
	

	

LEGO®	EDUCATION	BASISSCHOOL	

1. Leermiddelen en uitleningstermijn 
	

• De	 LEGO	 Education	 leermiddelen	 vanuit	 Ontdek	 Techniektalent	 bestaan	 uit	 twee	 leersets.	
Eén	voor	de	2e	graad	en	één	voor	de	3e	graad.	

				 	
• Een	 leerjaar,	 dat	 voldoet	 aan	 de	 voorwaarden,	 kan	 de	 set	 (van	 zijn	 graad)	 ter	 beschikking	

krijgen	gedurende	2	weken.	
• Als	 één	 graad	 binnen	 een	 school	 voldoet	 aan	 de	 voorwaarden,	 zal	 de	 set	 gedurende		

3	achtereenvolgende	weken	ter	beschikking	gesteld	worden.	
• Alvorens	een	leerjaar	de	 leermiddelen	ter	beschikking	krijgt,	moet	een	basisschool	aan	een	

aantal	voorwaarden	voldoen	(zie	verder).	
• De	periode	dat	deze	set	 ter	beschikking	gesteld	wordt,	 zal	bekend	gemaakt	worden	m.b.v.	

een	kalender	die	opgesteld	wordt	door	OTT	en/of	de	ankerschool.	Deze	is	te	raadplegen	op	
de	website	van	OTT.	

• Een	basisschool	kan	de	set	verkrijgen	door	deze	na	afspraak	op	te	halen,	op	het	einde	van	de	
vorige	 uitleenperiode,	 bij	 de	 vorige	 basisschool	 of	 bij	 de	 ankerschool	 of	 het	 Educatief	
Centrum.	

• Voorafgaand	 (max.	 twee	 weken)	 aan	 de	 uitleenperiode	 is	 er	 een	 leerkrachtenset	 te	
verkrijgen	via	de	vorige	basisschool	of	de	ankerschool	om	de	lessen	voor	te	bereiden.	

• Om	deel	te	nemen	voor	een	schooljaar	moet	eind	mei	van	het	vorige	schooljaar	aan	de	
voorwaarden	(zie	verder)	voldaan	zijn.		 	



	

	

2. Voorwaarden 
Om	de	LEGO	Education	 leermiddelen	van	Ontdek	Techniektalent	 ter	beschikking	gesteld	 te	krijgen,	
moet	 zowel	 de	directie	 als	 de	 leerkrachten	die	de	 leermiddelen	willen	 gebruiken	 voldoen	aan	een	
aantal	 voorwaarden.	 Indien	 aan	 de	 voorwaarden	 van	 de	 directie	 niet	 voldaan	 is,	 kan	 men	 geen	
aanspraak	maken	op	de	leermiddelen.	
	
Voor	de	basisschool	geldt	dat:	

□ de	directie	zich,	onder	de	correcte	basisschool	en	met	de	correcte	functie,	op	de	website	van	
Ontdek	Techniektalent	heeft	geregistreerd;	

□ de	 directie	 heeft	 deelgenomen	 aan	 één	 van	 onderstaande	 infomomenten	 over	 het	 LEGO	
Education	netwerk.	Eenmaal	de	directie	aan	deze	voorwaarde	voldoet,	is	deze	geldig	voor	de	
daarop	volgende	jaren.	

o Voor	een	start	in	schooljaar	2017-2018	valt	dit	infomoment	in	het	derde	trimster	van	
2017	

o De	daarop	volgende	 schooljaren	valt	dit	 infomoment	 steeds	 in	het	derde	 trimester	
van	het	vorige	schooljaar.	

Voor	de	leerkracht,	die	de	leermiddelen	wil	gebruiken,	geldt	dat	hij/zij:	
□ geregistreerd	 is,	 onder	 de	 correcte	basisschool	 en	met	de	 correcte	 functie,	 op	de	website	

van	Ontdek	Techniektalent;	
□ kan	aantonen	dat	hij/zij	minstens	één	project	van	de	techniek	mobiel1	heeft	gerealiseerd	in	

hetzelfde	jaar.	Dit	gebeurt	via	de	website	van	Ontdek	Techniektalent	waar	hij/zij	:	
o een	vragenlijst	(zie	bijlage	1)	over	het	gerealiseerde	project	moet	invullen.	
o minstens	vijf	duidelijke	foto’s	moet	uploaden	van	het	gerealiseerde	project;	

□ een	 certificaat	 behaalde	 of	 voor	 de	 uitleenperiode2	 gaat	 behalen	 tijdens	 een,	 door	 de	
ankerscholen	of	door	Ontdek	Techniektalent	georganiseerde,	opleiding	van	het	betreffende	
leerjaar	over	de	LEGO	Education	leermiddelen	(dagopleiding	van	min.	6u);	

	
Als	er	geen	wijzigingen	binnen	het	schoolteam	gebeuren	 is	voorwaarde	2	van	de	 leerkracht	enkel	
jaarlijks	opnieuw	aan	te	tonen.	
	
