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Voorwoord 
Voor het SKOSO Ontdeklab staat het schooljaar 2020-2021 geheel in het teken van het verder 
ontwikkelen van het huidige ontdeklab naar een heus SDG Ontdeklab, waarbij duurzaamheid en 
samenwerking met zoveel mogelijk externe partijen centraal staan. Via ontdekken, onderzoeken en 
ontwerpen willen we kinderen intrinsiek motiveren om ze al vanaf jonge leeftijd te leren hoe zij een 
bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Door de juiste kennis en betrokkenheid 
kunnen zij een verschil maken, nu en in de toekomst. Hierbij worden de kinderen uitgedaagd om zich 
in te zetten voor de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, ook wel de SDG’s genoemd.  
 
Het ontwikkelproces 
Samen met Liset, Hanneke, Rob en Tine van het Ontwikkelteam Ontdeklab 2.0, de Kenniskring 
Duurzaam Ondernemend, Neovito en twee studenten van de Fontys Hogeschool en twee studenten 
van de Avans Hogeschool hebben we een nieuwe invulling gegeven aan de activiteiten van het 
SKOSO Ontdeklab. We verbinden bedrijven en de scholen zodanig dat voor beide partijen een 
duurzame waarde ontwikkeld wordt. Hierbij staan de Sustainable Development Goals, de SDG’s, 
centraal.  
 
Greetje en Lieke van de Fontys Hogeschool en Thijs en Rik van de Avans Hogeschool hebben samen 
met ons aan deze nieuwe activiteiten gewerkt middels hun minors van resp. de ‘POS Innovatie Pilot’ 
en ‘Improving Innovation’. Alle activiteiten zijn via SDG Tours opgezet en worden opgenomen in het 
curriculum van de scholen. Hierdoor kunnen de leerlingen zich structureel blijven inzetten voor een 
duurzame wereld.  
 
Het SKOSO Ontdeklab zal in de toekomst niet alleen voor de SKOSO scholen toegankelijk zijn maar 
voor alle scholen binnen Meierijstad. Door een nog groter accent te leggen op de duurzaamheid én 
de openstelling van het ontdeklab voor alle scholen uit de gemeente Meierijstad is ook de naam van 
het ontdeklab veranderd: van SKOSO Ontdeklab naar SDG Ontdeklab Meierijstad. We blijven ons 
verder ontwikkelen en we willen de verbindingen met het bedrijfsleven, gemeente, organisaties, VO- 
en MBO- scholen, ROC’s en ontdeklabs uit de regio verder versterken en vergroten. Daarvoor hebben 
we ook een nieuwe website opgezet voor ons ontdeklab: www.sdgontdeklabmeierijstad.nl waarop 
alle informatie over deze nieuwe koers te vinden is. 
 
De SDG Tour  
Een SDG tour wordt middels een SDG menukaart i.s.m. een externe partij opgesteld rondom een 
onderwijsthema i.c.m. een of meerdere SDG’s. Een SDG-tour bestaat uit diverse activiteiten die 
zowel op school, in het SDG Ontdeklab als bij de externe partij kunnen plaatsvinden. 
 
De eerste SDG tour is in samenwerking met het Rooise bedrijf Ahrend opgesteld. Hierbij is het 
onderwijsthema “Een groene wereld” met het groepsthema “Duurzaam Design” gekoppeld aan de 
SDG’s 9 - 12 - 17. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool Dommelrode hebben hieraan 
deelgenomen. In dit schooljaar kon door de corona pandemie en de daaruit voortvloeiende corona 
maatregelen helaas maar één activiteit in het ontdeklab uitgevoerd worden. Alle andere activiteiten 
zijn geannuleerd en zijn doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. 
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INTRODUCTIE EN RONDLEIDING AVANS EN FONTYS STUDENTEN SKOSO ONTDEKLAB / NEOVITO
                        9 september 2020 
Deze week zijn de 4 studenten van de Fontys- en Avans Hogeschool in ons ontdeklab bij Neovito op 
bezoek geweest. Deze studenten gaan de komende maanden samen met ons aan de slag met hun 
minors van resp. de ‘POS Innovatiepilot’ en ‘Improving Innovation’. We gaan een nieuwe invulling 
geven aan de activiteiten van het SKOSO Ontdeklab. We gaan bedrijven en  basisscholen verbinden 
en wel zodanig dat voor beide partijen een duurzame waarde ontwikkeld wordt. Hierbij staan de 
Sustainable Development Goals, de SDG’s centraal.  
 

    
 
 
OVERLEG MET MEGOOD OVER SDG GAME                 15 september 2020 
Overleg met Adriaan den Ouden en Rick Calame van MEgood over de speciaal voor SKOSO 
ontwikkelde SDG Game. Preview van eerste level waarbij de sloop van bs. Antonius van Padua 
centraal staat in de SDG-game.  
 

