WERKGROEPNATUURKUNDE-DIDACTIEK
Zeist
Seer: Lorentzlaan 26
PROGRAMM A
Studieconferentie 21-22 december 1970
Voorzitter: Dr.H.P.HooymAyers te Utrecht'
Onderwerp : PROJECT PHYSICS

������-g±-�££�����
5 uur

6 uur

7.30 uur
8.30 uur
9 uur

Ontvangst van gasten en deelnemcrs
in het Conferentieoord Woudschotcn te Zeist.
Melden bij secretaresse en penningmeester •
Gezamenlijke warme maaltijd
in de grate en de kleine eetzaal.
OPENING van de Studieconferentie door de voorzitter.
UNIT 1. Concepts of motion
Drs.H.F.van Aalst en M.M.Smit-Miessen
: koffiepauze
: UNIT 2 o Motion in the Heavens
Drs.L.H.van den Raadt
UNIT 3. The Triumph of Mechanics
Drs.R�Mulder en Dr.R.L.Roes

Dinsda5_22_december
Ontbijt in de grote en de kleine cctznal
UNIT 4. Light and Electromagnetism
Heer A.Snater met medewerkers
10.30 uur : koffiepauze
: UNIT 5. Models of the Atom
11 uur
Drs.H.A a Creton met medewerkers
12.30 uur : Lunch in de grote en de kleine eetznal
UNIT 6 c The Nucleus
1.30 uur
Ir.S.Wijnnobel met medewerkers
theepauze
3 uur
SLOTDISCUSSIE
3.30 uur
8.15 uur
9 uur

.r.

WERKGROEP NATUURKN
U DE-DIDACTIEK
in samenwerking met W.V.O. en Vcilines
MEDEDELINGEN

november 1970

lo De jaar]jjkse Studieconferentie te Woudschoten in Zeist vindt
plnats op 21 en 22 deccmber 19700 Ondcrwcrp:
Natuurkunde-onderw.ijs in projecten.
De conferentie wordt voorbereid door zes groepen natuurkunde
leraren, die elk een unit bestuderen van het nicuwstc didac
tische matcriaal uit Amerika: Project PhJsics.
Dit materiaal werd gemaakt onder auspicien van de Havard Univcr
sipy en heeft het niveau van onzc bovenbouw V.W.O. en H.A.V.O.
2. Op de confercntie zullen vooral de zes basisprojectcn onderwcrp
zijn van rapportage, demonstratie en discussie. Het materiaal
heeft een sterk historische inslag en probecrt doccnten en
lecrlingen bewust te maken van de natuurwctcnschappelijke gang
der mensheid door de ecuwen hecn via hct work van de aller
grootste gelecrden. Tegelijkertijd geoft hct een heldere kijk
op de invloed van de naL uui·wc l:;Gns0.hl'lppen op mao.tschappij en
samenleving.
3. Nederland kan niet zonder meer voorbij gaan aan dergelijk
prachtig didactisch materiaal uit het buitenlruid. We zullen
aan het eind van de conferentie met elkaar zorgvuldig over dit
problecm van gedachten wisselen. Wij hopcn dat ook veel leden
van de Staatscommissie aan dezc discussie zullcn deelnemen.
4. Aanmeldingen voor d� Studieconferentie tot 15 deccmbcr bij het
secretaria�t van de werkgroep, Lorcntzlaan 26, Zeist tcl.17821
Verblijfkosten: maximaal f 25. = ; voorlopig f 15. = te storten
op gironummer 554757 ten name van de penningmeester van de
werkgroep natuurkunde-didactiek te Utrecht, enwel door alle
declnemers. ook diegenen die elders ovcrnachteno
Reiskosten: dankzij eon subsidie van hot Departemcnt kunnen reis
kosten bus en twcGde klas trein gehecl warden vergoed; dit zal
ter confcrentie geschieden.
Aanvang: maan�ag 21 december vanaf 5 uur ontvangst van de deel
nemers in het hoofdgebouw Conferentie-oord Woudschoten.
Om 6 uur gezamenlijke warme maaltijdo
5. Aan de deelnemers zal tevoren een gestencilde brochure warden
toegezonden: Project Physics, in de Engelse taal, zodat men
zich enig idee kan vormen van doclstcllingen en opzet.
Tevens ontvangt men dan een meer gedetaillcer� programma van
de conferentie.
Met vricndclijke groeten,
M.M.Smit-Miessen
Secretariaat:
Lorentzlaan 26, Zeist
tel. 03404-17821

