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Site ‘Samen Onderzoeken’ van start
Handreikingen, tips en lessen over Wetenschap en Technologie voor het primair onderwijs
Vanaf 27 januari 2014 is de voormalige website interactiefonderzoeken.nl sterk vernieuwd en
verrijkt. De inhoud van de site is uitgebreid met veelzijdige en kleurrijke informatie rondom
Wetenschap en Technologie in het primair onderwijs. Deze verrijkte site is niet alleen interessant
voor (aankomende) leerkrachten en directies, maar ook voor ouders en onderzoekers. Omdat de
site zoveel breder is geworden, is ook gekozen voor een nieuwe naam: Samen Onderzoeken.
Vertrouwde inhoud, een nieuw jasje
Hart van de website Interactief Onderzoeken waren de videofragmenten van lessen op het gebied
van Wetenschap en Technologie (W&T) in alle groepen van het primair onderwijs, compleet met
lesbeschrijvingen, transcripten, kijkvragen, opdrachten en voorbeelden van leerlingresultaten. Deze
lessenseries zijn integraal terug te vinden op de vernieuwde site. Ga naar
www.samenonderzoeken.nl, daar vindt u ze onder het kopje School, tabblad Experimenteren.
Bronnen van inspiratie voor het onderwijs
De site bevat naast de vertrouwde lessenseries veel nieuwe informatie en instrumenten voor het
onderwijs. Wilt u als school aan de slag met Wetenschap en Technologie, of wilt u de ontwikkelingen
een nieuwe impuls geven? Vul met elkaar de W&T Index in, en ontdek waar u staat. Of lees hoe
andere scholen deze innovatie hebben aangepakt. Laat u inspireren door de opnames van
voorbeeldlessen die zijn gemaakt op scholen die ver gevorderd zijn met W&T. Of neem contact op
met een school bij u in de buurt.
Nieuw: samen met uw kind op onderzoek
Helemaal nieuw op de site is de informatie voor ouders. Ouders vinden er handreikingen om samen
met hun kind op onderzoek uit te gaan, thuis of bijvoorbeeld in een museum. Wat zijn goede vragen
om je kind aan het denken te zetten? En hoe kun je je kind op een goede manier iets uitleggen?
Bekijk de good practice voorbeelden!
Verbinding met wetenschappelijk onderzoek
Veel informatie die u op www.samenonderzoeken.nl vindt, komt voort uit samenwerking tussen
scholen en wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek vindt plaats op een aantal instellingen, die
nauw met elkaar samenwerken in de regio Gelderland. De onderzoekers presenteren zich, en voor
wie meer wil lezen zijn hier ook de titels van relevante publicaties te vinden.
Meer weten?
Deze site is tot stand gekomen dankzij de Radboud Universiteit Nijmegen, het Expertisecentrum Nederlands en
Talentenkracht, in nauwe samenwerking met de participerende basisscholen. Meer informatie over de
algemene doelstellingen en activiteiten van de andere centra voor TalentenKracht is te vinden
op www.talentenkracht.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar info@expertisecentrum.nl of
bellen met het Expertisecentrum Nederlands (024) 361 56 24.
Dit document is afkomstig van www.samenonderzoeken.nl. Deze website is ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands
en de Radboud Universiteit Nijmegen binnen het onderzoeksprogramma TalentenKracht.