   
 

    
 

 

http://www.sdgontdeklabmeierijstad.nl/


www.sdgontdeklabmeierijstad.nl                      4                                       ontdeklab@skoso.nl 

 

 
OVERLEG MET LEERKRACHT VAN HET BAANDERHERENCOLLEGE      17 september 2020 

Overleg met Paul Peijnenburg, leerkracht fase 3A van praktijkonderwijs (PrO), over hoe je het 
techniekonderwijs voor de klassen 1 en 2 uitdagender kan maken m.b.v. activiteiten en 
uitleenkisten van het SKOSO Ontdeklab en hoe alles goed weg te zetten in een leerlijn. 

 
 
 
OVERLEG MET QRABBL OVER TECHNIEKLESSEN IN  HET SKOSO ONTDEKLAB      30 september 2020 
Overleg met Bas Antonis en Rianne Brugmans van Qrabble over de mogelijkheden van het geven van 
lessen middels de flexibele leerlijn Techniek, Programmeren & Wetenschap om leerlingen te 
inspireren en hun talenten te leren ontdekken en ontwikkelen. 
 

 
 
 
OVERLEG MET TOINE VAN HEESCH VAN WTE                                   1 oktober 2020 
Samen met Toine van Heesch van WTE, Scholennetwerk voor Onderwijsinnovatie, de stand van 
zaken besproken m.b.t. de omvorming van het huidige SKOSO Ontdeklab naar SDG Ontdeklab. Vraag 
hierbij: Waar kan WTE meedenken, helpen en ondersteunen om dit proces te verwezenlijken? 
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STARTOVERLEG MET “BINNENKRING” INNOVATIETEAM POS INNOVATIEPILOT           5 oktober 2020 
Startoverleg met Partnerschap Opleiden in de School i.s.m. “Lectoraat Goed leraarschap - Goed 
leiderschap” van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE).  Twee derdejaars Fontys studenten 
gaan samen met docenten van FHKE en SKOSO middels dit innovatieteam werken volgens de 
methodiek “Design Thinking for Educators” met activiteiten voor het nieuwe SKOSO SDG-lab. De 
methodiek wordt hierbij gebruikt en door testen en toetsen wordt dit kader uiteindelijk vastgesteld 
zodat in de toekomst de FHKE dit kan gaan inzetten voor innovatieve projecten in het onderwijs. 
 

 
 
EERSTE OPZET SDG GAME VAN MEGOOD                                   6 oktober 2020 
Vandaag samen met Adriaan en Rick van MEgood en Steven, leerkracht van bs Ant. van Padua, 
hebben we de eerste opzet van de SDG Game bekeken en besproken. De leerlingen gaan later met 
de testpilot van de SDG Game aan de slag.  
 

     
 
 
OVERLEG MET CIRCULAIR ONTWERPER NIEUWE INRICHTING SKOSO ONTDEKLAB       7 oktober 2020 
Samen met Rob van Kaathoven van Neovito hebben we de circulair ontwerper Joris Petterson van  
E-Waste Arcades een rondleiding door het SKOSO Ontdeklab gegeven. Hij probeert met duurzame 
producten en m.b.v. de SDG’s er een inspirerend en innoverend SDG Ontdeklab voor te ontwerpen.  
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PLAATSING VAN TWEE E-WASTE ARCADES IN HET SKOSO ONTDEKLAB                           7 oktober 2020 
Vandaag zijn er twee E-waste Arcades in het SKOSO Ontdeklab geplaatst. De Funky Phone Arcade die 
je beloont voor het recyclen van je oude mobieltje met 6 verschillende games omdat je een 
belangrijke bijdrage levert aan het milieu. De Afval Arcade is een goede manier om verschillende 
soorten afval (plastic, papier en restafval) in te zamelen. Door er afval in te werpen draag je bij aan 
een schoner milieu en start er een game op. Zelfs tijdens het spelen van de game breng je afval naar 
de juiste bak om te recyclen. 
  

        
 
 
SKOSO ONTDEKLAB EN PROJECTPLAN VELDPROEF DRIVE THRU MILIEUSTRAAT           9 oktober 2020 
Gemeente Meierijstad bouwt aan een zo lokaal mogelijke circulaire economie. Door samenwerking 
met het bedrijfsleven werkt de gemeente actief samen in het “Circulair Ambachts Collectief 
Meierijstad” van de 5 kringloopwinkels, Repair Café, welzijnsorganisatie en haar twee sociaal 
werkbedrijven. Dit collectief is toe aan ‘gezinsuitbreiding’ door een concreet project te starten 
waaraan ook de onderwijsinstellingen van Meierijstad kunnen deelnemen. Het SKOSO Ontdeklab en 
het nog op te richten Repair Café i.s.m. Neovito willen hierin participeren en onderdeel vanuit gaan 
maken. 

