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Inleiding

Wat zouden we doen zonder dat bijengezoem in de wereld?
 

Planten zoals fruit en groenten kunnen niet zonder de bij. Zelfs het katoen wat

we dragen is afhankelijk van bestuiving. 

 

Tevens zullen zonder bijen veel dieren niet meer bestaan, omdat ze net als

mensen afhankelijk zijn van planten. 

 

Wilde bijen en honingbijen zijn onmisbaar voor de fruitteelt en het verbouwen

van veel andere gewassen. 

 

Ze zijn dus belangrijk voor de natuur én voor voedsel. Eigenlijk rust een

gigantisch deel van ons ecosysteem op deze kleine insecten. 

 

De laatste jaren sterven er meer bijen dan normaal. Het gaat dus niet goed met

deze bijen en dat is slecht nieuws!  

 

 

Maar daar kunnen we samen iets aan doen!
 

In dit educatief lessenpakket rond het belang van bijen leren kinderen dat bijen

een echte hoofdrol in onze wereld hebben! 

 

Ga aan de slag in de klas of digitaal via de website:

 

www.bijzondergezzzoem.wix.com/website

 

 

Verander de wereld, begin bij jezelf!

Draag je steentje bij en help dit BIJzondere insect!
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De doelen vanuit de verschillende onderwijskoepels kan u terugvinden bij

'Doelstellingen'. Hieronder kan u reeds opgestelde lesdoelen en eventuele

focusdoelen terugvinden. 

 

De focusdoelen bieden meer duidelijkheid voor de leerling zelf en kunnen

dienen als hulpmiddel bij het individuele leer- en groeiproces.

 

 

Introductieles: Wereld zonder gezoem
1) De leerlingen kunnen verwoorden waarom (wilde) bijen belangrijk zijn.

 

Ik kan vertellen waarom bijen een belangrijke rol hebben in de natuur.
 

 

Les 1: Sleutelrol in de natuur
1) De leerlingen kunnen verwoorden op welke manier planten, dieren en

mensen elkaar beïnvloeden.

2) De leerlingen kunnen verwoorden wat de oorzaken zijn van de bijensterfte.

3) De leerlingen kunnen de betekenis van volgende begrippen verwoorden:

voedselketen, voedselweb en voedselkringloop.

4) De leerlingen kennen de verschillende delen van een plant en hun functie.

5) De leerlingen kunnen verwoorden hoe planten worden bestoven door

insecten.

6) De leerlingen kunnen bronnen raadplegen en hieruit informatie selecteren.

7) De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor

dieren, planten en het milieu.

 

Ik weet waarom zorg dragen voor dieren, planten en het milieu nodig is.
Ik ken de verschillende delen van een bloem en hun functie.
Ik kan volgende begrippen uitleggen en er een voorbeeld van geven:
voedselketen, voedselweb en voedselkringloop.
Ik kan verwoorden wat de oorzaken zijn van de bijensterfte.
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Les 2: De honingbij
1) De leerlingen kunnen verwoorden wat de sociale levenswijze is van de

honingbij binnen een bijenkolonie.

2) De leerlingen kunnen verschillende groepsrollen: opnemen: leider,

verslaggever, bemiddelaar of planner. 

3) De leerlingen kunnen een PowerPoint of MindMap gebruiken om informatie

duidelijk weer te geven.

4) De leerlingen kunnen een informatievraag vertalen in trefwoorden.

5) De leerlingen kunnen in digitale bronnen informatie selecteren. 

 

Ik kan op een website gericht informatie zoeken en selecteren. 
Ik kan informatie duidelijk uitleggen aan anderen met een PowerPoint of
MindMap. 
Ik kan verschillende taken opnemen tijdens een groepswerk.
Ik kan respectvol omgaan met anderen tijdens een groepswerk.
 

 

Les 3: Gezoem op mijn blad
1) De leerlingen kunnen exploreren met verschillende materialen en

technieken.

2) De leerlingen kunnen de verschillende onderdelen van een bij verwerken in

een beeldend werkstuk.

3) De leerlingen kunnen verschillende kleuren in elkaar verwerken om een

kleurovergang te creëren. 

4) De leerlingen kunnen door middel van lichtaccenten in een beeldend werk

lichtinval construeren. 

5) De leerlingen kunnen reflecteren op het gemaakt beeldend werk en dat van

anderen. 

 

Ik probeer verschillende technieken en materialen uit.
Ik gebruik een kleurovergang in mijn werk.
Ik gebruik verschillende lichtaccenten in mijn werk.
Ik kan nadenken over het eindresultaat van anderen en van mijzelf.
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Les 4: Hoe zoemt dat?
1) De leerlingen kunnen rond een onderwerp associëren.

2) De leerlingen kunnen verwoorden wat concrete poëzie is. 

3) De leerlingen kunnen creatief omgaan met taal.

4) De leerlingen kunnen verwoorden dat typografie en lay-out een rol spelen

binnen concrete poëzie.

 

Ik weet wat concrete poëzie en typografie is. 
Ik probeer creatief om te gaan met taal door zelf gedichten te maken.
 

 

Les 5: Een zoemend huis
1) De leerlingen kunnen zelf een bijenhotel maken aan de hand van een

stappenplan. 

2) De leerlingen kunnen verwoorden wat de oorzaken van bijensterfte zijn.

3) De leerlingen kunnen verwoorden op welke manieren zij (wilde) bijen

kunnen helpen.

 

Ik kan zelf een bijenhotel maken door een stappenplan te volgen.
Ik kan vertellen hoe we zelf (wilde) bijen kunnen helpen.
 

 

Les 6: Het stuifmeelspel
1) De leerlingen kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

2) De leerlingen kunnen zich houden aan opgestelde regels en afspraken.

3) De leerlingen kunnen gedurende een lange periode een loopspel spelen en

dit geconcentreerd uitvoeren.

4) De leerlingen kunnen na inspanning tot rust komen en de controle over de

ademhaling terugvinden.

 

Ik kan samenwerken met anderen in mijn groep om het doel te behalen.
Ik probeer zo lang mogelijk vol te houden.
Ik kan na een inspanning tot rust komen.
 

 

 

 

 



 

Groeigericht evalueren

Om ervoor te zorgen dat kinderen bewust worden van hun eigen leerproces,

werken we met onderstaande groeipictogrammen.

 

De pictogrammen kunnen gedurende het project zowel klassikaal als individueel

worden ingezet voor de leerlingen.

 

De klasleerkracht hangt de pictogrammen op een plaats in het klaslokaal waar

het steeds zichtbaar is voor de leerlingen. De pictogrammen worden bij voorkeur

tevens ook op de bank van elke leerling gehangen door middel van een

groeikaart. Hierop kan de leerling met behulp van zijn persoonlijk 'bloempotje'

zijn eigen proces in kaart brengen door het voor hem/haar op de juiste plaats te

kleven. 

 

Betekenis groeipictogrammen
 

De pictogrammen hebben ieder een eigen betekenis, ook dit moet voor de

leerling steeds visueel aanwezig zijn.

 

Ik weet dat dit voor mij moeilijk is. Ik wil hier wel in groeien maar dat
vraagt een inspanning.
 

