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PERSBERICHT Nr. 5 

Het AR4STE(A)M projectteam eindelijk weer fysiek bijeen! 

De laatste projectvergadering in Brussel op 8 maart 2022 bood de AR4STE(A)M partners de 
gelegenheid om de resultaten te analyseren vanuit een perspectief van kwaliteitsborging, zich te 
concentreren op de duurzaamheid van het project en andere verspreidingsactiviteiten te plannen. 
Het enige jammere: de afwezigheid van Turkse partners, die om gezondheidsredenen niet konden 
komen. Maar ze hebben zich online bij ons aangesloten. Jammer dat ze de heerlijke Belgische 
chocolade niet konden proeven... 

 

AR4STE(A)M infodag in Brussel: Slotconferentie van het project 

7 maart 2022 - AR4STE(A)M feestelijke dag! 
The European Association of Teachers (AEDE) organized and hosted the project's Final Conference. It 
was a touching moment to recall and share the results of almost three years of hard work in the 
challenging conditions of the pandemic. 
De Europese vereniging van leerkrachten (AEDE) organiseerde en organiseerde de slotconferentie van 
het project. Het was een ontroerend moment om de resultaten van bijna drie jaar hard werken in de 
uitdagende omstandigheden van de pandemie in herinnering te brengen en te delen. 
 

 

Een aangename verrassing 

De leerlingen van de Belgische afdeling van de 
internationale school SHAPE, de hoofdrolspelers van 
de film over het innoverende AR4STE(A)M-lab, 
bevestigden het succes van ons werk. Ze waren blij 
om de films te zien die gemaakt zijn tijdens de labs 
van de studenten uit Duitsland, Italië, Nederland en 
Turkije. Ze toonden hun interesse en plezier in het 
gebruik van AR in de wetenschapslessen. De beste 
bevestiging is voor het projectteam om te zien dat de 

uiteindelijke begunstigden van hun werk zo tevreden zijn. 

 

Bekijk de video's en doe inspiratie op voor boeiende en leuke lessen hier: https://ar4steam.eu/results 

 

Is het AR4STEAM project klaar? Zeker niet! 
 
Alle apps die in de innoverende laboratoria van de partners worden gebruikt, kunnen worden 
gevonden en gebruikt zoals ze zijn of aangepast aan uw doelstellingen op het platform: 
http://cultapp.ar4steam.eu/cultapp  

https://ar4steam.eu/results
http://cultapp.ar4steam.eu/cultapp


 

Wilt u de belangstelling van uw leerlingen voor uw wetenschaps- en kunstlessen stimuleren? Aarzel 
dan niet om AR-apps met een enorm educatief potentieel te introduceren bij uw lesmethoden!   

Het AR4STE(A)M team blijft beschikbaar voor alle andere informatie. We zijn u 

dankbaar voor het volgen van de werkzaamheden van dit project 

 

 

Vragen?   Feedback?    Aarzel niet om betrokken te raken! 

 
 
 

 

 

Het AR4STEAM Team 
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