
Welkom bij 

Alles wat je moet weten voor een bezoek aan stooom S



Waar
Waar is het STOOOMlab?

Het adres is: 

Mondriaanlaan 6, 

5342 CN Oss

Ofwel

Hooghuis, locatie stadion. 



Parkeren
Waar kun je parkeren

Zie je de grote trap? Dan kun je links 
en rechts parkeren.



Fietsen
Waar kun je je fietsen stallen Fietsen kun je achter het hek in het 

midden van de speelplaats plaatsen.  
Het liefst in een rij, zodat iedereen er 
nog omheen kan. 



Tijd
Hoe laat word je verwacht?

Het bezoek begint bij de grote trap. 
Daar halen we je om 09:00 uur op.



En dan?
Wat gaan we dan doen?

Dan gaan we naar binnen. 

Het kan zijn dat de school een pauze 
heeft. Dan kan het best druk zijn. 

Blijf gewoon achter elkaar aanlopen. 
We gaan 1 trap op. Dan zijn we er al.

We gaan over een brug. (van daaruit 
kun je het voetbalveld goed zien 
liggen)



Bij het lokaal
We gaan nog niet direct naar 

binnen. 

Het is nogal krap bij het lokaal. Dus 
we vragen je een lange rij te maken 
in de gang. 

Loop achter elkaar.



Het STOOOMlab

Maak hier een lange rij a.u.b.
Helemaal tot aan de brug

Deur

Jassen en Tassen hok

D
eur

D
eur

w.c.

Leg hier 
je brood 

+ 
drinken



Bij het lokaal
We gaan nog niet direct naar 

binnen. 

Zijn we bij het lokaal, dan gaan we 
nog niet direct naar binnen. Luister 
naar de begeleider wat je dan mag 
doen. 

Eerst leggen we om beurten onze 
jassen en tassen in het jassen en 
tassen hok. 

Als je dat hebt gedaan mag je naar 
binnen. Leg daar je eten en drinken 
op de witte tafel bij de spiegel.

En dan ga je direct op een stoel 
zitten. Met je gezicht naar het 
digibord. 



En de ouders
Er zijn ook ouders bij. 

Die zijn heel belangrijk.

De ouders zijn heel belangrijk. Het is 
slim als zij ook deze presentatie zien. 

De ouders hebben een belangrijke 
taak, waardoor het slim is dat ook zij 

het verhaal wat nu gaat beginnen 
goed volgen.



Groepjes
De meester of juf is de ‘baas’ over 

de groepjes

Jullie juf of meester heeft auto- of 
fietsgroepjes gemaakt. Maar ook 4 
groepjes voor in het STOOOMlab. 

Als het goed is weet je daarom nu al 
in welk groepje je zit en bij welke 
opdracht je begint. 

Groepje 1 begint bij opdracht 1. 
Groepje 2 begint bij opdracht 2 
enzovoorts. 



Opdrachten
Er zijn 4 opdrachten 

Er zijn 4 opdrachten. Bij elke 
opdracht zit je 20 minuten. Bij elke 
opdracht zit minstens 1 ouder. 

Kijk goed hoe de spullen liggen. Zo 
moet je het ook achterlaten.

Na 20 minuten krijg je een signaal 
dat je moet gaan opruimen. Ben je 
daarmee klaar, dan ga je zitten op 
een stoel zo dicht mogelijk bij de 
opdracht waar je bent. Daar wacht je 
op het wisselsignaal. 



Wisselen
We wisselen met de klok mee. 

Het wisselen van opdracht is heel 
simpel. We wisselen met de klok 
mee. 

De ouders blijven echter op dezelfde 
plek. Dat is belangrijk, zodat ze 

steeds beter worden in het uitleggen 
van de opdracht. 



Pauze
Na 2 opdrachten is er een pauze

Tijdens de pauze ga je met je eten en 
drinken naar de gang. 

Je hebt daar goed uitzicht op het 

voetbalveld. 



Wat lukt niet
Laten we direct eerlijk tegen je 

zijn...

Het zal niet lukken om alle 
opdrachten helemaal af te maken. 
Dat komt omdat er gewoonweg veel 
opdrachten zijn. Ben je niet helemaal 
klaar, dan vinden WIJ dat in ieder 
geval niet erg. 

Maar we kunnen ons voorstellen dat 

jij hier een beetje van zult balen. 



Wachten
Ook dat zal gebeuren

Omdat we werken met techniek, kan 
het soms zijn dat je even moet 
wachten. Dat komt omdat machines 
soms erg langzaam zijn. 

Het is goed om te weten dat dit erbij 
hoort. Geduld is een schone zaak. 



Hoe lang duurt 
het?

Aan alles komt een eind

Rond 11:30 uur stap je het 
STOOOMlab weer uit. Het kan zijn 
dat er net weer een pauze van de 
school is. Dan is het extra druk in de 
hal.  



De planning ziet er zo uit. 

Opdracht 4:
Science



Belangrijke 
afspraken

wees voorzichtig met de spullen

Je gaat werken met hele dure 
spullen. Daarom mag niet elke groep 
naar het STOOOMlab komen. We 
hebben gehoord dat jullie heel 
voorzichtig zullen zijn. 

Mocht je toch per ongeluk iets stuk 
maken - wat altijd kan - zeg het dan 
direct. Dat vinden we heel 
belangrijk. 



Zelf uitzoeken
we verklappen niet alles

Tegelijkertijd vragen we je ook om 
dingen zelf uit te zoeken. We 
verklappen niet hoe alles werkt. Je 
mag het altijd vragen. 

Zo verklappen we bijvoorbeeld niet 

waar de w.c.’s zijn. Of heb jij scherpe 
ogen en weet je het toch al?



Tot snel
We zien je binnenkort

Je weet nu alles om goed voorbereid 
naar het STOOOMlab te komen. 

Heb je toch nog vragen?

Mail naar info@stooom.nl

mailto:info@stooom.nl