       
 
 
OVERLEG MET TOINE VAN HEESCH VAN WTE NOORDOOST BRABANT              8 oktober 2020 
Overleg met Toine van Heesch van WTE regio Noordoost Brabant over de toekenning van 
ondersteuning bij diverse projecten van het SKOSO Ontdeklab. Professionalisering vergroten d.m.v. 
bijeenkomsten, activiteiten en workshops met leerlingen, leden Kenniskring Duurzaam 
Ondernemend, teams, studenten van Fontys-  en Avans Hogeschool. De NEO-bus ombouwen tot een 
SDG-bus en inrichten voor informatie over SDG’s richting scholen en bedrijven in de gemeente 
Meierijstad. En nieuwe devices en materialen aankopen voor SDG Ontdeklab. 
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SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS EN ONDERNEMERS MEIERIJSTAD                     14 oktober 2020 
SKOSO Ontdeklab heeft meegewerkt aan het onderzoek van Gemeente Meierijstad om de bestaande 
samenwerkingen tussen onderwijs en ondernemers in Meierijstad in kaart te brengen. Doel is om te 
bekijken welke vervolgstappen er gezet kunnen/moeten worden vanuit “de drie O’s”:  Onderwijs, 
Ondernemers en Overheid.  
 

                                      
 
 
 
OVERLEG MET MAAKPLAATS UDEN OVER ‘DE KARTONNEN STAD’                                 15 oktober 2020 
Overleg gehad met Annie van Genugten van Maakplaats Uden over het project “De kartonnen stad”.  
Ze willen een theatermaker een verhaal rondom SDG’s laten schrijven en dit verhaal laten afspelen in 
een door kinderen zelf gemaakte kartonnen stad (SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen). 
Dit project willen ze graag breder en in de regio samen met anderen aanpakken. 
 

           
 
 
BRAINSTORMSESSIE MET LEERLINGEN OVER NIEUW SKOSO SDG ONTDEKLAB           28 oktober 2020 
in het teken van de nieuwe opzet van het SKOSO SDG Ontdeklab waarbij duurzaamheid en 
samenwerking met Rooise partners centraal staan, hebben we een brainstormsessie gehad met een 
delegatie van leerlingen van alle scholen. Samen hebben we gepraat over hoe zou jij het ontdeklab 
willen inrichten, wat zou je hier graag komen doen, met welke materialen en uitleenkisten zou je 
willen werken en bij welke bedrijven zou je wel eens een dagje willen meelopen?  
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OVERLEG MET DE ONTDEKLABS UIT DE REGIO                                            29 oktober 2020 
Overleg met de coördinatoren van de ontdeklabs, maaklabs, technieklabs, techniekcoördinatoren en 
VO-scholen uit de regio. Hierbij worden nieuwe ontwikkelingen besproken, kennis gedeeld en ideeën 
uitgewisseld.   
 

       
 
 
OVERLEG MET LEDEN VAN HET ROOIS CULTUREEL ERFGOED                           3 november 2020 
Meedenken over de onderwijsinhoudelijke aspecten van het educatief bordspel dat gemaakt wordt 
rondom de 7 toponiemenbanken die in 2014 in Sint-Oedenrode geplaatst zijn. Achter elke naam van 
een bankje zit een verhaal en middels dit spel wil de stichting Roois Cultureel Erfgoed  de jeugd bij 
het erfgoed betrekken. 
 

       foto van RCE 
 
 
WORKSHOPS AVANS STUDENTEN OVER PROTOTYPING                                       3 november 2020 
In het SKOSO Ontdeklab hebben studenten van de Avans Hogeschool workshops over prototyping en 
design bijgewoond. Ze voeren o.a. opdrachten uit met gebruikmaking van de SKOSO Ontdeklab 
uitleenkisten zoals TomTect, MakeDo en BYOR.  
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OVERLEG MET ASML OVER GASTLESSEN TECHNIEK                                                 11 november 2020 
Overleg met Martin van Hastenberg van ASML over het geven van gastlessen techniek in het SKOSO 
Ontdeklab. Samen met SLO hebben ze een leerlijn techniek opgezet. Gastles voor groepen 1-2: “De 
ASML Chip Challenge Junior” voor groepen 3-4: “ASML Chip Challenge met BlueBot”, voor groepen  
5-6: “Programmeren met de mBot”, voor de groepen 7-8: “De ASML LittleBits workshop”.  

      
 
 
MASTERCLASS VAN AHREND BIJ SDG TOUR  ‘DUURZAAM DESIGN’                            24 november 2020 
Gerard Huiskes van het Rooise bedrijf Ahrend heeft een Masterclass gegeven aan groepen 7 en 8 van 
bs. Dommelrode, als onderdeel van de SDG tour  die speciaal is opgezet i.v.m. de nieuwe opzet van 
het SKOSO Ontdeklab waarbij duurzaamheid, gerecyclede materialen en duurzaam design centraal 
staan. 
 

