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Opleiding 'Digitale skills
Jong Leren Eten in Leiden

voor de Toekomst'

Op woensdag 19 juni vond de
voedselconferentie Voedselwijs in het
onderwijs plaats in het Marecollege in
Leiden. Naast vele interessante
workshops werden vraag en aanbod
gematcht tijdens de voedselmarkt.
Inmiddels is er ook een menukaart in
ontwikkeling waarop alle aanbieders van
voedseleducatie vermeld staan.

Met veel trots presenteert het Virtual
Reality Learning Lab Digitale Skills voor
de Toekomst. Een serie bootcamps over
UX design, Virtual Reality, Robots,
Kunstmatige Intelligentie en Augmented
Reality. De bootcamps zijn ideaal voor
docenten van technologievakken. Zij
werken aan nieuwe lesplannen op basis
van het lesmateriaal van VR Learning
Lab. Beleidsmedewerkers en andere
professionals werken aan concrete
innovaties en leren nieuwe vaardigheden.
De eerste van zeven bootcamps start op
20 september 2019. Lees meer over de
opleiding en vraag de brochure aan.

Vanaf 2 september kun je vanuit je school
weer subsidie aanvragen voor een Jong
Leren Eten-project. Ook in en rond Leiden
zijn leuke projecten te doen! Bekijk hier de
deelnemers tot nu toe.
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Vraag 'm aan: de toolkit!
Ga Goed in de
Verwonderwereld
Houd de website van het
Verwonderpaspoort in de gaten, want de
nieuwe - voor iedereen toegankelijke - Ga
Goed Wereld komt er aan! In deze wereld
ontdek je van alles over
duurzaamheid. En tips hoe je een op een
makkelijke manier Goed gaat. Mét leuke
proefjes die je thuis kunt doen!

Bent u leraar of lerares? Vraag vandaag
dan nog een óf meerdere
Verwonderpaspoort toolkits bij ons aan.
Het is een doos met daarin instructies
over het gebruik van het
Verwonderpaspoort, een usb stick met
daarop allerlei informatie + een ﬁlmpje én
echte ﬂessenpost met een
Verwonderopdracht. Niet te missen voor in
de klas! Het aanvragen van een
Verwonderpaspoort toolkit voor in de klas
is gratis en vrijblijvend en doet u door te
mailen naar info@verwonderpaspoort.nl.

•••••••••••••••••••••••••••••

Meer weten over het Verwonderpaspoort?
Misschien kent u het gratis Verwonderpaspoort al, maar weet u nog niet alle ins en
outs. Om nader kennis te maken komen we graag op uw school langs. Tijdens
bijvoorbeeld een (team)overleg, geven we een korte presentatie van ongeveer 15
minuten en gaan we met u in gesprek. Voor u de mogelijkheid om ons al uw vragen
te stellen. Ook laten we een leuk Verwonderpakket achter voor in de klas(sen). Stuur
een mailtje naar info@verwonderpaspoort.nl, dan maken we een afspraak!

We versturen deze Verwonderpaspoort-nieuwsbrief eens in de twee maanden. Deze
nieuwsbrief zelf ontvangen in uw mailbox? Meld u hier aan!

Copyright © 2019 Verwonderpaspoort, all rights reserved.
Bekijk hier de nieuwsbrief in uw browser.
Contact:
Verwonderpaspoort
Postbus 9517
Leiden, Zuid Holland 2300 RA
info@verwonderpaspoort.nl
https://mailchi.mp/6fbb5df98e58/verwonderpaspoort-nieuwsbrief-juli-2019?e=e4f72c9a89

2/3

23-12-2020

Verwonderpaspoort nieuwsbrief - juli 2019

071 - 203 24 65 (maandag t/m donderdag)
Wilt u veranderen hoe u deze mail ontvangt?
update voorkeuren of unsubscribe van deze e-mail

This email was sent to info@verwonderpaspoort.nl
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Verwonderpaspoort · Postbus 9517 · Leiden, Zuid Holland 2300 RA · Netherlands

https://mailchi.mp/6fbb5df98e58/verwonderpaspoort-nieuwsbrief-juli-2019?e=e4f72c9a89

3/3

