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Een leuke afsluiter van 2016 op 20 december ! 

 

Proficiat juf en leerlingen van het 6de leerjaar  

jullie zijn 1 van de 10 Vlaamse klassen 

die mogen deelnemen aan het STEM PROJECT  

 

 
 

Ik ben een SUPER TROTSE DIRECTEUR ! 
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 Het begon allemaal op 17.10.16 
verslag van Stijn van HOWEST 
 

De dag waarop we voor het eerst de school zagen die onze toekomst 
zou veranderen. Eindelijk. Een beetje angstig, in spanning maar vooral 
hoopvol gingen we vol goede moed op zoek naar de mensen die ons 
zouden kunnen helpen. Het was dan ook niet zo eenvoudig voor ons om 
mensen te zoeken die ons konden helpen. We hadden een probleem, 
een groot probleem! Wij zijn uitvinders, échte uitvinders. Alhoewel, 
uitvinders die al 10 jaar niets meer uitgevonden hebben, zijn dat wel 
nog uitvinders? Mogen wij nog de titel van ‘professor’ of ‘dokter’ 
gebruiken? Want ja, het was inderdaad al 10 jaar geleden dat we nog 
een uitvinding hadden gemaakt. Onze fantasie was op, gewoon weg op! 
Het enige dat we in die 10 jaar nog gemaakt hadden waren onze 
fantasie-meters, apparaten die we kunnen gebruiken om de fantasie 
van andere mensen of de omgeving van mensen te meten. Zeer 
handig! Het was ons dus opgevallen dat er in de buurt van Zelzate een 
nogal hoog fantasie gehalte was. Na vele onderzoeken en zoektochten 
werd ons duidelijk dat de fantasie het hoogst was in basisschool De 
Reigers. Dus zochten we onze potloden en meetlatten, onze werkjassen 
en helmen bijeen en trokken we erop uit naar De Reigers!  
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Toen we daar aankwamen werd het ons meteen duidelijk,  onze 
fantasiemeters hadden gelijk! Niet alleen de leerlingen maar ook de 
omgeving zag er zeer fantasierijk uit! De vele kleuren, vormen en 
tekeningen lieten onze hoop nog hoger worden! In de school zelf was 
het even zoeken, we zijn alle klaslokalen af gegaan en hebben 
uiteindelijk de klas met het hoogste fantasie gehalte gevonden! 

Dokter Lijs ging als eerste binnen. Alleen al bij het meten van de deur 
van het klaslokaal schoot de fantasie op de fantasie-meter de hoogte 
in! Allemaal samen gingen we dus het klaslokaal binnen en begonnen 
iedereen te meten. Onze monden vielen open, zoveel fantasie hadden 
wij nog niet veel gezien! 
We besloten dat we deze kans moesten grijpen!  
Dit was het moment waarop we al 10 jaar aan het wachten waren!  
Hier en nu moest het gebeuren!  
Met veel spanning stelden we ons voor aan de kinderen. We legden 
onze problemen uit en vroegen heel lief of ze ons wouden helpen. 
Gelukkig was iedereen direct enthousiast! Dus we begonnen 

onmiddellijk te werken!  
In groepen van 6 werden grote brainstorm sessies gehouden, en we 
werden niet teleurgesteld, de meest waanzinnige, creatiefste ideeën 
werden gevonden!  
Na deze allemaal op het bord geschreven te hebben kon het échte werk 
beginnen. 
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Het uitwerken van de ideeën, het beginnen ontwerpen van de 
uitvindingen!  
Potloden werden gescherpt, gommen werden gezocht, bladen werden 
klaargelegd.  
De spanning en concentratie waren enorm.  
De resultaten waren adembenemend. 
 

 

Op minder dan een voormiddag lagen er plots 17 geniale nieuwe 
uitvindingen getekend voor onze neus.  
Nu bracht dat natuurlijk een extra probleempje met zich mee…  
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Geld om 17 uitvindingen te maken was er namelijk niet…  
Dus moest er een stemming gebeuren!  
Die stemming was natuurlijk niet gemakkelijk.  
Het meest geniale idee kiezen uit 17 geniale ideeën, hoe doe je dat in 
hemelsnaam? 

 
 

Alle tekeningen werden uitgehangen op bord en kregen een nummer. 
Iedereen kreeg nog even de kans om zijn uitvinding wat verder uit te 
leggen en dan moest er gekozen worden. 
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Iedereen kreeg een kaartje en mocht hierop zijn top 3 schrijven. Het 
was niet gemakkelijk, helemaal niet gemakkelijk. Iedereen deed zijn 
kaartje in de ‘Fantastisch eerlijke uitvindingen stembus’ en de stemmen 
werden geteld. 
 

 

De nipte winnaars werden : 

- De ‘sla-je-tanden-recht’ machine (Weg met de beugel! In 5 
seconden heb je een schitterend gebit!) 

- De vergrootenaar (Je moet de wereld groots zien! En stel je voor, 
zó veel eten!) 

- De zingverbeteraar (Nooit meer kattegejank, alleen maar héérlijke 
klanken!) 

- De oneindige wc-rol (Want het is nooit leuk als je net ‘iets groots’ 
hebt gedaan en er is geen wc papier meer..) 

- De vleugelmachine (Iedereen droomt toch van vleugels?) 

5 Top uitvindingen die we het allerliefst allemaal gemaakt zouden 
hebben, spijtig genoeg was dit dus niet mogelijk… 
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Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. 
Jammer genoeg was onze tijd van gaan gekomen.. 

MAAR we kunnen onze redders in nood niet zomaar achterlaten 
zonder hen eerst nog iets te overhandigen. 

Na al hun harde werken en geweldige ideeën, kunnen we wel stellen 
dat zij tot volwaardig ontwerper/uitvinder kunnen benoemd worden! 

 
Om te zorgen dat ook wij de kinderen, onze mede ontwerpers niet 
vergeten, maakten we tot slot een groepsfoto: 
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Om dit hélemaal officieel te maken, overhandigden wij ze allen een 
echt (heel lekker) ontwerpersdiploma! Proficiat! 
 

 
 

 Het vervolg, de uiteindelijke keuze en nog veel meer lees je in de 
MY MACHINE blog post! 
 
 

 Wil je weten hoe de machine verder uitgewerkt wordt door Stijn? 
Neem dan zeker een kijkje onder de categorie “werkproces”! 
 

http://mymachinevlaanderen.be/category/workinprogress
/oneindige-wc-rol-machine/ 

http://mymachinevlaanderen.be/category/workinprogress/oneindige-wc-rol-machine/
http://mymachinevlaanderen.be/category/workinprogress/oneindige-wc-rol-machine/
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Een bezoek aan HOWEST op 20.12.16 ! 

 

 

 

We keerden  
tevreden  

terug   
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 Dit wordt onze droommachine …..  

 

  
 

 

 

 Beleef MyMachine online:  

http://mymachinevlaanderen.be/  
https://www.facebook.com/mymachinevlaanderen?fref=ts  

 
Zo kan je het proces meevolgen. 

 
 
 De leerlingen van ons Koninklijk Atheneum gaan nu zelf aan de slag 

o.l.v. Mario De Henau (Technisch adviseur coördinator KA) 

 
Wat een mooi campus project !!! 

 

 Kom zeker kijken op onze opendeurdag op 25 MAART 2017 
 

  

http://mymachinevlaanderen.be/
https://www.facebook.com/mymachinevlaanderen?fref=ts
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 Dit zijn de deelnemende scholen 
 

 
 