 

Nu we hier extra aandacht aan besteden, lukt het soms wel maar
soms ook nog niet. Ik moet er goed op letten. Ik denk er zelf niet
altijd aan. Ik zal me ervoor moeten inzetten.

 

 

Meestal lukt het al voor mij. Ik kan dit zonder extra hulp maar als het

minder aandacht krijgt, zal het misschien weer vergeten worden.

 

 

Het lukt me heel goed, ook op momenten dat men mij er niet op
wijst. Ik ben een voorbeeld voor anderen.  
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Wat was het moeilijkste deel aan de opdracht?
Welk deel van de opdracht vond jij het best gelukt?
Wat leerde je uit de opdracht?
Waar staat jouw bloempot? Hoe komt dit?
Op welk moment moest je doorzetten? Hoe komt dit?

 

 

De persoonlijke 'bloempot' van de leerling.

 

 

Voorbeeld groeikaart:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreken focusdoelen
 

 

Nu de leerlingen weten wat de pictogrammen inhouden, is het aan de leerkracht

om focusdoelen op te stellen voor de leerlingen. Deze focusdoelen worden aan

het begin van de les opgehangen en eventueel verduidelijkt aan de hand van

subdoelen. 

 

 

Reflectiemoment
 

 

Op het einde van de les kan de leerling een korte reflectie schrijven en zo

vertellen hoe zijn groeiproces verliep. De leerlingen geven een eventueel

antwoord op volgende vragen:
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De antwoorden kunnen eventueel klassikaal worden besproken maar dit is geen

verplichting voor de leerlingen.

 

Aan de hand van groeigericht evalueren gaan kinderen aan de slag met

zelfobservatie, zelfevaluatie en zelfreflectie. Ze werken actief aan de eigen

metacognitieve vaardigheden door deze werkwijze.

 

Tijdens het leerproces worden de leerlingen bewust van hun stappen door het

'bloempotje' te verplaatsen op de groeikaart. Op het einde wordt er teruggeblikt

op het proces door middel van enkele verkennende reflectievragen. Er wordt dus

geëvalueerd zowel doorheen het proces als op het einde van het proces. De

leerling gaat het eigen kunnen na.

 

Tevens kan de leerkracht nagaan of de leerlingen de lesdoelen (focusdoelen)

behaalden en hoe zij zichzelf hierover inschatten. De leerlingen die aangeven dat

het nog niet volledig lukt, kan de leerkracht tijdens het proces extra

ondersteunen.

 

Door het bespreken van de focusdoelen voorafgaand aan de les, zijn de doelen

duidelijk voor de leerlingen en zal hen dit mogelijk concreter en gerichter laten

werken.

 

Een mogelijkheid om de leerinhouden te testen, is een klassikale

bespreking/terugblik op het einde van de les. 

 

Er is een eventuele toets die kan worden afgenomen op het einde van de les rond

ecosystemen (Bijlage 1.10 en 1.11). 

 

De nadruk van het project ligt op de belangstelling voor en bewustwording van

het nut van kleine schakels in het ecosysteem.
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Groeikaart leerling
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Naam: ................................................................
 
 
Kruis aan waar jouw bloempot staat. Hoe komt dit?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
 
Wat was het moeilijkste deel aan de opdracht?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
 
Op welk moment moest je doorzetten? Hoe komt dit?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
 
Welk deel van de opdracht vond jij het best gelukt?

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
 
Wat leerde je uit de opdracht?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Reflectie
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Groeipictogrammen
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Groeipictogrammen
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Groeipictogrammen
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Groeipictogrammen



 
Benodigdheden
- computer

- filmpjes: www.bijzondergezzoem.wix.com/website

 

Leergebied: wereldoriëntatie (natuur), burgerschap

Duur: 25 minuten 

Introductieles: Wereld zonder gezoem

Algemeen

BIJzonder gezZzoem
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De wereld ziet er helemaal anders uit zonder bijen en andere bestuivers.

Planten, dieren en mensen zijn afhankelijk van deze kleine maar belangrijke

insecten.

 

Het gaat niet goed met bijen. Er zijn namelijk heel wat bijensoorten bedreigd

in Vlaanderen en dat is slecht nieuws! 

 

Als het zo doorgaat, zullen we heel wat soorten nooit meer terug zien. Samen

kunnen we het leefmilieu van deze bestuivers verbeteren. Verander de

wereld, begin bij jezelf!

Inhoudelijke essentie

Organisatie
De introductieles wordt klassikaal gegeven aan alle leerlingen.

Lesverloop
Inleiding (5 minuten)

Zonder aan te kondigen waarover het  thema zal gaan, wordt er een

stellingenspel gespeeld met de leerlingen. De leerkracht stelt een vraag en de

leerlingen antwoorden met 'akkoord' of 'niet akkoord'. 

 

Zo kan de linkerkant van de klas 'akkoord' zijn en de rechterkant van de klas

'niet akkoord'. De leerlingen luisteren naar de stelling en gaan zonder te

bespreken met medeleerlingen aan een kant van de klas staan. 

 

Na elke stelling bespreekt de leerkracht de verschillende standpunten van de

leerlingen klassikaal. 
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Mogelijke stellingen:

- Ik ben bang van vliegende insecten.
- Ik vind insecten vies en vervelend.
- Ik vind insecten onnuttig.
- Ik heb wel eens een insect doodgemaakt. 
 

Leskern (10 minuten)

De leerkracht toont het eerste filmpje zonder geluid en bespreekt klassikaal

met de leerlingen wat ze zagen. De leerlingen reconstrueren het verhaal. Het

filmpje is Engelstalig maar de leerkracht kan het filmpje hierna ook zonder

geluid afspelen en volgend verhaal vertellen:

 

We gaan samen op restaurant en we bekijken de menukaart. Achter elk gerecht
schuilt een kok die met veel liefde de maaltijd klaarmaakt. De kok wordt
geholpen door zijn helpers. Samen maken ze een gerecht vol lekkere en
voedzame producten. Deze producten komen van de boer. Die zorgt voor 
 natuurlijke en verse producten. Deze planten worden verzorgd door de boer
maar nog meer door de bijen en andere insecten. De bijen zorgen voor de
bestuiving en voortplanting. Helaas verdwijnt de bij langzaam. Hier kunnen we
samen wat aan doen.
 

Bespreek de bedenkingen van de leerlingen. Wat vinden zij van het filmpje en

de boodschap die erachter schuilt. Bekijk hierna de foto en bespreek samen

met de leerlingen wat er zou veranderen in de wereld zonder bijen.

 

Toon nu het tweede filmpje aan de leerlingen. En stel hierna volgende vragen:

- Waarom zijn bijen belangrijk voor ons?
- Hoe komt het dat de bijen uitsterven?
 

