Techniek
4Girls/Boys

Wat?
Zit je in het 5de of 6de leerjaar en wil je iedereen tonen dat je twee rechterhanden hebt? Kom dan naar het techniekatelier bij UC Leuven-Limburg
(vroeger KHLim). Je hoeft hiervoor niets te kennen van techniek, alleen
enthousiast zijn om het te willen leren. Onder begeleiding van studenten
Techniek van de lerarenopleiding BASO leer je de basistechnieken van
hout-, kunststof-, metaalbewerking en elektriciteit. Je maakt zelf mooie
en praktische werkstukjes waarop anderen jaloers zullen zijn.
Het Girls-atelier is enkel toegankelijk voor meisjes en wordt begeleid
door vrouwen.
Het Boys-atelier is enkel toegankelijk voor jongens en wordt begeleid
door mannen.

Waarom?
(als informatie voor je mama of papa)
In Vlaanderen zijn er te weinig goede technici. Dit komt ondermeer doordat jonge kinderen over het algemeen thuis weinig in contact komen met
techniek. Meisjes wellicht nog minder dan jongens.
In dit techniekatelier leren jonge kinderen omgaan met verschillende gereedschappen en materialen en maken ze leuke, bruikbare werkstukjes.

Hierdoor krijgen ze een technische knowhow mee en dit kan een aanzet
zijn om hun interesse in techniek verder aan te wakkeren. Een werkzekere toekomst ligt alleszins voor hen open!
Vroeger stond het atelier enkel open voor meisjes, maar op algemene
vraag startten we vorig jaar ook met een Boys-atelier, met groot succes!

Waar & Wanneer?
UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding (‘De Ark’)
Lokaal 0.14 (Technieklokaal)
Agoralaan gebouw B
Universitaire Campus
3590 Diepenbeek
Route: https://www.ucll.be/studeren/campussen/campus-diepenbeek
Op de volgende woensdagnamiddagen:
• 27 januari 2016
• 3, 17 en 24 februari
• 2, 9, 16 en 23 maart
Tijdens de laatste sessie mag mama/papa, grote zus/broer, oma/opa of
tante/nonkel meekomen (1 extra persoon per kind).
Er zijn twee reeksen: reeks 1 van 13u30-15u30 en reeks 2 van 16u-18u.

Hoe kan je deelnemen?
Stuur een e-mail naar: brunhilde.keijers@ucll.be
Vermeld hierin je voornaam en familienaam, geboortedatum, adres en
telefoonnummer, of je een jongen/meisje bent en naar welke school je
gaat. Geef ook aan voor welke reeks je wil inschrijven.
Let op! Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 per reeks (dus 30 jongens
en 30 meisjes). Wie eerst inschrijft mag als eerste meedoen.

Deelnamekosten?
Een deelname aan deze workshopreeks kost 40 euro/deelnemer voor
8 sessies van 2 uur (materiaal en verzekering inbegrepen).
Als je de bevestiging hebt gekregen dat je mag meedoen, stort je het
juiste bedrag op het rekeningnummer BE82 784-5834592-68 met als
mededeling Techniek4Girls/Boys, je reeksnummer en je naam.
De betaling moet in orde zijn één week voor de start van het techniekatelier, anders mag iemand anders jouw plaats innemen.
Als je inschrijft, verwachten we dat je (zoveel mogelijk) aan alle sessies
deelneemt.

Dit project wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie, een initiatief van de Vlaamse overheid.