     
   
 
WETHOUDER DUURZAAMHEID MEIERIJSTAD WIL MEER SAMENWERKING              25 november 2020 
Wethouder Harry van Rooijen en beleidsmedewerker Marian van Weert met duurzaamheid in hun 
portefeuille hebben contact opgenomen om een samenwerking tussen het SKOSO Ontdeklab en de 
gemeente Meierijstad aan te gaan m.b.t. de SDG’s. Leerlingen van de Kameleonklas hebben tijdens 
de Raadsvergadering toelichting gegeven bij hun filmpje van de SDG Challenge: “Klimaatverandering 
stoppen”. 
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UITLEENKISTEN SKOSO ONTDEKLAB INGEZET BIJ PRAKTIJKONDERWIJS BHC           30 november 2020 
Voor de technieklessen in het Praktijk Onderwijs op het Baanderherencollege in Boxtel zijn de SKOSO 
Ontdeklab uitleenkisten van Green Screen, TomTect en de Makeblock mBot Ranger Robot 
uitgeleend. Met veel enthousiasme zijn aan diverse opdrachten gewerkt.  
 

      
 
 
OVERLEG MET E-WASTE ARCADES  OVER INRICHTING SDG ONTDEKLAB                     2 december 2020 
Joris Petterson van Designstudio E-waste Arcades met het motto “Let’s make recycling fun!” denkt 
mee over de nieuwe inrichting van het SDG Ontdeklab. Dit i.s.m. Rob van Kaathoven van Neovito. 
 

           
 
 
ACTIVITEIT VAN DE EERSTE SDG TOUR IN HET SKOSO ONTDEKLAB                               8 december 2020 
Vandaag is de primeur van de eerste activiteit van de eerste SDG Tour. Als laatste activiteit van de 
SDG Tour hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 van bs. Dommelrode op school ontwerpen 
gemaakt (duurzaam design) voor ‘afgedankte’ tafels en stoelen om deze meubels een tweede leven 
te geven. Vandaag hebben ze o.a. dit gemaakt: van een stoel is een kattenspeelhonk gemaakt, van 
een tafel is een racebaan gemaakt, van een barkruk is een bedtafeltje gemaakt en van een tafel is 
een relaxstoel gemaakt. 
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MAPPEN ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN AANGEBODEN DOOR WTE    8 december 2020 
Vandaag heeft Toine van Heesch van WTE regio Noordoost Brabant voor het SKOSO Ontdeklab  
werkmappen gebracht over onderzoekend en ontwerpend leren. Een map is speciaal voor 
wetenschap en technologie met kleuters, de andere map zit vol met activiteiten van wetenschap en 
technologie voor de midden- en bovenbouw. 
 

             
 
 
OVERLEG MET ONTWIKKELTEAM, KENNISKRING DUURZAAM ONDERNEMEND, STUURGROEP EN 
STUDENTEN AVANS- EN FONTYS HOGESCHOOL            9 december 2020 
Werkoverleg met de leden van het Ontwikkelteam Ontdeklab 2.0, leden van Kenniskring Duurzaam 
Ondernemend, studenten POS Innovatie Pilot van Fontys Hogeschool, studenten Avans Hogeschool 
en met de Stuurgroep van het SKOSO Ontdeklab. De eerste SDG tour is geëvalueerd en de nieuwe 
SDG tours zijn samengesteld voor de tweede helft van dit schooljaar. 
 

   
 
OVERLEG MET STEUNPUNT MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID SWV PO 30 06             10 december 2020 
Overleg met Jeroen van der Cruijsen, de coördinator van de SDG Challenges van het Steunpunt meer- 
en hoogbegaafdheid van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06. We willen samen gaan 
werken d.m.v. activiteiten om nog meer leerlingen te inspireren om mee te denken en te werken aan 
de SDG Challenges.   
 

            

http://www.sdgontdeklabmeierijstad.nl/


www.sdgontdeklabmeierijstad.nl                      12                                       ontdeklab@skoso.nl 

 

 
AFSLUITING ONLINE SESSIES POS INNOVATIEPILOT             14 december 2020 
In acht online sessies hebben we samen met het innovatieteam van Partnerschap Opleiden in de 
School en het Lectoraat Goed leraarschap-Goed leiderschap FHKE overleg gehad hoe we van ‘scratch’ 
naar ‘onderbouwd ontwerp’ kunnen komen middels Design Thinking. Dit is een werkmethodiek voor 
het innoveren in een hybride leernetwerk. De resultaten hiervan zijn en worden in de praktijk 
uitgevoerd door o.a. Lieke en Greetje middels de SDG tours in het SKOSO Ontdeklab. 
 