Slot (10 minuten)

Toon het derde en laatste filmpje aan de leerlingen. Dit is een filmpje dat

hopelijk de nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkelt. Na het bekijken van

het beeldmateriaal vullen de leerlingen een werkblad in. De leerkracht

kondigt nu het thema aan waarrond de leerlingen zullen werken. Op het

werkblad kunnen ze hun verwachtingen over het thema neerschrijven.
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Beschikbare producten in
een supermarkt wanneer
er in de natuur bijen zijn

Beschikbare producten in een
supermarkt wanneer er in de
natuur geen bijen meer zijn

Foto supermarkt
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Naam: .......................................................................................

Wat blijft jou het meeste bij van de filmpjes?
 
 
.....................................................................................................................................................
 
 
.....................................................................................................................................................
 
 
.....................................................................................................................................................
 
 
.....................................................................................................................................................
 
 
.....................................................................................................................................................
 
 
 
Wat hoop je te weten te komen in dit thema? 
Verzin een vraag over bijen waarop je graag een antwoord zou willen:
 
 
.....................................................................................................................................................
 
 
.....................................................................................................................................................
 
 
.....................................................................................................................................................
 
 
.....................................................................................................................................................
 
 
.....................................................................................................................................................
 

Introductieles

Introductieles



 
Benodigdheden
- werkbladen (Bijlage 1.1)

- verbetersleutels (Bijlage 1.2)

- informatiefiches (Bijlage1.3)

- website: www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

- hoek 1: computer(s)

- hoek 2: kaarten met organismen (Bijlage 1.4)

- hoek 3: honing, potjes, roerstaafjes, computer(s)

- hoek 4: computer(s)

- hoek 5: computer(s), bee-bot, plastieken mat, speelkaarten (Bijlage 1.5)

- hoek 6: computer(s)

Leergebied: wereldoriëntatie (natuur), ICT-vaardigheden, burgerschap

Duur: 100 minuten 

Lesfiche 1: Sleutelrol in de natuur

Algemeen
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HOEK 1: Bloemen, bijen én bestuiving
Bestuivers zoals bijen bezoeken bloemen voor nectar en stuifmeel dat als

voedsel dient. Bloemen  zijn  zo gebouwd dat bestuivers stuifmeel op zich

krijgen tijdens hun zoektocht naar nectar. Meeldraden zijn de mannelijke

voortplantingsorganen van de bloem. Het bestaat uit een helmdraad en een

helmknop. De helmknop zorgt voor het stuifmeel. Dit nemen de bijen mee

naar andere bloemen. Het stuifmeel moet daar terecht komen op de top van

de stamper, de stempel. De stamper is het vrouwelijke voortplantingsorgaan.

Zo kan het stuifmeel door de buis, de stijl, naar het vruchtbeginsel. Enkel dan

kan bevruchting plaatsvinden, zodat zaden gevormd kunnen worden in het

vruchtbeginsel. Zo kunnen er weer nieuwe planten en bloemen ontstaan. 

Inhoudelijke essentie

Organisatie
De klas wordt bij voorkeur opgesplitst in vijf heterogene groepen. Er zijn vijf

hoeken waarin de leerlingen verschillende lesinhouden verwerven. De

informatiefiches moeten steeds grondig gelezen worden door de leerlingen.

Hoek zes kan gezien worden als extra hoek voor de snelle werkers. De

leerlingen werken gedurende een 15-tal minuten binnen één hoek. Op het

einde van de les kan een toets worden afgenomen. Overloop hierbij op

voorhand tijdens het hoekenwerk zeker de focusdoelen. Zo weten de

leerlingen wat belangrijk is voor de toets.
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HOEK 2: Een belangrijke schakel
Wilde bijen spelen een grote rol binnen ons ecosysteem. Een ecosysteem is

een systeem van levende organismen die een wisselwerking hebben met

elkaar en met hun omgeving. Het bevat verschillende voedselketens,

voedselwebben en voedselkringlopen.

 

Een voedselketen is een opeenvolging van planten en dieren die elkaar

opeten. Het start steeds met een plant. Omdat de bijen belangrijke bestuivers

zijn, kunnen deze planten groeien. Zonder hen, kunnen deze planten niet

leven. De planten worden opgegeten door dieren en deze dieren weer door

anderen. 

 

Dieren willen niet steeds dezelfde dieren opeten, ze kunnen kiezen uit

verschillende slachtoffers. Maar ze zijn zelf ook een prooi voor andere dieren.

Meerdere voedselketens raken met elkaar verweven en vormen een

voedselweb.

 

De uiteinden van een voedselketen en voedselweb kan je opnieuw met elkaar

verbinden. Dode dieren en planten worden opgegeten door de opruimers, dit

zijn afbraakorganismen zoals schimmels, bacteriën, zwammen, enzovoort.

Wanneer een dier sterft, worden zijn resten opgegeten door schimmels. Deze

schimmels zetten de resten om naar voedingsstoffen die zo terug

terechtkomen in de grond. Zo kunnen deze voedingsstoffen weer

opgenomen worden als voedsel voor planten! Deze planten worden weer

opgegeten door planteneters en deze planteneters worden weer gegeten

door vleeseters. Zo blijft het proces steeds zichzelf herhalen!

 

De (wilde) bijen zijn dus ontzettend belangrijk in dit grote proces!

 

HOEK 3: Hoe goed proef jij?
Afhankelijk van waar de bij zijn nectar haalt, is de honing hard of stroperig,

heeft het een andere kleur en smaakt en ruikt het anders. En dan is er nog de

imker, die de honing op een bepaalde manier oogst en daardoor ook invloed

heeft op de smaak en de kwaliteit. Zo zijn er heel wat verschillende soorten

honing!

 

Komen 45% van de stuifmeelkorrels van één plantensoort dan mag de honing

de naam dragen van die plant.
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HOEK 4: Bijen in de knel
Bijen zijn heel belangrijk. Ze maken niet alleen lekkere honing maar ze zorgen

ook voor de bestuiving. Ze brengen het stuifmeel van de ene bloem naar de

andere. Zo zijn wilde bijen en honingbijen onmisbaar voor de fruitteelt en het

verbouwen van veel andere gewassen. 

 

Toch gaat het niet goed met de bijen. Ze hebben te weinig voedsel en

nestplaatsen. Verder kunnen ze niet tegen de schadelijke pesticiden en

warmere temperaturen door de klimaatverandering.

 

Wij kunnen de bijen een handje helpen door bloemen te planten, bijenhotels

te bouwen, waterbakken te plaatsen, ... 

 

HOEK 5: Bijen programmeren
De laatste jaren sterven er meer bijen dan normaal. Hoe komt dit? Dit zijn de

oorzaken van de bijensterfte:

1) Bijen worden aangevallen door parasieten

2) Er is te weinig voedsel

3) Er is te weinig leefruimte

4) Er worden schadelijke pesticiden gebruikt

5) De klimaatopwarming zorgt voor een verschuiving van bloeiperiodes

 

HOEK 6: Bijen in de kijker
We horen steeds vaker dat bijen massaal verdwijnen. Niet alleen honingbijen

gaan achteruit, ook heel wat wilde bijen zijn bedreigd. En dat is slecht nieuws!

Bijen vervullen een echte sleutelrol in de natuur. In tegenstelling tot wat

sommige mensen denken, zijn wilde bijen geen verwilderde honingbijen. Het

is een verzamelnaam voor alle solitaire bijen en hommels. In België leven er

maar liefst 375 soorten!

