2 juni

2 02 2

Beste onderwijsmaker,
docent, STO-deelnemer,
Vanuit het project Sterk Techniek Onderwijs
organiseren we in het voorjaar van 2022 weer een
festival! Samen met Stichting SETUP en Museum
Speelklok gaan we op 2 juni 2022 dieper in op
technologie, creativiteit en innovatie middels
het thema: Toekomstmuziek! Kom smartlappen
programmeren samen met een AI en onderzoek
samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en
kunstenaars hoe we het techniekonderwijs van de
toekomst kunnen vormgeven.

Programma
Dit jaar mikken we erop dat het festival fysiek kan
plaatsvinden. En wel in Museum Speelklok, een
prachtige locatie die het thema van dit jaar nog
wat kracht bij te zet. Je kunt op de middag van het
festival ook gratis deelnemen aan rondleidingen
in het museum. Kijk voor de tijden van deze
rondleidingen en het festivalprogramma in het
blokkenschema op de STO-website. Let op: het
blokkenschema kan nog veranderen.

Voor wie?
Dit festival is opgezet voor docenten, onderwijsmakers en technici met een onderwijshart. Het
wordt een smeltkroes van input door bedrijven,
creatieve makers en betrokkenen bij het (techniek)
onderwijs om jou te voeden met inspiratie. Er is
overigens ook een doe-programma voor leerlingen.
Je kunt in het aanmeldformulier aangeven of je
leerlingen mee wilt nemen. Leerlingen mogen
op 2 juni gratis Museum Speelklok bezoeken en
deelnemen aan het programma.

Aanmelden en delen
Hebben we je interesse aangewakkerd? We hebben
je er graag bij op het festival! Je kunt je aanmelden
via deze link. Stuur deze uitnodiging ook vooral door
naar andere geïnteresseerden (mensen buiten regio
Utrecht zijn ook welkom). Let op: wegens (mogelijke)
coronamaatregelen gaan we uit van een beperkte
capaciteit in het museum. Geef je dus snel op!

Over STO Utrecht
Het organiseren van dit onderwijs- en technologiefestival is onderdeel van het activiteitenplan van de
Utrechtse vmbo’s in samenwerking met PO-scholen,
vervolgonderwijs en bedrijfsleven. Samen werken
we aan inspirerende ervaringen voor leerlingen
rondom techniek en technologie. Meer informatie
hierover vind je op www.sto-utrecht.nl/over.
Heb je na deze informatie nog vragen, dan horen wij
het graag. Stuur in dat geval een reply-mail op deze
uitnodiging.
Tot 2 juni!
Hartelijke groet,
Team STO
Andrea, Casper, Nina, Frank en Jeppe

