
Aanmelding voor het  

ROBOT-kamp 2017 
 
 
 voornaam 

………………………………………………………………. 

 naam 

………………………………………………………………. 

 straat en nr. 

………………………………………………………………. 

 postcode en gemeente 

………………………………………………………………. 

 telefoonnummer(s) 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 mailadres(sen) van ouders/

verantwoordelijken  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 handtekening ouders/verantwoordelijken  

 

 

S t u u r  d e z e  s t r o o k  o p  n a a r 
vti@bertinuscollectief.be of naar VTIP – Robot-
kamp, Boeschepestraat 44, 8970 Poperinge. 
Indien je kan deelnemen, wordt een betalings-
formulier toegestuurd. De Inschrijving is defi-
nitief na betaling. 

Science, Technology,  
Engineering & Mathematics 

Samen richting morgen  

met STEM-didactiek  
op een toegepaste wiskundige  
en wetenschappelijke manier  
werken aan onderzoeks- en  

engineeringsprojecten... 

Onze School voor Wetenschap  
en Techniek stelt voor: 

donderdag 6 juli 2017 
09.00-12.00u en 12.30-16.00u 

vrijdag 7 juli 2017  
09.00-12.00u en 12.30-17.00u 

Vrij Technisch Instituut 
Boeschepestraat 44 

8970 Poperinge 
+32 57 34 65 50 

vti@bertinuscollectief.be 
www.vtip.be 

mailto:vti@bertinuscollectief.be


Wat is het ROBOT-kamp? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat?  
Tijdens het twee dagen durende kamp maken we 
onze eigen robot. Je maakt kennis met de STEM-
didactiek:  

 Tekenen en ontwerpen met de computer; 
 Werken met o.a. een laser cutter; 
 Programmeren van de robot; 
 Assembleren en testen. 

 
Voor wie?  
Leerlingen van het 6de leerjaar uit de basisschool 
met interesse voor techniek, computers, automati-
satie,… kunnen deelnemen aan het kamp. De plaat-
sen zijn beperkt tot 20 jongeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer?  
Het kamp vindt plaats op donderdag 6 juli 2017 van 
09.00u tot 12.00u en van 12.30u tot 16.00u, en op 
vrijdag 7 juli 2017 van 09.00u tot 12.00u en van 
12.30u tot 17.00u. Op vrijdag is er van 16.00u tot 
17.00u een demonstratie van de robotten voor de 
ouders, sponsors en pers. 
 
Waar?  
Het kamp gaat door in het VTI Poperinge, Boe-
schepestraat 44 te Poperinge (Blok E – ingang via 
Benedictijnenstraat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostprijs?  
€ 90,00 per deelnemer met daar in begrepen:  

 het toestel; 
 broodje over de middag; 
 tussendoortje in voor- en namiddag; 
 Drankjes; 
 Verzekering; 
 begeleiding door leerkrachten en leerlingen 

van ons VTI. 
 

Hoe aanmelden?  
Vul het strookje in op het laatste deel van deze 
flyer en mail het naar vti@bertinuscollectief.be of 
stuur het naar VTIP – Robotkamp, Boesche-
pestraat 44, 8970 Poperinge. Indien je kan deelne-
men, wordt een betalingsformulier toegestuurd. 
De Inschrijving is definitief na betaling. 

Het ROBOT-kamp  
is een organisatie van  

 
 

met de gewaardeerde 
steun van: 

mailto:vti@bertinuscollectief.be

