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PROGRAMMA AANBOD 

Groep 5 en 6 

Met Lego WeDo 2.0 organiseren we leerconcepten 

die leerlingen inspireren om hun creativiteit en 

aangeboren nieuwsgierigheid te gebruiken door 

dingen zelf te ervaren.  

Lego WeDo biedt speelse leerervaringen die 

leervakken tot leven brengen in de klas en leren 

leuk en doeltreffend maken. Ze bieden een breed 

assortiment fysieke en digitale educatieve 

hulpmiddelen die leerlingen aansporen om creatief 

te denken, systematisch te redeneren en hun 

vermogen om hun eigen toekomst vorm te geven 

stimuleren.  

Lessen worden door én Yellow Ducks én de 

leerkracht gegeven, uiteindelijk ontwikkelen de 

leerlingen en leerkrachten de vaardigheden die bij 

dit project horen. 

Groep 7 en 8 

Programmeren met Lego Mindstorms EV3 in 

samenwerking met Nordwin College 

 2 à 3 blokuren van (2 x 45 min) doorgaande 

leerling po-vo op het gebied van LEGO - 

Programmeren 

 voorkeurstijdstip: 12.30 - 14.00 uur 

 groepsgrootte max 20 - 24 kinderen 

 groepsleerkracht gaat mee 

 is de groepsgrootte groter dan kan deze worden 

gesplitst. Eén helft van de groep volgt dan de 

lessen in de LEGO studio van het Nordwin 

College te Buitenpost en de andere helft volgt 

lessen in het Innoverium, daarna kunnen de 

groepen geruild worden 

 school zorgt zelf voor vervoer naar beide 

locaties  

 

Interesse? 

Maak dan een afspraak of kom eens langs 

en informeer naar de mogelijkheden. 

Innoverium 

Noventa 
Ambitieus in onderwijs 



PROGRAMMA AANBOD 

Groep 1 en 2 

Programmeren met de Bee-Bot 

 samen voorbereiden met de 

leerkracht 

 les duurt ongeveer 30 minuten 

 locatie: 2 à 3 lessen worden 

verzorgd op de school 

 

Groep 3 en 4  

Programmeren met de Bee-Bot 

 samen voorbereiden met de 

leerkracht 

 les duurt ongeveer 45 – 60 

minuten 

 locatie: eigen school/

Innoverium 

 school zorgt zelf voor vervoer  

 

Groep 1 tot en met 4 

Circuit met de Bee-Bot en andere 

activiteiten  

 

 inhoud wordt bepaald in 

overleg met leerkracht 

 locatie: Innoverium 

 lesduur ongeveer 1,5 uur 

 mogelijkheden: Quiver(AR) -

BeeBot - Osmo - VR - Prowise 

Presenter Tafel  

 school zorgt zelf voor vervoer  

WAT WILLEN WE MET HET 
INNOVERIUM BEREIKEN  
 

 deze centrale ruimte binnen 

Noventa is een stimulerende 

omgeving voor  

ICT en Wetenschap & Techniek 

 deze omgeving stimuleert een 

nieuwsgierige, onderzoekende 

houding t.a.v. innovaties van 

leren en onderwijzen 

 deze omgeving levert een 

bijdrage aan onderwijsinnovatie 

en schoolontwikkeling 

 

Kinderen, leerkrachten en teams 

worden uitgenodigd om een bezoek 

te brengen aan het Innoverium. In 

overleg wordt een programma 

samengesteld om bovenstaande te 

ervaren.  

 

In het programma-aanbod is een 

aantal voorbeeldlessen 

samengesteld om alvast een keuze 

te kunnen maken. 

Het Innoverium heeft voor alle 

groepen een aanbod. 

 

 

 

Innoverium  

In samenwerking met  

CBS de Lichtbron heeft Noventa 

een Community Learning Centre 

ingericht.  

Een inspirerende ruimte met de 

naam Innoverium.  

De naam Innoverium is 

samengesteld uit de volgende 3 

woorden: 

Innovatie komt van het Latijnse 

woord innovatio, het werkwoord 

innoveren komt van innovare.  

Innovatie of vernieuwing heeft 

betrekking op nieuwe ideeën, 

goederen, diensten en processen.  

Het atrium is in de bouwkunde de 

naam van een centrale ruimte in 

een gebouw. 

Samen met de naam Noventa is de 
naam Innoverium ontstaan.  

 


