
ICT in de Wolken is een project voor ICT-talenten op Amsterdamse scholen (Montessori 
Scholengemeenschap Amsterdam en het IJburg College, de Vinse school). De scholen 
bieden verschillende activiteiten aan op de woensdagmiddag waar je je voor in kunt schrijven. 
 

Ben jij zo’n ICT-talent? Er zijn nog een aantal plekken, dus schrijf je snel in en 
doe mee op een van de scholen!

www.ictindewolken.nl | info@ictindewolken.nl

RepairCafe

In ons Metis repair cafe neem 
je een elektrisch apparaat 
mee van huis dat het niet 
meer doet of waarvan je 
benieuwd bent hoe het werkt 
(en wat opengemaakt mag 
worden!). Onder begeleiding 
van een ervaren docent 
onderzoek je of je het kan 
repareren, hoe het werkt of 
hoe het aangepast kan 
worden. Kennis en 
gereedschap hebben we op 
school!



Roboticaclub

Bij de Roboticaclub ga je 
zelfstandig aan de slag met 
het bouwen en 
programmeren van robots. 
We hebben Lego robots, 
Arduino robots, Raspberry 
PI's, micro:bits en zelfs NAO 
robots. Soms doen we ook 
mee met wedstrijden. Lijkt 
het je leuk om mee te doen 
en ben je zelfstandig 
genoeg, dan ben je van harte 
welkom!



Micro:bit

De komende maanden gaan 
we de Micro:bit goed op de 
proef stellen! Na de 
beginnersprojecten van 
MakeCode willen we kijken 
hoe we spannender zaken 
kunnen bouwen met 
Microblocks.fun en Python.



Arcadekast

Vorig schooljaar zijn we 
geëindigd met een drietal 
Arcadekasten in aanbouw. 
Ambitie is dat die medio 
november te gebruiken zijn 
in publieke ruimtes van het 
MLA. Wil je meewerken aan 
zo’n arcadekast? Doe dan 
mee!



C++

De woensdagmiddag staat 
ook open voor leerlingen die 
willen (samen)werken aan de 
C++ cursus die van VU naar 
Metis gestreamd wordt. Zeer 
interessant en een mooie 
koppeling met de 
universiteit. 


AstroPlant

Op het Oostpoort kan je 
meedoen met de "AstroPlant". 
Als we de ruimte in gaan hoe 
zorgen we dan voor vers 
voedsel? Je gaat aan het 
werk met een Raspberry Pi 
en sensoren en leert 
Pythonscripten schrijven. Met 
al die kennis ga je planten 
kweken in een kunstmatige 
omgeving. Sterker nog: je 
gaat de wedstrijd aan wie de 
gezondste plant kan laten 
groeien in een lichtdichte 
plantenkas! Eén ding... je 
bestuurt de kast vanuit je huis 
via het internet. Een 
uitdagend project dus waar je 
veel van kan leren. 



Arduino projecten

Heb je zin om te knutselen 
met een Arduino of PI? Maak 
je eigen kameralarm of 
knutsel een robotauto in 
elkaar. Verzin je project en 
experimenteer erop los. 3D 
printer, of lasersnijder erbij 
nodig? Geen probleem. 



