Leerlingen strijden om beste Legorobot
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hasselt560 leerlingen uit 16 Limburgse basisscholen hebben vrijdag gestreden om de Limburgse
titel in de 'First Lego League', een competitie die VOKA-KvK Limburg opzette. "De leerlingen
hebben in hun klas meer dan 3 maanden gewerkt aan een robot uit Lego", vertelt
communicatiedirecteur Johan Grauwels. "Op deze manier willen we de ...
hasselt560 leerlingen uit 16 Limburgse basisscholen hebben vrijdag gestreden om de Limburgse titel in de
'First Lego League', een competitie die VOKA-KvK Limburg opzette. "De leerlingen hebben in hun klas meer
dan 3 maanden gewerkt aan een robot uit Lego", vertelt communicatiedirecteur Johan Grauwels.
"Op deze manier willen we de scholieren aanzetten om al op jonge leeftijd na te denken over hoe dingen
werken. Zo breng je kinderen in aanraking met techniek." Zelfs Gary Jones van Lego Education kwam een
kijkje nemen. "Ik ben onder de indruk", zegde Jones. "Niet alleen alleen van de robots, maar zeker ook van
het enorme aantal kinderen dat hier aanwezig is." Om tot in de finale te geraken haalden de deelnemende
scholen gekke toeren uit. Zo mocht de robot van een klasgroep uit Tongeren mee op zeeklassen, werkten
de leerlingen van Lommel elke woensdagnamiddag in het tuinhuis van de juf verder en moesten de opa's
van de leerlingen in Reppel mee aan de bak om een kruiwagen te bouwen. De robot van De Bouwmakkers,
van de Lommelse Boudewijnschool, won uiteindelijk de Limburgse provinciale finale en gaat onze gouw
vertegenwoordigen op de Beneluxfinale in 2014. Ook De Tyfoons van basisschool Driehoeven in Genk en
Subaru van basisschool Merlijn in Tongeren bemachtigden een ticketje voor de finale. "Het succes van deze
actie is zo groot, dat we nu al beslist hebben dat er volgend schooljaar zeker een vervolg komt", zegt
onderwijsverantwoordelijke bij VOKA-Limburg Hilde Kleykens.DJ

Copyright © 2012 Concentra. Alle rechten voorbehouden

