Programmaoverzicht
CORE VALUES
Het team laat de FIRST® Core Values
zien gedurende het hele seizoen en
zelfs daarna!

Het team zal:
• TEAMWORK en ONTDEKKING toepassen om de
uitdaging te verkennen;
• INNOVATIE laten zien met nieuwe ideeën over de
robot en het innovatieproject;
• laten zien hoe de oplossingen van het team
EFFECT hebben en er INTEGRATIE is!
• PLEZIER hebben in alles wat het team doet.

Het team zal:

ROBOTONTWERP
Het team bereidt een korte
presentatie voor over het
robotontwerp, programma’s en
strategie.

• een robot ontwerpen en bouwen;
• de robot programmeren om de
robotwedstrijdmissies op te lossen;
• uitleggen hoe de robot functioneert op basis van de
geschreven code;
• de strategieën voor de robotwedstrijd toelichten.

Het team zal:

ROBOTWEDSTRIJD

• de strategie bepalen voor de op te lossen
robotwedstrijdmissies;

Het team oefent de 2,5 minuten
durende wedstrijden om zoveel
mogelijk missies te voltooien.
.

• alle hulpstukken ontwerpen die de robot nodig
heeft om de missies te voltooien;
• het robotontwerp en de programma’s testen en
verbeteren;
• meedoen aan een evenement!

Het team zal:

INNOVATIEPROJECT
Het team bereidt een 5 minuten
durende presentatie voor om het
innovatieproject uit te leggen.

• een probleem benoemen om op te lossen;
• een oplossing ontwerpen voor het probleem in hun
omgeving;
• ideeën delen, van anderen leren en de oplossing
verbeteren;
• de oplossing presenteren op een evenement.

RePLAYSM

Challengeverhaal
Overal om ons heen zijn mogelijkheden om te spelen en actief te zijn – van
parken tot pannacourts en speelveldjes, in onze klaslokalen en zelfs als we in
de rij staan te wachten. Maar steeds meer mensen zijn niet actief genoeg.

Dus Maya vraagt ...

Beloon ze!

Hoe en waar
kunnen we mensen
actiever maken?

Het bankje
in het park.

In de bus.

Motiveer ze!

Dus, hoe gaan we deze
uitdagingen oplossen?

Laten we het
vragen aan mensen
die we kennen!

RePLAYSM
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