 
 
 
SKOSO ONTDEKLAB INFORMATIE AANGELEVERD VOOR HANDBOEK ONTDEKLAB 14 december 2020 
Tessa van Zadelhoff en Erno Mijland hebben het “Handboek Ontdeklab” geschreven met als 
ondertitel: ‘van techplek tot maakplaats’. Ook het SKOSO Ontdeklab heeft informatie aangeleverd 
over het ontstaan van ons ontdeklab, de werkwijze en de doorontwikkeling naar een SDG Ontdeklab. 
 

         
 

 

                  

Actueel overzicht van 
alle ontdeklabs in 
Nederland en 
Vlaanderen zijn te 
vinden op 
tiny.cc/ontdeklabs 
En daar is natuurlijk ook 
ons SKOSO Ontdeklab 
te vinden. 
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OVERLEG MET DE GEMEENTE OVER GEBRUIK LOGO MEIERIJSTAD                        18 december 2020 
We hebben overleg gehad met de gemeente over het evt.  gebruiken van het logo van gemeente 
Meierijstad in het nieuwe ontwerp van het logo voor ons SDG Ontdeklab.  
 

 
 
 
ASML GASTLESSEN TECHNIEK  I.C.M. DE SDG’S EN ONDERWIJSTHEMA’S                          4 januari 2021 
Het bedrijf ASML en de ASML gastlessen techniek voor de groepen 1 t/m 8 worden gekoppeld aan 
de SDG nummers 4 (kwaliteitsonderwijs), 9 (industrie, innovatie en infrastructuur), 12 (verantwoorde 
consumptie en productie) en 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).  In het nieuwe 
schooljaar worden deze gastlessen ook nog gekoppeld aan het onderwijsthema “Grote 
experimenten” uit de methode ‘Blink Wereld - geïntegreerd’. 
 

      
 
 
SDG ROOM IN SKOSO ONTDEKLAB BIJ NEOVITO                                           8 januari 2021 
In het SKOSO Ontdeklab is een aparte ruimte beschikbaar gemaakt en ingericht als een SDG Room. 
Hier kan je in alle rust vergaderen, besprekingen houden en brainstormen over de SDG Tours.  
 

   
 
 
BEOORDELING MINOR ‘IMPROVING INNOVATION’  AVANS HOGESCHOOL                    11 januari 2021 
Beoordelingsformulieren en besprekingen met Thijs en Rik van de Avans Hogeschool over hun 
bijdrage via de minor ‘Improving Innovation’ over het doorontwikkelen van het SKOSO Ontdeklab 
naar het SDG Ontdeklab. Samen het proces, de methodologie en de eindproducten evalueren. 
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ONLINE PRESENTATIES INNOVATIEF ONTWERP STUDENTEN FONTYS HOGESCHOOL   13 januari 2021 
Vandaag met 150 personen online bij de presentaties ‘Innovatief ontwerp’ van studenten Fontys 
Hogeschool PABO Veghel en ’s-Hertogenbosch. Onze studenten Greetje en Lieke hebben een 
duidelijke en goede presentatie gegeven over hun rol bij de nieuwe opzet van het SDG Ontdeklab. 
 

   
 

   

 
 
NIEUWE NAAM EN NIEUW LOGO SKOSO ONTDEKLAB VASTGESTELD                           19 januari 2021 
In samenspraak met SKOSO en Neovito is er een nieuw logo ontworpen en een nieuwe naam 
bedacht voor het SKOSO Ontdeklab dat geheel passend is bij de nieuwe invulling van de activiteiten 
van het ontdeklab: de SDG Tours. Het accent ligt op de SDG’s én samen duurzaam in beweging te zijn 
en te blijven. We streven er naar dat leerlingen, leerkrachten, bedrijven, organisaties en de 
Gemeente zich als ware SDG ambassadeurs met ons ontdeklab gaan verbinden. Niet alleen voor de   
7 scholen van SKOSO en de bedrijven en organisaties uit Sint Oedenrode, maar voor alle scholen, 
ondernemers en organisaties van de gemeente Meierijstad. 
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ONLINE EINDEVENT STUDENTEN AVANS HOGESCHOOL                                          26 januari 2021 
‘Onze’ studenten Rik en Thijs van de Avans Hogeschool hebben vandaag hun minor afgesloten. 
Samen met alle studenten, begeleiders, bedrijven en docenten zijn tijdens het online Eindevent van 
de minor ‘Improving Innovation’ alle resultaten gepresenteerd. Het waren 13 verschillende projecten 
en Rik en Thijs hebben de 3de plaats behaald met de SDG menukaart voor de SDG Tours in het SDG 
Ontdeklab Meierijstad. Samen blijven we zo duurzaam in beweging!  
 

