
Uitnodiging Januari 2023

Beste ouders/verzorgers,

Wellicht brengt jouw kind in de week van 1,2 en 3 februari een bezoek aan het Haarlems (PET) Promotie Event

Technologie of Tech Your Talent. Van voorgaande jaren weten wij dat leerlingen altijd enorm enthousiast zijn

over deze week en de tijd vaak veel te kort vinden. Dit jaar bieden we daarom de kans aan leerlingen uit de

groepen 8 van de basisschool en uit de 2e klas VMBO om samen met hun ouders ook naar het Promotie Event

Techniek (PET) Haarlem in de 3D Makers Zone oudeweg 91-95 te komen.

Op donderdag 2 februari van 16.00 tot 19.00 uur kan je samen met je kind de werelden van techniek

ontdekken door workshops, proefjes en games. Het evenement is gratis toegankelijk.

Aanmelden kan hier!

Op allerlei manieren zijn we steeds meer digitaal met

elkaar verbonden. Zo groeit een ‘challenge’ via social

media razendsnel uit tot een mega-succes. Of

streamen we massaal de hit van een online

superster. Wat eten tijdens je huiswerk? Hop, naar

de sushi- bestelsite. En je kleding voor 11 uur online

besteld? Morgen heb je het op tijd voor je feestje in

huis. Bijna alles in je dagelijks leven gaat via je

mobiel of computer. Dat betekent ook dat we alle

info die we online delen, heel goed moeten

beveiligen. Volop werk aan de winkel voor

digi-specialisten dus!

Wil jij je kind helpen met de keuze voor het

voortgezet onderwijs of voor een vervolgopleiding

na het VMBO? Als ouder speel je namelijk een grote

rol bij het ontdekken en stimuleren van talenten van

je kind en het maken van keuzes in het onderwijs.

Daarmee ben je als ouder een belangrijke factor in

de uitdaging om meer jongeren hun technische

talent te laten ontdekken en ontwikkelen.

Krapte op de arbeidsmarkt en veranderende banen

hebben invloed op de digitalisering van de wereld.

Daarom is Techniek en Technologie in alle

bedrijfstakken te vinden. Of je later gaat werken in de zorg, de bouw, als leraar of bioloog, je zult gebruik gaan

maken van technologie. Techniek is leuk, techniek is spannend en er is veel leuk werk in de (nieuwe) techniek.

Een keuze voor een beroep in de techniek of ICT is dus zeer actueel!

Er zijn ouders die denken dat je aanleg moet hebben voor techniek. Zie je die aanleg niet terug bij je kind, dan

wordt een technische richting niet gauw een optie. Maar technische vaardigheden zijn wel degelijk te

ontwikkelen. Kom langs en ervaar zelf dat techniek te leren is, inclusief het plezier dat het kind eraan kan

beleven.

Wat kun je verwachten?

Tussen 16 en 19 uur is er een vrije inloop. Je kunt kennis maken met bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse

coole nieuwe technologieën! Zet jij die VR bril op je neus, of teken je straks met je kind een mooi ontwerp voor

een 3D print? Meer weten over de kansen van leren en werken in de techniek? Kom dan naar de ouderavond in

de Techniekweek Haarlem op 2 februari 2023.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-techniekevent-haarlem-voor-ouders-kind-op-2-2-2023-tussen-16-19-uur-483081488737