PROFESSOR Dr.M.G.J.MINNAERT OVERLEDEN
Op 26 oktober j.1: overleed te Utrecht in de ouderdom van
77 jaar Professor Dr.M.G.J.Minnaert, van 1937 - 1963 dirccteur
van de Sterrewacht van de Utrechtse Universiteit.
Niemand van ons zal dit bcricht in pers, radio en televisic
zijn ontgaan. Professor Minnaert was zowel in binnen- als
buitenland een zeer bekend en beroemd gele�rde, en tegelijkertrjd
ecn bijzonder vriendelijk en innemend mens. Wij noemen ons�
graag - met voorzichtigc ecrbied - lecrlingen van Minnaert.
Hij was een uitzonderlijk hardc werker: Zijn boeken "De natuurkunde
van 't vrije veld" kwamen destijds 's nachts tot stand. Ze zijn
vertaald tot in hot Hindi en over de gchele wereld verspreida
Hij vervulde een groot aantal spreekbeurten, gedurende het winter
seizoen vaak vier avonden per week; hij beschouwdc het als zijn
taak om wetenschappelijke kennis overal te brengen, op verantwoorde
wijze en begrijpelijk voor iedereena Hij was een boeiend en
enthousiast spreker.
Vecl hccft hij gedaan voor de ontwikkeling van de didactiek.
Hij was met Professor Kohnstamm �en van de ecrste didactiekdocenten
in de nntuurkunde aan de Utrechtse Universiteit�
In 1924 verschccn het boek "Natuurkundc in leerlingenproevcn 11 •
Uit het voorwoord zouden de volgende cursiefgedrukte opschriften
nu in 1970 geschreven kunnen zijn:
- de lecrlingenprQef moet de grondslag zrjn voor het ondcrwijs
der natuurkundeo
- leerlingenproeven zrjn het noodzakelrjkst in de laagste klassen.
- andere leervormcn kunnen in wisselwerking treden met de
leerlingenproef.
- over het vrrje initiatief der kinderen bij hat uitvoeren der
leerlingenproevcn�
In 1937 verscheen een gclijknamig rapport van eon commissie,
ingesteld door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, bestaandc
uit de +eden Reindersma, Denier van der Gon, Burger, Minnaert en
Zernike� Het handelt over de invocring van een lecrlingcn
practicum op de middelbare school.
- Dus: de leerlingen mogen vrrj met hun partner, soms ook met
anderen praten. Dat maakt de indruk van een bijenkorf, maar
daar moet men tegen kunnen. Een ieder gaat zjjn eigen gang
en vervult d� hem opgedragen of zichzelf gestelde taak.
Brj de oprichting van de werkgrocp natuurkunde-didactiek was
Professor Minnaert cen grate steun. De eerstc vcrgaderingen op
22 december 1950 en 10 februari 1951 vonden plaats in de bibliotheek
van de Stcrrewacht te Utrecht. De notulen vermelden een aantal
van zijn suggestics voor het werkprogramma:
- Allcrecrst zijn er de lecrlingcnproeven bij hot natuurkunde
onderwijso
- Een tweedc punt is het samenstellcn van een gocd natuurkundewerkboek voor de leerlingen.
De laatste jaren maakte hij zich veel zorgon over de verwaarlozing
van de Sterrekundc op de middclbarc school. Hij publiceerde daar
ovcr in dezc Mcdhdelingen, april 1968. De Staatscommissie Moder
nisering Leerplan Natuurkundc schonk aandacht aan dit problecm
in haar Interimrapporto
Wij hebben in Professor Minnaert het oudste en meest actieve lid
van do werkgroep verlorena
M.M.Smit-Miessen

