statenverkiezingen
20 maart Wereldverteldag
20 maart Internationale Dag van het Geluk
21 maart Wereld Poëziedag
21 maart Internationale dag tegen Racisme/Discriminatie
22 maart Wereld Waterdag
24 maart Landelijke Opschoondag
28 maart De Grote Rekendag
9-15 april Nationale Museumweek
10 april Nationale Buitenlesdag

Recente nieuwsbrieven Educatiepunt
nr. 4 2018
nr. 3 2018
nr. 2 2018
nr. 1 2018
Zie voor eerdere nieuwsbrieven http://educatiepuntzutphen.nl/blog/nieuwsbrieven/

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.