   
 

   
 
 
ONLINE OVERLEG OVER OPZET NIEUWE WEBSITE SDG ONTDEKLAB MEIERIJSTAD       27 januari 2021 
Samen met Caspar Hoekstra van de websitebouwer Concapps hebben Berny en Tine overleg gehad 
over de opzet van een geheel nieuwe eigen website voor het SDG Ontdeklab Meierijstad. Het wordt 
een website met duidelijke informatie over onze visie en activiteiten vanuit de SDG Tours. Ook het 
groeiend aantal SDG ambassadeurs van bedrijven en organisaties zal hier te vinden zijn. Tevens 
wordt de vindbaarheid van de website geoptimaliseerd.                                 
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OVERLEG MET TAUSCH OVER INRICHTING SDG ONTDEKLAB MEIERIJSTAD                  10 februari 2021 
Overleg met Maarten van der Vaart van Tausch voor de inrichting van het ontdeklab geheel in de 
sfeer van SDG’s en ontdekken, experimenteren en onderzoeken. Om zo tot een totaaloplossing te 
komen voor de beneden- en bovenruimtes en om deze zo optimaal mogelijk te gebruiken. Duurzaam 
in beweging moet letterlijk en figuurlijk in ons ontdeklab zichtbaar worden. 
 
 

               
  

                       
 
OVERLEG MET MAZE OVER INRICHTING SDG ONTDEKLAB MEIERIJSTAD                      11 februari 2021 
Overleg met Danielle Eerenberg van ‘MAZE Subsidies’ om samen te bespreken of dat er 
mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning bij de herinrichting van ons SDG Ontdeklab Meierijstad 
gezien de nieuwe opzet en de grotere omvang van toestroom van leerlingen uit de regio. 
 

   
 
 
UITTESTEN VAN DE SDG GAME DOOR LEERLINGEN                                                                  9 maart 2021 
De leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool Antonius van Padua hebben de SDG Game over de 
sloop en de nieuwbouw van hun eigen schoolgebouw uitgetest. Deze game is gemaakt door het 
Rotterdamse bedrijf MEgood i.s.m. ons SDG Ontdeklab. Uit de feedback van de leerlingen blijkt o.a. 
dat je beter kan spreken over een SDG Uitdaging - SDG Challenge dan over een SDG Game. Het spel 
zal verder ontwikkeld en uitgewerkt worden n.a.v. deze feedback. 
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MEEWERKEN AAN ONDERZOEK GEMEENTE                                                                             11 maart 2021 
Online overleg met Edith Vissers voor het onderzoek van Gemeente Meierijstad hoe ons ontdeklab 
de samenwerking tussen de 3 O’s ervaart, hoe dat dit in praktijk uitgevoerd wordt en hoe we dit 
kunnen versterken. De 3 O’s zijn: Overheid - Onderwijs – Ondernemers.  
 
 
 
 
 
 
DE NIEUWE WEBSITE VAN SDG ONTDEKLAB MEIERIJSTAD IS ONLINE                               16 maart 2021 
Vandaag  is de nieuwe website van het ontdeklab online gegaan. Vanaf heden is ook het nieuwe logo 
en de nieuwe naam van het ontdeklab onthuld: SDG Ontdeklab Meierijstad. De website is i.s.m. 
Caspar Hoekstra van Concapps gebouwd. Berny Dekker, stafmedewerker van SKOSO, en Tine 
Strikkers, coördinator van het SDG Ontdeklab Meierijstad, hebben de gehele website samengesteld.                                                           
 

       
 
 
PRESENTATIE VAN SKOSO ONTDEKLAB NAAR SDG ONTDEKLAB MEIERIJSTAD                17 maart 2021                                                                       
Vandaag hebben we aan de wethouder van Onderwijs Coby van der Pas, de wethouder van 
Duurzaamheid Harry van Rooijen en aan de beleidsmedewerker van Duurzaamheid Monique van den 
Biggelaar de nieuwe opzet van het SDG Ontdeklab gepresenteerd. Van SKOSO Ontdeklab naar SDG 
Ontdeklab Meierijstad. Ook Rob van Kaathoven van Neovito heeft zich hierbij aangesloten en hij 
heeft de mogelijkheden van een Neo Circulaire Boulevard gepresenteerd waarvan ons SDG 
Ontdeklab een onderdeel zal worden. 
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OPZETTEN VAN WERKGROEP PO - VO VOOR “THE CHOCOLATE FACTORY”                           8 april 2021 
In een online overleg hebben de coördinatoren van ontdeklabs en techlabs uit de gemeente 
Meierijstad een werkgroep PO – VO opgericht voor de “The Chocolat Factory”. De ontbrekende 
besturen worden nog benaderd om ook hieraan deel te nemen. Henk Maas, de initiatiefnemer  van 
het project geeft aan dat het doel van onze werkgroep zal zijn: promotie van technologie door 
verwondering, zien, voelen, experimenteren, ontdekken, maken. De nog te ontwikkelende 
activiteiten dienen gericht te zijn op de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO. 
 

