
TechniekToernooi  (verslag informatieavond 24 februari) 
 
Aanwezig: 
Jan Vernée   MA/BA  
Gwendolyn van Bose  OE   
Fatiha Boutaybi  BA   
Marjolein van Rijen  MB  
Arnoud Visser   BA   
Anniek Elias  BA   
 
Afwezig: 
Peter Henkemans MB/BA  
Maartje van Hazendonk OE/ME/BD  
Magriet Zwetsloot MB  
Hans Reints  ME  

 
 

 
Er is deze avond druk gediscussieerd over de beste opzet van het TechniekToernooi. Uiteindelijk 
is het volgende plan ziet eruit gekomen. We gaan zo veel mogelijk leerlingen proberen bij het 
TechniekToernooi te betrekken. Dit gaan we doen door er met een klas gewoon een ochtend 
voor uit te trekken, één opdracht klassikaal uit te leggen en dat met docent, assistent en 1 à 2 
coaches aan de slag te gaan. We gaan dit zo snel mogelijk uitproberen met een onder-, midden- 
en bovenbouw: 
 

OE Magriet/Annemieke Gwendolyn + Maartje dinsdag 15 maart 
MA Roos   Jan + Magriet  donderdag 10 maart   
BA Fatiha.   Arnoud + Peter  vrijdag 11 maart 

 
Deze ervaring kunnen we zo snel mogelijk delen met de rest van de klassen (15 maart is er een 
teamvergadering). Haast is geboden, want 1 april beginnen de lustrumweken. Het zou mooi zijn 
voor het lustrum al de klassewinnaars bekend te hebben, maar met één opdracht per keer wordt 
het krap. Na het lustrum en de meivakantie gaan we dan weer verder met de beste teams van 
elke klas, om te kijken wie de school mag vertegenwoordigen in het Land van Ooit: 
 
School wedstrijd  
Twee weken voor de landelijke wedstrijd: vrijdag 27 mei  
 
Klassewedstrijd 
Voor de Faincy Fair: vrijdag 1 april (voorstel) 
 
Details:  
We hebben het ook gehad over groepsindelingen, en we eisen moesten stellen over 
jongen/meisje en oudere/jongere jaars. Vrijdag 11 maart laten we de groepsvorming gewoon 
haar beloop, als het niet bevalt dan geven we dat door aan de andere groepen. Fatiha zou 
Martijn van Limbeek vragen of hij wil helpen met het zuiver krijgen van de xylofoon. De 
combinatie van de groepen 5/6 lossen we op door de helft van de 6e groepers te ruilen voor een 
gelijk aantal 5e groepers, zodat zowel in de midden- als bovenbouw gewerkt kunnen worden aan 
de opdrachten Blijde en de Toren van Rietjes, zonder dat de klassen groter worden. Met de 
onderbouw beginnen we dus ook meteen in maart met de opdrachten Toren van Zand en Bellen 
Blazen. Het idee om de opdrachten te laten sponsoren laten we schieten, omdat er binnenkort 
ook al een sponsorloop is georganiseerd. 
 
Fatiha heeft de lesbrieven uitgedeeld aan alle groepen, maar ze zijn ook te vinden op de site 
http://home.hetnet.nl/~physar/basisschoolwedstrijd/. 
 

http://home.hetnet.nl/~physar/basisschoolwedstrijd/