 

Samenwerken
De leerlingen werken binnen een groep samen aan de opdrachten. Ze krijgen

eventueel groepsrollen (Bijlage 2.3) en voeren hierbij een bijbehorende taak

uit. Bijvoorbeeld de tijd bewaken, zorgen dat iedereen meedoet, ... 

 

De leerlingen moeten samen aan de slag gaan met de oefeningen om de

opdracht te volbrengen.

 1



 

Lesverloop
Inleiding (10 minuten)

Vertel aan de leerlingen dat je zelf met heel wat vragen zit:

- Wat doet zo'n bij nu precies in de natuur?
- Waarom is dit zo'n grote en belangrijke taak? 
- Wat kunnen deze bijen allemaal? 
- Waardoor zitten deze bijen in de problemen? 
- Hoeveel verschillende soorten zijn er? 
- En hoe zien deze wilde bijen eruit?
 

Bespreek met de leerlingen wat zij denken over deze vragen. Vertel hen dat ze

nu zelf de antwoorden gaan zoeken in een hoekenwerk!

 

Leskern (75 minuten)

De leerlingen zijn verdeeld in groepen en gaan nu aan de slag in de

verschillende hoeken. De leerlingen kunnen eventueel groepsrollen krijgen

(Bijlage 2.3). Verder zullen ze in elke hoek gebruik moeten maken van de

website. Hierop kunnen ze filmpjes, informatie, ... vinden die nodig zijn bij een

bepaalde hoek. In elke hoek zullen de leerlingen verschillende opdrachten en

oefeningen moeten oplossen. De leerkracht kan de verbetersleutels

aanbieden en een sein geven voor het verbeteren. Zo kunnen de leerlingen

hun eigen werkbladen controleren. Niet alle oefeningen of werkbladen zijn

voorzien van een verbetersleutel. 

 

Hoek 1: Bloemen, bijen én bestuiving

De leerlingen bekijken een filmpje en vullen de onderdelen van een bloem op

de juiste plaats in. De leerlingen kunnen ook nog een online spel spelen om

de begrippen te automatiseren. Hierbij mogen ze hun ingevulde werkblad

gebruiken. Ze kunnen dit online spel in groep spelen of om beurt per twee.

 

Hoek 2: Een belangrijke schakel

De leerlingen kunnen informatie over voedselketens, voedselwebben en de

voedelskringlopen terugvinden op het informatiefiche. Hierna gaan ze aan de

slag op het werkblad. Bij deze hoek oefenen de leerlingen door middel van

kaarten de verschillende begrippen in. Op deze kaarten staan verschillende

organismen waarmee ze bijvoorbeeld een voedselketen moeten vormen.

 

BIJzonder gezZzoem
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Hoek 3: Hoe goed proef jij?

De leerlingen gaan op zoek naar de naamvoorschriften van honing. Ze

proeven hierna verschillende soorten honing. De leerkracht kiest bij voorkeur

buiten bloemenhoning nog één andere soort. Bloemenhoning is door de

meeste leerlingen gekend. Een honing met een speciale smaak zal hen op de

proef stellen.

 

Hoek 4: Bijen in de knel

De leerlingen gaan op zoek naar het belang van bijen. Waarom is de

aanwezigheid van bijen zo belangrijk voor ons? Ze onderzoeken welke

producten afhankelijk zijn van de bijenbestuiving. De leerlingen denken na

over manieren om bijen te helpen.

 

Hoek 5: Bijen programmeren

De leerlingen onderzoeken de oorzaken van de bijensterfte. Hierna gaan ze

aan de slag met de bee-bot. Dit is een kleine bijenrobot die zo

geprogrammeerd kan worden dat hij een parcours aflegt. De leerlingen gaan

aan de slag in twee teams en proberen zo veel mogelijk bloemenpunten te

scoren. Leerlingen worden bewust gemaakt van de moeilijkheden die bijen

ondervinden. Voor deze hoek is een bee-bot en bijbehorende doorzichtige

plastieken speelmat vereist.

 

Hoek 6: Bijen in de kijker

In België leven er maar liefst 375 verschillende bijensoorten. De leerlingen

kiezen hieruit één bij en gaan op onderzoek uit. De leerlingen vullen een

identiteitskaart in (individueel, per 2 of met de hele groep) voor deze bij en

zetten zo een bij in de kijker! Het is handig wanneer de leerkracht bijhoudt

welke bijen reeds gekozen zijn zodat leerlingen niet kiezen voor dezelfde bij.

 

Slot (15 minuten)

Bespreek de vragen van de inleiding opnieuw samen met de leerlingen. Wat

zijn ze te weten gekomen in het hoekenwerk? Wat wisten ze eerst niet? Door

wat waren ze verbaasd, verdrietig, enthousiast?

 

Differentiatiemogelijkheden
Tempodifferentiatie: De leerlingen die sneller klaar zijn met een bepaalde

hoek, kunnen aan de slag gaan in hoek zes. 

 

BIJzonder gezZzoem
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Thuis bezZzig zijn
De leerlingen kunnen de opdrachten van het hoekenwerk ook thuis

individueel maken. Het digitaal materiaal voor de leerlingen is te raadplegen

op de website. Door de informatiefiches te lezen, vinden de leerlingen de

belangrijkste informatie. Hoek vijf (programmeren) zal moeilijker zijn om thuis

uit te voeren voor de leerlingen en kan weggelaten worden. Voor hoek twee

zouden leerlingen de kaartjes van de organismen zelf kunnen uitknippen en

een foto sturen van de gemaakte voedselketen, voedselkringloop, ... 

 

Contractwerk
Wanneer de leerkracht de leerlingen liever individueel aan het werk wil

zetten, kan het hoekenwerk gebruikt worden als contractwerk. Hiervoor kan

dan een overzichtsblad (Bijlage 1.6) gebruikt worden. Dit is een

leerlingenfiche waarbij de verschillende opdrachten staan aangegeven. De

leerling gebruikt hiervoor wel de werkbladen uit het hoekenwerk. De

leerkracht kan het materiaal achteraan in de klas klaarzetten zodat dit steeds

beschikbaar is voor de leerlingen. Ook kan er op het contractfiche worden

aangeduid welke opdracht een specifieke leerling moet maken.

 

Taalondersteuning
De leerkracht kan gebruik maken van begrippenkaarten (Bijlage 1.7) voor de

leerstof rond ecosystemen. Deze kunnen opgehangen worden samen met

enkele foto's ter verduidelijking. Hierbij is ook een 'graphic organizer' te

vinden (Bijlage 1.9) om de termen schematisch te verduidelijken aan de hand

van pictogrammen. Dit schema kan nog worden aangevuld door de

leerlingen zelf.

 

Verder is er ook een visueel overzicht (Bijlage 1.8) van de begrippen rond

bestuiving. De leerlingen kunnen op de website ook een woordenlijst

raadplegen met uitleg over moeilijke begrippen die in deze les aan bod

komen.

