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BIOLOGIE
VERKENNING PLG BIOLOGIE BLENDED LEARNING
24 MAART 2020 
Wie wil in schooljaar 2020-2021 gezamenlijk werken aan goed materiaal met combinatie online en papier? 

ANATOMIE VAN EEN GANS EN EEN BIG IN DE LES
8 APRIL 2020 
Oefen anatomische vaardigheden en kennis via een practicum met big en gans en leg de relatie met de herkomst 
van ons voedsel. Verken deze mogelijkheden voor aanschouwelijk en interessant projectonderwijs.

TOEPASSEN SPREADSHEETS IN JE VAK
9 APRIL 2020 
Maak je lessen interessanter, en je leerlingen Digitaal Geletterd, door het gebruik van spreadsheets in je vak. Je 
gaat met uiteenlopende voorbeelden aan de slag voor grafieken, verwerken van meetresultaten, simulaties, 
algoritmen, enzovoorts.

RINGSLANGEN ROND DE SCHOOL I.S.M. RAVON
20 APRIL 2020 
Tijdens deze excursie (ook voor leerlingen) gaan we de hopen van ringslangen bezoeken,  
en bespreken hoe je dit kunt verwerken in je onderwijs. 

RELEVANT PROJECTONDERWIJS SAMEN MET 
JANE GOODALL / GLOBE / ERASMUS+
25 MEI 2020 
Verkennen mogelijkheden om in je onderwijs de grote vraagstukken van onze tijd (bijv klimaat en 
duurzaamheid) op te nemen en daarbij financiële en praktische ondersteuning te krijgen. Ook lln welkom.

EXCURSIE MARKER WADDEN
27 MEI 2020 
Excursie met een boot naar de Marken Wadden, waar een nieuw eiland is gemaakt  
en de natuur volop zijn gang kan gaan. Rondleiding op het eiland begeleid door onderzoekers. 

CURSUSMIDDAG METEN MET COACH (VERDIEPING)
9 JUNI 2020 
Met Coach Meten kun je gemakkelijk meetgegevens verzamelen bij  
demo’s of practica van veel verschillende soorten sensoren.
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VOLLEDIGE 
PROGRAMMA! 
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WIE ZIJN WE?
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, 
ruim 40 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het 
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland 
en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en 
hoger onderwijs, waarbij docentenprofessionalisering en 
aansluiting tussen VO en HO centraal staan. 

ACTIVITEITEN VOOR DOCENTEN EN TOA’S
Per vak vormen we een professionele community en 
ontwikkelen we aanbod naar aanleiding van de vragen 
en behoeften van docenten in ons netwerk.

ACTIVITEITEN VOOR LEERLINGEN
Onze zowel verbredende als verdiepende activiteiten 
bieden uitdaging aan individuele leerlingen of klassen 
en dragen zo bij aan het maken van een bewuste 
studiekeuze.

MEER WETEN?
Ga voor meer informatie over Bètapartners, 
lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website.

www.betapartners.nl