Zodat	Ontdek	Techniektalent	en	de	ankerscholen	de	planning	zo	correct	mogelijk	kunnen	opstellen,	
is	het	noodzakelijk	dat	u	aan	bovenstaande	voorwaarden	voldoet:	
	

• voor	30	mei	van	het	vorige	schooljaar	voor	het	uitlenen	van	het	materiaal	in	dat	schooljaar.	
	
	
	
	
																																																													
1	Deze	zijn:	“Kwis’t”,	“Z	in	1”,	“Steek	je	licht	op”,	“De	fotohouder”,	“Het	is	me	Wat(t)”,	“De	zenuwspiraal”,	“Het	
naamplaatje”,	“Techniek	als	fundering”,	“Heb	je	techniek	in	huis”,	“Wat(t)	een	aantrekking”	en	“Een	tandje	
bijsteken“.	
2	Indien	uiteindelijk	blijkt	dat	een	leerkracht	de	geplande	opleiding	niet	heeft	gevolgd,	kan	het	uitlenen	van	de	
set	alsnog	geweigerd	worden.	



	

	

3. Verbintenis 
	
	
Als	deelnemer	aan	het	initiatief	LEGO	Education	vanuit	Ontdek	Techniektalent,	zal:	
de	school	(directie	&	leerkrachten):	

□ indien	ze	over	de	ondernomen	activiteiten	communiceert	(vb.	schoolkrant,	krant,	Facebook,	
…),	hierbij	OTT	erkennen	en	vermelden	en	op	de	hoogte	brengen;	

□ de	logistiek	van	leermiddelen	binnen	de	eigen	school	mee	opvolgen;	
□ actief	deelnemen	aan	de	activiteiten	van	het	LEGO	Education-netwerk	vanuit	de	ankerschool	

en/of	OTT	(max.	2	per	jaar);	
□ meewerken	aan	onderzoeken	opgesteld	door	OTT	(max	1	per	jaar);	
□ de	leermiddelen	op	geen	enkele	manier	inzetten	waarbij	een	financiële	bijdrage	van	de	

deelnemers	verwacht	wordt.		

de	leerkracht	die	de	leermiddelen	in	de	klas	gebruikt:	
□ de	leermiddelen	(ordelijk	en	nageteld)	op	de	laatste	dag	van	de	uitleenperiode	klaar	zetten	

voor	de	volgende	basisschool;	
□ na	 het	 werken	 met	 de	 LEGO	 Education	 leermiddelen	 een	 korte	 evaluatie	 (zie	 bijlage	 2)	

invullen	 op	 de	 website	 van	 Ontdek	 Techniektalent.	 Dit	 om	 feedback	 te	 krijgen	 op	 onze	
lesbundels	en	zo	deze	in	de	toekomst	verder	te	kunnen	verfijnen.	

□ onderdelen	die	ontbreken	of	 technische	mankementen	melden	aan	de	ankerschool.	Deze	
zullen	(eventueel	i.s.m.	OTT)	zo	snel	mogelijk	een	passende	oplossing	bieden.	

	

4. Rol pedagogisch begeleiders 
	
Het	 hoofddoel	 van	 de	 werking	 van	 de	 pedagogisch	 begeleiders	 en	 de	 Hogescholen	 is	 het	 project	
Ontdek	Techniektalent	te	ondersteunen	om	zo	de	technische	geletterdheid	van	onze	jongeren	uit	het	
basisonderwijs	te	verhogen.	
De	pedagogische	begeleiding	zal	zich	met	bijzondere	aandacht	richten	op	de	implementatie	van	het	
techniekproject	in	zijn	geheel	en	dit	tot	op	de	klasvloer	van	de	basisscholen	over	de	onderwijsnetten	
heen.	 Tevens	 zal	 er	 gewerkt	 worden	 aan	 de	 verdere	 uitbouw	 van	 nieuwe	 en	 bestaande	
samenwerkingsverbanden		tussen	de	basis-	en	ankerscholen.		
	
	
Indien	aan	bovenstaande	verbintenissen	niet	voldaan	wordt	(voor	eind	mei	van	het	schooljaar),	heeft	
Ontdek	Techniektalent	het	recht	een	school/leerjaar	het	komende	schooljaar	geen	toegang	meer	te	
geven	tot	de	leermiddelen	van	LEGO	Education.	
	
	
	
	



	

	

Opmerkingen:	de	inhoud	van	bijlage	1	&	2	kunnen	nog	aangepast	worden.	Aanpassingen	van	deze	
documenten	zal	weinig	invloed	hebben	op	de	inspanning	die	geleverd	moet	worden	om	deze	in	te	
vullen.		
	

5. Voor akkoord 
Datum:	 	 	
	

Organisatie:	 	 	
	

Vertegenwoordigd	door:	 	 	
	

Handtekening:	 	 	

	

	