 

Anderstalige leerlingen zullen het best ondersteund worden door middel van

pre-teaching. De leerkracht kan hierbij de materialen gebruiken ter

ondersteuning. Wanneer deze woorden reeds uitgelegd zijn, zullen 

de leerlingen de context beter begrijpen. 
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Hoekenwerk
Sleutelrol in de natuur

BIJzonder gezZzoem

Bijlage 1.1 - Werkbundel

Naam: .................................................................................................................... Datum: ... / ... / ...



Dit zijn grote, opvallende en fel gekleurde bladeren. Door de kleur zien ze er

erg aantrekkelijk uit voor insecten.

 

Dit zijn kleine, groene bladeren die vast zitten aan de bloemkelk. Het zorgt

ervoor dat bij warmte de bloem niet uitdroogt en bij koude de bloem niet

bevriest.

 

Dit zijn de mannelijke voortplantingsorganen van een plant of bloem. Het

zorgt voor stuifmeelkorrels. 

 

Dit is het vrouwelijke voortplantingsorgaan, het lijkt op een trechter.

Bovenaan worden de stuifmeelkorrels opgevangen en via een buis naar het

vruchtbeginsel gebracht. 

 

Het is afkomstig van de mannelijke organen van de bloem. Bijen verzamelen

het omdat het deel uitmaakt van hun voeding. 

2

6

Vul de woorden in bij het juiste nummer.
Kies uit: stamper - kroonblad - kelkblad - helmdraad - meeldraad - stempel

     stuifmeel - vruchtbeginsel - bloemsteel - helmknop - stijl

..................................................
 

 

.................................................
 

 

..................................................
 

 

..................................................
 

 

..................................................

1) .............................................
 

2) .............................................
 

3) .............................................
 

4) .............................................
 

5) .............................................
 

6) .............................................
 

7) .............................................
 

8) .............................................
 

9) .............................................
 

10) ...........................................
 

11) ...........................................

HOEK 1: Bloemen, bijen én bestuiving!

Bekijk de filmpjes van hoek 1 op de website. 
www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

Vul het begrip in bij de juiste omschrijving.
Kies uit: stamper - kroonblad - kelkblad - meeldraad - stuifmeel

Speel het online spel en oefen de begrippen! 
Speel het spel in groep of om beurt per twee. 

TIP: Je mag het ingevulde werkblad gebruiken!

www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

BIJzonder gezZzoem

Bijlage 1.1 - Werkbundel
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2

3

4

1

3

4

5

7

8

9

10

11



HOEK 2: Een belangrijke schakel

Kies uit en vul in.
Kijk goed naar de pijlen.

BIJzonder gezZzoem

1

2

Dit is een voedsel ................................................... .

Maak nu zelf een voedselketen met 4 schakels.
Gebruik de dieren uit oefening 2 en trek zelf pijlen.

................................................... ................................................... .................................................  .................................................

Maak met de kaarten een voedselketen van 4 schakels.
Leg de kaarten op een rij en laat controleren door de leerkracht.

3

Maak met de kaarten een zo groot mogelijk voedselweb.
Laat controleren door de leerkracht. Maak hieronder een schets.

4 Maak een voedselkringloop.
Leg de kaarten in een cirkel en laat controleren door de leerkracht.

5

Bijlage 1.1 - Werkbundel



Honing is een echt natuurproduct! Het wordt gemaakt met nectar en stuifmeel die bijen

verzamelen uit bloemen en planten. Afhankelijk van waar de bij zijn nectar haalt, is de honing

immers hard of stroperig, heeft het een andere kleur en smaakt of ruikt het  anders. En dan is

er nog de imker, die de honing op een bepaalde manier oogst en daardoor ook invloed heeft

op de smaak en kwaliteit.Dit stroperige goud is niet alleen lekker, het is erg goed voor je

gezondheid. Er zijn veel soorten met hun eigen specifieke smaak en uitzicht.

 

Aan welke richtlijnen moet klaverhoning voldoen? Leg uit.
 

.............................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................

 

Aan welke richtlijnen moet bloemenhoning voldoen? Leg uit.
 

.............................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................

HOEK 3: Hoe goed proef jij?

BIJzonder gezZzoem

2

1 Wanneer mag een bepaalde soort honing de naam gebruiken van een bloem of plant? 
TIP: Neem een kijkje op de website:  www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

 

Bekijk eerst grondig het informatiefiche over de verschillende honingsoorten. 
Kijk niet naar de verpakking en proef! Wat kan je vertellen? Vul in.
TIP: Wil je graag meerdere soorten proeven, werk dan met verschillende kleuren in de kader.

smaak kleur vloeibaarheid

Ik heb deze honingsoort(en) geproefd: ........................................................... en ................................................

Bijlage 1.1 - Werkbundel



Waarom is de aanwezigheid van bijen zo belangrijk voor ons?
 

............................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................
 

Waarom zitten de bijen in moeilijkheden?
 

............................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................
 

Bijen zijn heel belangrijk. Ze maken niet alleen lekkere honing, maar ze zorgen ook voor de

bestuiving van gewassen, zoals tomaten, aardbeien en meloenen. Ze brengen het stuifmeel van

de mannetjesbloem naar de vrouwtjesbloem en daardoor gaat de plant vruchten geven. Maar 

de bij krijgt het steeds moeilijker.

HOEK 4: Bijen in de knel

BIJzonder gezZzoem

1 Bekijk de filmpjes van hoek 4 op de website. 
www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

3
Hoe zou jij deze bijen kunnen helpen?
Bespreek de vraag samen met je groepsleden en zoek enkele manieren.

.........................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................

2 Vul de tabel verder in.
www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

Planten en bomen Informatie Zijn er bijen nodig?
Schrijf op welke

producten je terugvindt
in de supermarkt

Appelboom

Aardbeienplant

Sommige appelbomen krijgen

zonder insecten vruchten. Met

hulp van insecten zijn er méér

vruchten en worden het grote,

sterke appels.

De aardbeienplant heeft

insecten nodig voor de

bestuiving. Zonder goede

bestuiving krijg je kleine of

misvormde vruchten.

Bijlage 1.1 - Werkbundel



De verschillende kaarten
Pechkaarten: Dit zijn kaarten die de bij belemmeren, het zijn obstakels waar je niet overheen kan. Je kan

pechkaarten weghalen door er een hulpkaart op te leggen. Beide kaarten verdwijnen daarna van het

speelveld. Deze kaarten worden onderaan de stapel gelegd.

 

Hulpkaarten: Dit zijn kaarten die de bij helpen, het kan een pechkaart verhelpen. 

 

Pijlenkaarten: Dit zijn kaarten die een richting aangeven en een bepaalde hoeveelheid. Ze bepalen hoeveel

stappen de bee-bot mag zetten en in welke richting. Deze kaarten mogen maar éénmaal gebruikt worden

en worden vervolgens terug onderaan de stapel gelegd.

 

Bloemenkaarten: Deze kaarten worden verspreid over het speelveld. Ze geven aan hoeveel punten een

team kan winnen door de bee-bot er op te laten staan. Wanneer een team op een bloemenkaart staat,

mogen ze de hoeveelheid die aangegeven staat op de kaart, nemen uit de stapel puntenkaarten. Het team

mag niet twee beurten achter elkaar dezelfde bloemenkaart gebruiken om een punt te scoren.

