INSTRUCTIE

SPELREGELS VAN DE CHALLENGE
Samen met 14.000 andere leerlingen in de Brainport regio willen wij op vrijdag 4 juni
zoveel mogelijk innovatieve ideeën de wereld in slingeren, lanceren of katapulteren die
bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit doen we door de bouw van een
kettingreactie in ruim 600 basisschoolklassen tijdens de Mission Tech Challenge.
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De kettingreactie bestaat uit 7 onderdelen die geïnspireerd zijn door de 7
Werelden van Techniek. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een trillende
telefoon voor de wereld Digitaal, Media & Entertainment. Of een vliegtuigje voor
de wereld Wonen, Werken & Verkeer.
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Het Kettingreactie Startpakket bevat een aantal materialen om te gebruiken in
de kettingreactie. Met sommige materialen maak je kennis bij het warming-up
proefje, zodat je ontdekt hoe je deze kunt verwerken in de kettingreactie.
Onderstaande materialen zijn ideaal om in de kettingreactie te gebruiken.
Vliegtuigje (warming-up proefje). Geschikt voor Wonen, Werken & Verkeer
Staalwol (warming-up proefje, ontbranding d.m.v. de batterij die tegen het
staalwol komt). Geschikt voor Energie, Water & Veiligheid
Erlenmeyer (hiermee kun je een chemische vulkaanuitbarsting maken
voor in de kettingreactie! Dat doe je zo: vul de erlenmeyer met 75ml azijn, 5
ml kleurstof, 4 druppels afwasmiddel en als laatste 1 eetlepel zuiveringszout).
Geschikt voor Voeding & Natuur
Katrol (voor het omhoog of omlaag brengen van onderdelen in de
kettingreactie). Geschikt voor Ontwerp, Productie & Wereldhandel
3 reageerbuisjes: 1x fenol rood, 1x indigokarmijn, 1x kurkuma en een ﬂes
azijn. Als er azijn bij deze buisjes komt zal er een kleurverandering
plaatsvinden. Geschikt voor Hi-tech & Science
Beaker (de professors beste vriend in het lab). Geschikt voor Mens & Natuur
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Uiteindelijk zal jullie kettingreactie een idee presenteren dat de wereld een
stukje beter maakt. Denk aan: hoe kun je zware dingen vervoeren? Wat
kunnen we aan de smeltende ijsmassa doen? Hoe zorgen we voor minder
afval?
Misschien drukt jullie kettingreactie straks op een knopje, waardoor een
ﬁlmpje wordt ingestart waarin jullie je idee vertellen. Of wie weet onthult een
doek jullie idee dat gepresenteerd is op het bord!
Maak een video van jullie kettingreactie en de lancering van jullie innovatieve
idee. Upload deze naar www.missiontech.nl samen met alle andere
deelnemende klassen. Lees de lesbrief Digitaal, Media & Entertainment goed
door voor meer tips over ﬁlmen.

HELPDESK
Kom je er niet helemaal uit, lopen jullie ergens vast of heb
je een vraag? Van 31 mei t/m 4 juni is er een dagelijks
helpdesk uurtje van 11:00 tot 12:00 uur vol met tips, tricks
en instructies door een Mad Science professor.
Kijk op www.missiontech.nl voor meer info
Je kunt ook mailen naar: missiontech@mad-science.nl

Welkom bij Mission Tech 2021!

Bekijk de introductie
video met de hele klas

Deze week maken jullie kennis met de 7 Werelden van Techniek, bouwen
jullie in de klas een supergave kettingreactie en lanceren jullie samen met
14.000 andere leerlingen in de Brainport-regio een innovatief idee voor een
duurzame toekomst!

DE CHALLENGE
De challenge van deze week is het bouwen van een kettingreactie.
Deze kettingreactie lanceert, katapulteert, verstuurt of onthult uiteindelijk een
innovatief idee, boodschap of product voor een duurzame toekomst.
Een kettingreactie is een reeks opeenvolgende gebeurtenissen, waarbij elke
gebeurtenis de volgende gebeurtenis in gang zet. Een bekend voorbeeld is een rij
omvallende dominostenen. De dominostenen blijven omvallen nadat je, met het
omduwen van de eerste steen, energie in het geheel hebt gebracht. In een
kettingreactie wordt de energie steeds doorgegeven aan het volgende onderdeel in de
kettingreactie. Een kettingreactie heeft meestal een einddoel, bijvoorbeeld het
indrukken van een knopje om een apparaat aan te zetten.
Om kennis te maken met een kettingreactie kun je via deze QR-codes alvast twee
video’s kijken. Op internet is natuurlijk nog veel meer te vinden over kettingreacties!

DE PLANNING
De Mission Tech Challenge vindt plaats tijdens de Dutch Technology Week (31 mei t/m 4
juni) en is verdeeld over 5 dagen: warming up (dag 1), brainstormen (dag 2), bouwen
(dag 3 & 4) en ﬁlmen (dag 5). Heb je niet voldoende tijd? Je kunt de challenge ook in 2
weken of meer doen.
Een voorbeeld tijdlijn met invulling van de week en meer informatie vind je op de
binnenzijde van deze instructie. In dit voorbeeld hebben we op gemiddeld 2 uur per dag
gerekend, maar elke klas mag de tijd natuurlijk volledig zelf indelen.
Op de achterzijde van deze instructie
staan de “spelregels” van de challenge
beschreven. Lees deze goed door.

Dit hebben jullie nodig
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