Technasium Newmancollege schooljaar 23-24
Je wilt je aanmelden voor het technasium van het Newmancollege.
Naast het aanmeldingsformulier willen we je vragen om ons extra

informatie te geven. Informatie over een aantal eigenschappen die fijn

zijn om te hebben of die je wil ontwikkelen op het technasium. Om meer

inzicht te krijgen willen we je vragen dit formulier in te vullen. Vraag het
ook aan je leerkracht van groep 8 om dit formulier in te vullen.
De uitleg
Op de volgende pagina vindt je twee cirkeldiagrammen. Eén vul je zelf in en de andere

cirkeldiagram is voor je leerkracht groep 8. Hoe meer je over een bepaalde eigenschap
beschikt, hoe meer hokjes je inkleurt. Je werkt van binnen naar buiten toe. Eén hokje

kleuren betekent; ‘deze eigenschap bezit ik nog niet of onvoldoende’. Vijf hokjes kleuren
betekent; ‘deze eigenschap past zeker bij mij en vertoon ik in sterke mate’. Je wordt
bevraagd op de volgende eigenschappen:

Samenwerken: je kan samenwerken met medeleerlingen en durft kritiek te geven of te
ontvangen. Je draagt altijd iets bij aan het groepsproduct.

Initiatief nemen: Je neemt zelf initiatieven om tot een juiste oplossing van een vraagstuk
te komen.

Leergierigheid: Je laat blijken dat je nieuwsgierig bent naar wat om je heen in de directe

omgeving gebeurt.

Creativiteit: Je draagt creatieve oplossingen aan voor moeilijke vraagstukken.
Leiderschapskwaliteit: Je neemt graag de leiding bij groepswerk. Je neemt initiatieven en
stimuleert de medeleerlingen een positieve bijdrage te leveren aan de opdracht.

Zelfstandigheid: Je kan je gedurende langere tijd geconcentreerd richten op een bepaald

vraagstuk en onderzoekt zelf de mogelijke oplossingen.

Interessegebied: Je toont in en/of buiten de school interesse in wetenschap & techniek.
Plannen en organiseren: Je bent in staat zijn/haar werkzaamheden voor een korte termijn
(1-2 weken) te plannen en te organiseren, ook onder tijdsdruk.

Tot slot vragen we je om op te schrijven waarom je juist voor het technasium hebt

gekozen. Vul het formulier volledig in. Lever het formulier in tijdens de aanmeldavond.
Hartelijk dank voor de informatie.

Berry Koevoets

Afdelingsleider brugklas
Newmancollege

Technasium Newmancollege schooljaar 2023-2024
Je naam: …………………………………………………………………………

Naam groepsleerkracht: ……………………………………………………………………………

Naam van de basisschool: ………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom kies jij voor het technasium? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