 

Puntenkaarten: Deze kaarten geven de score aan van een team. Elke kaart heeft een waarde van één punt. 

 

Het spel opstarten
Er worden twee teams opgesteld. Al de bloemenkaarten worden willekeurig verspreid onder het plastieken

speelveld samen met twee pechkaarten. Alle andere kaarten worden geschud en op één stapel gelegd. Elk

team neemt vijf kaarten van deze stapel. Het team met de jongste speler begint: de bee-bot wordt op

START gezet. 

 

Speldoel
Verzamel met je team zo veel mogelijk punten door de bee-bot tijdens de beurt van jouw team naar de

bloemenkaarten te brengen. Probeer het andere team te vertragen door pechkaarten te leggen op het

speelveld. Het spel eindigt wanneer er geen puntenkaarten meer over zijn. 

 

Elke pechkaart die wordt getrokken uit de stapel moet meteen op het speelveld gelegd worden.

Hulpkaarten mogen bijgehouden worden en hoeven niet direct gespeeld te worden.

 

Elke beurt begint met het gebruiken van alle vijf de getrokken kaarten. Niet alle vijf kaarten moeten

gespeeld worden, je mag zelf kiezen welke kaarten je gebruikt. Eerst worden de hulpkaarten gespeeld, het

team maakt hiermee een eventuele route vrij op het speelveld. Vervolgens bekijkt het team de getrokken

pijlenkaarten. Ze stippelen samen een route uit en laten de bee-bot dit uitvoeren. Ze proberen zo veel

mogelijk bloemenkaarten te bereiken. Bereiken ze een bloemenkaart, dan nemen ze de hoeveelheid

behaalde punten. 

 

Ten slotte neemt het team het aantal kaarten dat nodig is om aan een totaal van vijf kaarten te komen. Om

de beurt af te sluiten worden de pechkaarten gespeeld van dit team, ze mogen obstakels leggen op het

speelveld. Nu is het andere team aan de beurt.

HOEK 5: Bijen programmeren

BIJzonder gezZzoem

1 Lees eerst grondig de informatiefiche. 
Dit is belangrijk voor het spel.

Bekijk de uitleg over de knoppen van de bee-bot op de website.
www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

Lees nu de spelregels van het spel grondig door met alle groepsleden.
En start het spel!

2

3
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Hoe kan je deze wilde bij herkennen?
 

............................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................
 

Wat eet deze wilde bij?
............................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................
 

Waar leeft deze wilde bij?
 

............................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................
 
Ken je weetjes over deze wilde bij?
 

............................................................................................................................................................................
 

............................................................................................................................................................................
 

Kies een van de wilde bijen en ga op onderzoek uit! 
Word een echte bijenkenner en vul de identiteitskaart aan. 
Neem een kijkje op de website: www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

We horen steeds vaker dat bijen massaal verdwijnen. Niet alleen honingbijen gaan achteruit,

ook heel wat wilde bijen zijn bedreigd. En dat is slecht nieuws! Bijen vervullen een echte

sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste bestuivers van wilde

planten en heel wat land- en tuinbouwgewassen. In tegenstelling tot wat sommige mensen

denken, zijn wilde bijen geen verwilderde honingbijen. Het is de verzamelnaam voor alle

solitaire bijen en hommels. In België leven er maar liefst 375 soorten!

Soortnaam: ..............................................................
 

Familie: .....................................................................
 

Vliegtijd: ...................................................................
 

Sociaal gedrag: ......................................................
 

Rode lijst: .................................................................

HOEK 6: Wilde bijen in de kijker

BIJzonder gezZzoem

1

Kleef hier een foto van de wilde bij 

of maak zelf een schets!

Bijlage 1.1 - Werkbundel



Dit zijn grote, opvallende en fel gekleurde bladeren. Door de kleur zien ze er

erg aantrekkelijk uit voor insecten.

 

Dit zijn kleine, groene bladeren die vast zitten aan de bloemkelk. Het zorgt

ervoor dat bij warmte de bloem niet uitdroogt en bij koude de bloem niet

bevriest.

 

Dit zijn de mannelijke voortplantingsorganen van een plant of bloem. Het

zorgt voor stuifmeelkorrels. 

 

Dit is het vrouwelijke voorplantingsorgaan, het lijkt op een trechter.

Bovenaan worden de stuifmeelkorrels opgevangen en via een buis naar het

vruchtbeginsel gebracht. 

 

Het is afkomstig van de mannelijke organen van de bloem. Bijen verzamelen

het omdat het deel uitmaakt van hun voeding. 

2

6

Vul de woorden in bij het juiste nummer.
Kies uit: stamper - kroonblad - kelkblad - helmdraad - meeldraad - stempel

     stuifmeel - vruchtbeginsel - bloemsteel - helmknop - stijl

kroonblad
 

 

kelkblad
 

 

meeldraad
 

 

stamper
 

 

stuifmeel

1) stuifmeel
 

2) bloemsteel
 

3) stijl
 

4) kelkblad
 

5) helmknop
 

6) vruchtbeginsel
 

7) kroonblad
 

8) helmdraad
 

9) stempel
 

10) meeldraad
 

11) stamper

HOEK 1: Bloemen, bijen én bestuiving!

Bekijk de filmpjes van hoek 1 op de website. 
www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

Vul het begrip in bij de juiste omschrijving.
Kies uit: stamper - kroonblad - kelkblad - meeldraad - stuifmeel

BIJzonder gezZzoem
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2
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4

1

3

4

5

7

8

9

10

11

VERBETERSLEUTEL

Bijlage 1.2 - Verbetersleutel

Speel het online spel en oefen de begrippen! 
Speel het spel in groep of om beurt per twee. 

TIP: Je mag het ingevulde werkblad gebruiken!

www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website



HOEK 2: Een belangrijke schakel

Kies uit en vul in.
Kijk goed naar de pijlen.

BIJzonder gezZzoem

1

2

Dit is een voedselweb.

Maak nu zelf een voedselketen met 4 schakels.
Gebruik de dieren uit oefening 2 en trek zelf pijlen.

gras                             sprinkhaan                               kikker                            vos

Maak met de kaarten een voedselketen van 4 schakels.
Leg de kaarten op een rij en laat controleren door de leerkracht.

3

Maak met de kaarten een zo groot mogelijk voedselweb.
Laat controleren door de leerkracht. Maak hieronder een schets.

4 Maak een voedselkringloop.
Leg de kaarten in een cirkel en laat controleren door de leerkracht.

5

vos

Meerdere oplossingen mogelijk. 

kikker

gras

fazant larve

VERBETERSLEUTEL

Bijlage 1.2 - Verbetersleutel



Honing is een echt natuurproduct! Het wordt gemaakt met nectar en stuifmeel die bijen

verzamelen uit bloemen en planten. Afhankelijk van waar de bij zijn nectar haalt, is de honing

immers hard of stroperig, heeft het een andere kleur en smaakt of ruikt het  anders. En dan is

er nog de imker, die de honing op een bepaalde manier oogst en daardoor ook invloed heeft

op de smaak en kwaliteit.Dit stroperige goud is niet alleen lekker, het is erg goed voor je

gezondheid. Er zijn erg veel soorten met hun eigen specifieke smaak en uitzicht.

