Wetenschap & Technologie
Ontdek, ervaar en integreer!
Wetenschap- en Techniekonderwijs een vaste plek geven in het huidige onderwijsprogramma is
niet eenvoudig. Want waar moet je beginnen? Wat is het actuele aanbod? Is het team deskundig
genoeg? Waar halen we de tijd vandaan? Hoe komen we aan materialen en lesprogramma’s?
Marant EduService helpt je graag op weg. Niet alleen met concrete en eigentijdse materialen,
maar ook met uitdagende circuits voor leerkracht en leerling. Zo maak je een vliegende start met
Wetenschap- en Techniekonderwijs op jouw school!
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Mobiel technieklokaal
Vanuit onze ervaring met uitlenen en het verzorgen van
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EduLab
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materialen werken we met open werkvormen, die uitdagen tot
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EduKidsLab

Thematisch Onderwijs

Leerlingen kunnen bij ons aan de slag met ontwerpend en
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Maakonderwijs

Duurzaamheid

Maakonderwijs is een creatieve manier om van leerlingen uitvinders

Marant EduService heeft een schoolbreed aanbod op het

te maken. Het is technisch: ze leren ontwerpen, programmeren,

gebied van duurzaamheid samengesteld. Binnen het thema

bouwen en materialen combineren. Het is ook creatief: het

duurzaamheid vallen onder andere: (zwerf )afval, energie, klimaat,

spreekt de vindingrijkheid en verbeelding aan. Het eindresultaat is

water, biodiversiteit en herkomst en gebruik van gezonde voeding.

minder belangrijk dan het ontwerp- en maakproces. Gewoon een
kwestie van proberen, vallen en opstaan, voor iedereen geschikt.
Maakonderwijs is gericht op

kennisconstructie in plaats van

kennisoverdracht. EduService leent materialen uit waarmee je met
maakonderwijs aan de slag kunt.
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Volg ons online!
Blijf up-to-date via onze
website met blogs over de
laatste ontwikkelingen en
volg ons op social media!

leskist naar keuze!
Wij maken graag contact met
je via LinkedIn en Twitter
Nieuwe Aamsestraat 84a
6662 NK Elst
T: 0481 439 323
E: eduservice@marant.nl
Marant.nl/marant-eduservice

