Aan College van B. en W.
van de Gemeente Wijchen,
Postbus 9000
6600 HA Wijchen.
Betreft: aanvraag uit het Legaat van Cooth Techniekevent 2020.

Wijchen, 28-03-2019
Geacht College,
Wij, een werkgroep bestaande uit leerkrachten van verschillende basisscholen en
managers c.q. directeuren van bedrijven in Wijchen, zetten ons al jaren actief in om een
gezamenlijk techniekproject op te zetten voor alle Wijchense basisscholen.
In 2019 heeft de werkgroep er voor gekozen om in te haken op het Wijchens thema: Van
Kasteel tot Wijchens Meer. Het event staat gepland op vrijdag 5-4-2019 en is mede
mogelijk geworden door de verkregen subsidie.
Voor 2020 hebben we eveneens het voornemen om in te haken op de actualiteit.
De laatste jaren is het voortgezet onderwijs er bij betrokken en met name Het Rijks
(voorheen het Canisius College, locatie de Goffert) en het Mondial College. Zij verzorgen
de technische workshops voor de kinderen op dit techniekevent in de Wijchense Olympic
hal. Ook organisaties als OTIB met de techniekcoach, Kenniscentrum Bèta Techniek en
Mad Science zijn aanwezig op dit event. Verder proberen we de verbinding te leggen met
Pro en Maaswaalcollege.
Op deze manier komen leerlingen van het basisonderwijs in aanraking met de werelden
van de techniek en wordt de interesse gewekt voor de technische beroepen. De
techniekwedstrijd is een uitdagend, enerverend verlengstuk van dat wat er gebeurt bij/in
de workshops van het Junior Technovium Wijchen en het naschools project Mysterie W
en programmeren met Cododojor en Yoast.
Wij verzoeken U dan ook vriendelijk onze aanvraag van € 4000,00 als bijdrage aan het
techniekevent voor schooljaar 2019-2020 te honoreren.
Mocht U verdere toelichting op deze aanvraag willen hebben, dan ben ik daartoe bereid.
In afwachting van Uw antwoord, teken ik met hoogachting,
Namens de werkgroep Techniekproject Wijchen,

Piet Derks
Coördinator Junior Technovium Wijchen
Huissteden 14-01
6605 HK Wijchen
06-12815086

Begroting kosten Techniekproject basisscholen Wijchen.
Schooljaar 2019-2020
kosten
Workshops

Huur klaptafels
Cultureel
Zaalhuur
Prijs

PR

Materialen
Overige

Kindersmedrij
Het Rijks
Vrienden van de Stoom
Otib, techniekstand Noord en Gamemaster spel
LEGO mindstorm
Junior Technovium/TCCN
Inexeon - zenuwspiraal
Mad Science
Modderkolk - oefenbordjes/deurmatalarm
DJ Jan
Dansproject Sanne de Haan
Olympichal Wijchen

Transportbus huur en benzine
Eerste prijs
ontwerp flyer
A2 posters
borden scholen en prijs leerlingen
electra, tape etc.
give aways
cadeau leerkrachten/genomineerde groepen
vergaderkosten en maaltijd techniekcoordinatoren
totaal

€
€

200,00
150,00
€ 750

Co-financiering:
bijdrage Kans en kleur
Berko
Modderkolk
NTS

Technovium
€

200,00

€

345,00

x-uren combinatiefunctionaris.
Hoofdprijs bezoek aan Spelerij Dieren door een groep.
gadgets voor 500 kinderen
kosten DJ
electra materialen
vervoer
vergaderkosten
organisatiekosten

€ 480,00
€ 1.471,61

€
€
€

130,79
€ 200
100,00
235,00

€
€

300,00
75,00

€ 4.637,40
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