 

Aan welke richtlijnen moet klaverhoning voldoen? Leg uit.
 

Komen 45 % van de stuifmeelkorrels van één plantsoort dan mag het de naam dragen
van die plant. Dus klaverhoning heeft minimaal 45 % stuifmeelkorrels in de honing zitten
die van de klaver afkomstig zijn.
 

Aan welke richtlijnen moet bloemenhoning voldoen? Leg uit.
 

Bloemenhoning is een gemengde honing. Hierin mag dus geen enkele plantensoort
overheersen.

HOEK 3: Hoe goed proef jij?

BIJzonder gezZzoem

2

1 Wanneer mag een bepaalde soort honing de naam gebruiken van een bloem of plant? 
TIP: Neem een kijkje op de website:  www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

 

Bekijk eerst grondig het informatiefiche over de verschillende honingsoorten. 
Kijk niet naar de verpakking en proef! Wat kan je vertellen? Vul in.
TIP: Wil je graag meerdere soorten proeven, werk dan met verschillendek kleuren in de kader.

smaak kleur vloeibaarheid

Ik heb deze honingsoort(en) geproefd: bloemenhoning en ...

eigen invulling eigen invulling eigen invulling

VERBETERSLEUTEL

Bijlage 1.2 - Verbetersleutel



Waarom is de aanwezigheid van bijen zo belangrijk voor ons?
 

Wilde bijen en honingbijen zijn onmisbaar voor de fruitteelt en het verbouwen van veel
andere gewassen. Ze zijn dus belangrijk voor de natuur én voor ons voedsel.
 

 

Waarom zitten de bijen in moeilijkheden? 
 

De bijen hebben te weinig voedsel en nestplaatsen. Verder kunnen ze niet tegen de
schadelijke pesticiden en warmere temperaturen door de klimaatverandering.

Bijen zijn heel belangrijk. Ze maken niet alleen lekkere honing, maar ze zorgen ook voor de

bestuiving van gewassen, zoals tomaten, aardbeien en meloenen. Ze brengen het stuifmeel van

de mannetjesbloem naar de vrouwtjesbloem, en daardoor gaat de plant vruchten geven. Maar 

de bij krijgt het steeds moeilijker.

HOEK 4: Bijen in de knel

BIJzonder gezZzoem

1 Bekijk de filmpjes van hoek 4 op de website. 
www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

3
Hoe zou jij deze bijen kunnen helpen?
Bespreek de vraag samen met je groepleden en zoek enkele manieren.

 

Bloemen planten in bloembakken, bloemenvelden zaaien, bijenhotels bouwen,
waterbakken plaatsen met steentjes, ....

2 Vul de tabel verder in.
www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website

Planten en bomen Informatie Zijn er bijen nodig?
Schrijf op welke

producten je terugvindt
in de supermarkt

Appelboom

Aardbeienplant

Sommige appelbomen krijgen

zonder insecten vruchten. Met

hulp van insecten zijn er méér

vruchten en worden het grote,

sterke appels.

De aardbeienplant heeft

insecten nodig voor de

bestuiving. Zonder goede

bestuiving krijg je kleine of

misvormde vruchten.

VERBETERSLEUTEL

ja

ja

appels
appelmoes
appelsap
appeltaart
....

aardbeien
aardbeientaart
aardbeienjam
....

Bijlage 1.2 - Verbetersleutel
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HOEK 1: Bloemen, bijen én bestuiving!

Bestuivers zoals bijen en hommels bezoeken bloemen voor nectar en
stuifmeel dat als voedsel dient.

 

Bloemen  zijn  zo gebouwd dat de bestuivers stuifmeel op zich krijgen

tijdens hun zoektocht naar de nectar. De bouw van de meeste bloemen

zorgt ervoor dat de bestuivers al in contact komen met de meeldraden bij

het landen op de bloem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit stuifmeel nemen ze mee naar andere bloemen. Het stuifmeel moet daar
terecht komen op de top van de stamper, de stempel. 
 

De stamper is het vrouwelijke voortplantingsorgaan. Zo kan het stuifmeel

door de buis, de stijl, naar het vruchtbeginsel.
 

Dit proces heet bestuiving. Enkel dan kan bevruchting plaatsvinden, zodat

zaden gevormd kunnen worden in het vruchtbeginsel. En uit zaden kunnen

er weer nieuwe planten en bloemen ontstaan.

 

Bepaalde bloemen hebben enkel meeldraden, andere hebben alleen een

stamper. Weer andere bloemen hebben zowel meeldraden als een stamper.

INFORMATIEFICHE

Meeldraden zijn de mannelijke

voortplantingsorganen van de

bloem. Het bestaat uit een

helmdraad en een helmknop. De
helmknop zorgt voor het

stuifmeel.
 

De nectar bevindt zich ook

meestal onderin de bloem, zodat

de bestuivers nog meer verplicht

worden om diep in de bloem op

zoek te gaan en bedekt worden
met stuifmeel.

Bijlage 1.3 - Informatiefiches



 

Wilde bijen, honingbijen en andere insecten spelen een hoofdrol binnen de

biodiversiteit en liggen aan de basis van onze ecosystemen.

 

Een ecosysteem
Een ecosysteem is een systeem van levende organismen (dieren en planten)

die een wisselwerking hebben met elkaar en met hun omgeving. Een

ecosysteem bevat verschillende voedselketens, voedselwebben en

voedselkringlopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voedselketen
Een voedselketen is een opeenvolging van planten en dieren die elkaar

opeten. Een keten begint steeds met planten. Dood of levend, worden die

opgegeten door organismen, meestal dieren. Deze dieren worden op hun

beurt weer opgegeten door grotere dieren. 

 

plant                                                     planteneter                                            roofdier
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Een voedselweb
Dieren willen ook wel eens wat anders eten. In de natuur betekent dit dat je

als dier kunt kiezen uit verschillende slachtoffers maar dat je zelf ook een

prooi bent voor andere dieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende voedselketens raken met elkaar verbonden en vormen een

ingewikkeld web. 
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Een voedselkringloop
Eigenlijk zit de natuur nog beter en vooral efficiënter in elkaar. Je kunt de

uiteinden van een voedselketen of voedselweb opnieuw met elkaar

verbinden. 
 

Dode dieren, planten en afvalresten staan op het menu van  de

'afbraakorganismen' of 'opruimers'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimmels, bacteriën, zwammen, wormen, ... eten deze resten op! Hun werk

zorgt ervoor dat belangrijke voedingsstoffen voor planten en bomen terug

in de bodem terechtkomen. Zo kan alles opnieuw beginnen!
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Verschillende soorten honing
Afhankelijk van waar de bij zijn nectar haalt, is de honing hard of stroperig, heeft het een

andere kleur en smaakt of ruikt het anders. En dan is er nog de imker, die de honing op

een bepaalde manier oogst en daardoor ook invloed heeft op de smaak en kwaliteit. Zo

zijn er heel wat verschillende soorten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijmhoning: roodbruine, vloeibare honing met unieke, kruidachtige smaak. Het wordt

gemaakt van de bloesem van een  kruidachtige plant: tijm. De smaak van de honing is

kruidig en een beetje scherp.  Wanneer hij versuikert, wordt zijn smaak bovendien nog

intenser, evenals zijn kleur die van roodachtig tot bruin kan zijn.

