NOJ 2018
Tweede ronde, finale en NOJ 2019
6‐7‐2018
Beste coördinator van het NOJ 2018,
Sinds vorige week zit de laatste tweede ronde van de NOJ 2018 erop. Helaas kon deze niet eerder
worden gepland. Hopelijk komt deze mail voor de meesten nog voor de vakantie periode binnen.
Van de 2700 leerlingen die de eerste ronde hebben gemaakt op school, zijn er 131 doorgegaan naar
de tweede ronde, verdeeld over zes regionale locaties bestaande uit hogescholen en universiteiten.
Deze rondes hebben, voornamelijk, in de maand juni plaatsgevonden. Tijdens de tweede ronde
moesten de leerlingen wederom een digitale toets maar ook een practicum maken, die beiden
evenveel meetelden. Tevens kregen ze een verdiepende of verbredende natuurkundige activiteit,
zoals een mini‐college of labtour, georganiseerd door de locatie.
Finale Selectie
Eind vorige week zijn de 32 finalisten uitgenodigd voor de finale na de zomervakantie. Hun
coördinatoren hebben hier bericht over ontvangen, om door te geven aan de leerling. Voor alle
overige coördinatoren van leerlingen uit de tweede ronde, helaas zijn deze leerlingen niet door. Ter
informatie: deelnemers die de hoogste twee totaal scores, dus van practicum en digitale toets samen,
op de locatie hadden waren direct door naar de finale. Tevens hebben leerlingen die behoren tot de
groep met de hoogste digitale toets scores van alle tweede rondes landelijk en/of die de hoogste
practicum score op locatie hadden, vorige week ook een uitnodiging gekregen. Hopelijk hebben alle
leerlingen het desondanks leuk gevonden om mee te doen !
Practicum Tweede Ronde
In de bijlage vinden jullie de handleiding en een overzicht met (een suggestie voor) de
benodigdheden voor het practicum dat de leerlingen hebben gemaakt in de tweede ronde, ter
inspiratie voor of gebruik op school. Het practicum heeft met opzet een open karakter om te testen
hoe ver de deelnemers zelf komen. Het eerste gedeelte van het practicum wordt individueel
uitgevoerd en beoordeeld. Het meet gedeelte in tweetallen. Leerlingen krijgen voor het meet
gedeelte een lege tab
Eerste Ronde NOJ 2019
Wij hopen natuurlijk dat jullie volgend jaar ook weer mee doen aan de NOJ. De digitale toets van de
eerste ronde staat gepland in de periode 4 t/m 22 maart 2019. Hopelijk kan deze worden
opgenomen in de jaarplanning.
Fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Judith ter Horst en Ad Mooldijk (organisatie NOJ)
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