              
 
 
OVERLEG MET MEDEWERKER PASTORELLA IN SONNEMANS DRIEHOEK IN BOSKANT     8 april 2021 
Overleg met Rustem Demir van COS31. COS31 is een multiculturele community voor het verbinden 
van sociaal inclusieve en innovatieve initiatieven op het gebied van kernwaarden van het menselijk 
bestaan zoals gezondheid en veiligheid. Zij hebben bij het projectplan De Bunders in de ‘Sonnemans 
Driehoek’ in Boskant de ontmoetingsplek Pastorella opgezet. Hier worden voor kinderen educatieve 
activiteiten over en in de natuur opgezet i.s.m. o.a. IVN. 
 

        
 
 
OVERLEG MET MEDEWERKER GEMEENTE OVER VERSPILLINGSVRIJE WEEK                 22 april 2021 
Overleg met Lisette van der Swaluw, beleidsmedewerker Citymarketing Gemeente Meierijstad over 
de nationale Verspillingsvrije Week. Deze week is van 7 t/m 13 september. SDG 12 staat in deze week 
centraal: 'Verantwoorde consumptie en productie’. Middels diverse activiteiten en materialen zoals 
Verspillingsvrije Helden, Smaakmissie Voedselverspilling, verspillingsvrije editie van de Donald Duck, 
scholenposters en kleurplaten, kunnen de scholen hieraan deelnemen.  
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ONLINE SESSIE OVER DE STAND VAN ZAKEN M.B.T. DE SDG’S IN NEDERLAND                  19 mei 2021 
Interactieve online bijeenkomst Route 2030 bijgewoond. Het doel hiervan is: hoe kunnen we 
versnellen om de SDG’s te behalen? In het kader van  Verantwoordingsdag worden twee rapportages 
gepresenteerd: de “Monitor Brede Welvaart en Sustainabele Development Goals 2021” van het CBS 
en de vijfde Nederlandse SDG rapportage “Nederland Ontwikkelt Duurzaam” van de Rijksoverheid. 
Onderwijsinstellingen worden gevraagd om mee te denken hoe we dit kunnen versnellen om de 
SDG’s te behalen en om meer mensen te bereiken om zich in te zetten voor de SDG’s en meer 
bekendheid hieraan te geven. 
 

 
 
 
OVERLEG MET DE GEMEENTE, NEOVITO EN SDG ONTDEKLAB MEIERIJSTAD                  19 mei 2021 
Overleg met Ad van Gerwen van gemeente Meierijstad, Rob van Kaathoven van Neovito en met Edith 
Vissers die namens de gemeente een onderzoek heeft uitgevoerd over samenwerking tussen 
Overheid, Onderwijs en Ondernemers (de 3 O’s). Samen bespreken we hoe de ontwikkeling van het 
SKOSO Ontdeklab naar SDG Ontdeklab Meierijstad verlopen is en wat wij nodig hebben om verder te 
komen met het SDG Ontdeklab Meierijstad i.c.m. de opzet van de Neo circulaire boulevard. Dit m.b.t. 
samenwerking met de gemeente, met de netwerken van ondernemers en anderszins om verder op 
te schalen en door te ontwikkelen. 

         
 
SLOTEVALUATIE SAMENWERKING WTE ZUID MET SDG ONTDEKLAB MEIERIJSTAD      8 juni 2021 
Stichting WTE, het scholennetwerk voor onderwijsinnovatie binnen PO in Noord-Brabant en Limburg 
(regio Zuid) zal per 1 juli 2021 definitief ophouden te bestaan. Daarom is er aan het SDG Ontdeklab 
Meierijstad gevraagd om een uitgebreide slotevaluatie in te vullen. Items die hierin verwerkt waren, 
zijn:  bestuurlijke samenwerking, netwerkvorming in de regio, kennisdeling, strategische 
samenwerking met externe partijen, succesfactoren en knelpunten bij uitvoering van activiteiten, en 
welke ontwikkelingen in het samenwerkingsverband/technieknetwerk/eigen netwerk het ontdeklab 
heeft doorgemaakt. 
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PRESENTATIE MEERJARENPLAN IN DIRECTEURENOVERLEG SKOSO                                 10 juni 2021 
Samen denken en praten over het meerjarenplan van het SDG Ontdeklab in het directeurenoverleg 
van SKOSO. Met behulp van een presentatie is de ontwikkeling van SKOSO Ontdeklab naar SDG 
Ontdeklab Meierijstad in beeld gebracht inclusief de organisatorische en onderwijsinhoudelijke 
kanten. Dit zowel via een terugblik als via een vooruitblik i.c.m. de ontwikkelingen binnen het 
onderwijs en m.b.v. de samenwerkingsverbanden in de regio en met Gemeente Meierijstad en 
Neovito. 
 

     
 
 
START HERINRINCHTING SDG ONTDEKLAB BIJ NEOVITO                                                21 juni 2021 
Vandaag is daadwerkelijk de eerste stap gezet voor de herinrichting van ons ontdeklab bij Neovito. 
De projectleider van Tausch heeft heel de locatie ingemeten, het conceptvoorstel nog eens 
doorgenomen met ons en de planning wordt gemaakt zodat we in het nieuwe schooljaar een echt 
SDG Ontdeklab voor de basisscholen van Meierijstad krijgen. We gaan de wereld ontdekken door in 
de SDG-bus te stappen en via diverse buslijnen kom je uit bij een of meerdere SDG’s, waarbij 
activiteiten uit de daarbij behorende SDG Tour, uitgevoerd kunnen worden. 
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PRESENTATIE BIJ ONLINE OVERLEG PLATFORM 3 O’S GEMEENTE MEIERIJSTAD    22 juni 2021 
Vandaag online een presentatie gegeven bij het overleg van  de 3 O’s van de Gemeente Meierijstad. 
De 3 O’s staan voor Onderwijs – Ondernemers – Overheid.  De presentatie laat de transformatie van 
SKOSO Ontdeklab naar SDG Ontdeklab Meierijstad zien incl. de activiteiten middels SDG Tours. Ook 
de nauwe samenwerking van het SDG Ontdeklab met PO- en VO-scholen, bedrijven en organisaties, 
de Gemeente  en de andere ontdeklabs in de regio zijn duidelijk zichtbaar. 

                          
 
 
OVERLEG OVER MOGELIJKE SAMENWERKING MET “THUIS IN ROOI”                                 28 juni 2021 
Overleg gehad met de initiatiefnemers Annemiek en Pieternel van “Thuis in Rooi” die in het centrum 
van Sint-Oedenrode een nieuwe ontmoetingsplaats hebben geopend. Activiteiten worden 
georganiseerd m.b.v. vele vrijwilligers, ‘meedenkers’ en ‘meemakers’.  Een van de activiteiten is “Het 
werkt weer” waarbij ze kleine reparaties aan meegebrachte items van bezoekers uitvoeren. Het nog 
op te richten Repair Café i.s.m. het SDG Ontdeklab en Neovito en i.c.m. de pilot van de Drive Thru 
Milieustraat Meierijstad op de Neo circulaire boulevard zou een samenwerking  met “Het werkt 
weer” een mooie aanvulling kunnen zijn om elkaar te ondersteunen en te versterken. Zo wordt voor 
iedere inwoner van Meierijstad de komst naar “Thuis in Rooi” en naar het SDG Ontdeklab Meierijstad 
laagdrempeliger en toegankelijker en leveren we samen een bijdrage aan een duurzame wereld.   
 

                  
 
 
OVERLEG OVER TECHNIEKLESSEN MARIENDAEL                       29 juni 2021 
Overleg met een delegatie van het bestuur van Mariendael die sinds 2011 techniek educatie voor de 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen verzorgen. Samen met een grote groep 
vrijwilligers komen er diverse technieken aan de orde bij de opdrachten die de leerlingen uitvoeren. 
Samen met het bestuur van Mariendael, de directeur bestuurder van SKOSO en de coördinator van 
het SDG Ontdeklab Meierijstad hebben we de mogelijkheden besproken over de overdracht van de 
technieklessen van Mariendael naar het SDG Ontdeklab Meierijstad. 
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KENNISMAKINGSOCHTEND MET VRIJWILLIGERS TECHNIEKLESSEN                     21 juli 2021 
In 2011 heeft Irene Mandos samen met het toenmalige bestuur van Mariendael en een leerkracht 
van SKOSO technieklessen opgezet voor basisschoolleerlingen. Door een goede samenwerking en 
sponsoring van bedrijven zijn er gereedschappen en materialen aangeschaft. Met behulp van 
enthousiaste techniekvrijwilligers zijn deze lessen 10 jaar lang met veel plezier bij Mariendael 
gegeven. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan de techniekvrijwilligers de technieklessen voortzetten in 
ons SDG Ontdeklab Meierijstad bij Neovito. Vandaag is de kennismakingsochtend van de 
techniekvrijwilligers met SKOSO en met de locatie.  
 

      
 
 
DANKJEWEL          22 juli 2021 
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het meedenken en opzetten van nieuwe activiteiten 
voor ons SDG Ontdeklab. Helaas hebben we dit schooljaar maar één activiteit daadwerkelijk kunnen 
uitvoeren in verband met de geldende corona maatregelen. Desalniettemin hebben we weer veel 
nieuwe SDG Tours kunnen opzetten met bedrijven en organisaties. Komend schooljaar zal het dus 
gaan bruisen in ons nieuw ingerichte SDG Ontdeklab Meierijstad.    
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