 

Eucalyptushoning: goudbruine, vloeibare honing met bosachtig aroma, intense smaak

en een licht muntachtige nasmaak. Het wordt gemaakt van de bloesem van de

eucalyptusplant. De nasmaak van de honing wordt soms zelfs omschreven als

medicijnachtig. 

 

Klaverhoning: witte tot goudgele, crème-of boterachtige honing met lichte

karamelsmaak. Klaverhoning wordt vooral gemaakt uit nectar van witte klaver. 

 

Bloemenhoning: vaste of vloeibare honing met een kleur, geur en smaak die varieert

naar gelang het type bloemen waaruit de bijen de nectar hebben gehaald.

Bloemenhoning is niet afkomstig van een specifieke soort bloem, dus elke

bloemenhoning is anders. Toch heeft bloemenhoning altijd een relatief neutrale, zoete

smaak, die door bijna iedereen lekker bevonden wordt.
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HOEK 3: Hoe goed proef jij?

INFORMATIEFICHE

Acaciahoning: heldere, vloeibare honing met

lichtgele kleur en zoete, bloemige smaak.

Acaciahoning is waarschijnlijk de helderste

honing die bestaat, je kan er bijna doorheen

kijken. Het wordt gemaakt van de acacia, een

boom die familie is van de vlinderbloemigen. Dit

kan je goed merken aan zijn witte bloesem!

 

Linde(bloesem)honing: vloeibare, goudkleurige
honing met licht muntachtige smaak.

Lindehoning is een typisch seizoensproduct,

gemaakt van de nectar van de lindeboom, die

alleen in juni bloeit. 
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Wilde bijen en honingbijen zijn onmisbaar voor de fruitteelt en het verbouwen van veel 

 gewassen. Ze zijn dus belangrijk voor de natuur én voor voedsel. De laatste jaren sterven er

meer bijen dan normaal. Hoe komt dit? Dit zijn de oorzaken van de bijensterfte:

HOEK 5: Bijen programmeren

INFORMATIEFICHE
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1) Bijen worden aangevallen door mijten (parasieten)
De varroamijt is een kleine parasiet. De mijt bijt zich vast aan de bij en voedt

zich met de lichaamssappen. Dit verzwakt de bij en zo is de bij veel gevoeliger

voor ziektes.

 

2) Te weinig voedsel
Bijen hebben gevarieerd voedsel nodig. Vooral stuifmeel van verschillende

bloemen is heel erg belangrijk. Er resten nog maar weinig braakliggende

percelen met wilde planten. Onze tuinen worden steeds kleiner en er worden

weinig bloemen geplant. 

 

3) Te weinig leefruimte 
Doordat er nog maar weinig braakliggende percelen zijn als gevolg van de

intensieve landbouw vinden bijen nog maar weinig nestplaatsen. Door de

verstedelijking zijn er nog maar weinig nestplaatsen en de bijen moeten steeds

verder zoeken.

 

4) Pesticiden
Een andere oorzaak van de achteruitgang van de bijenpopulaties is het

gebruik van pesticiden. Het overmatig gebruik van chemische middelen laat

sporen na. Uit onderzoek op bijenwas blijkt dat deze middelen terug te vinden

zijn in de honingraten. Het zorgt er zelfs voor dat verzwakte bijen sterven.

 

5) Klimaatverandering
Sommige bijensoorten zijn kieskeurig en halen hun voedsel slechts van één

specifieke plantensoort. Als door de temperatuurverhoging deze bloemen

eerder gaan bloeien dan de jonge bijen uit hun cocon zijn gekropen, kan dat

leiden tot minder voedselaanbod! Verder zijn deze specifieke bloemen ook

weer sneller uitgebloeid.  Zo geraken sommige bijen in de problemen!

 

Veel bijen sterven door ziektes, parasieten en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is er een groot

tekort aan bijenvoedsel in de natuur doordat er te weinig verschillende bloemen in tuinen en op

velden staan. Verder zijn er ook weinig nestplaatsen voor de bij! Om wilde bijen te helpen kan je

een bijenhotel maken, een bloemenveld zaaien, bloemenbakken zetten met bloemen of

waterbakjes voorzien van steentjes! Het gaat niet goed met de bijen maar daar kunnen we

samen iets aan doen!
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Hoe kan je deze wilde bij herkennen?
 

Het vrouwtje is vrij groot, heeft een dichte, vosbruine beharing op borststuk en achterlijf, en

een zwarte kop en poten. De mannetjes zijn slanker en wat kleiner, hebben een minder dichte

beharing en zijn duidelijk herkenbaar aan hun witte 'baard'.

 

Wat eet deze wilde bij?
 

Het Vosje heeft een voorkeur voor bessoorten, zoals rode bes, zwarte bes en kruisbes en voor

fruitbomen zoals appel, peer of kers.

 

Waar leeft deze wilde bij?
 

Vosjes nestelen in de grond op weinig begroeide plekken in zon of halfschaduw. De nesten zijn
vaak in groepjes te vinden in gazons, bloembedden of gemaaide wegbermen.
 

Ken je weetjes over deze wilde bij?
 

Het Vosje heeft last van parasieten! Zowel de Signaalwespbij als de Sierlijke wespbij staan

bekend als koekoeksbijen, die de nesten van het Vosje binnendringen en hun eitjes leggen 

op de verzamelde stuifmeelvoorraad.

HOEK 6: Wilde bijen in de kijker

INFORMATIEFICHE

Soortnaam: Vosje
 

Familie: Andrenidae
 

Vliegtijd: maart t/m juni

 

Sociaal gedrag: solitair, soms in groepen

 

Rode lijst: niet bedreigd

(voorbeeld ingevulde identiteitskaart)
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bacteriën spitsmuis

Ze eten dood materiaal van 

planten en dieren.

Hij eet regenwormen.

blauwe ertsbij zandblauwtje

Hij eet nectar en stuifmeel 

van bloemen. 

De plant vindt zijn voedsel in

de bodem. Het zijn stoffen uit

het dode materiaal van dieren

en planten. 

Bijlage 1.4 - Materiaal hoek 4
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vos

Hij eet spitsmuizen,

fazanten en vruchten.

Hij eet vruchten en soms

regenwormen.

fazant

Hij eet spitsmuizen.

kerkuil

Hij eet spitsmuizen en

zwaluwen.

boomvalk

Bijlage 1.4 - Materiaal hoek 4
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das

Hij eet regenwormen en

vruchten.

Hij eet plantenresten en

resten van dode dieren.

regenworm

Hij eet nectar en stuifmeel

van bloemen.

hommel

Hij eet wilde bijen en

andere insecten.

zwaluw

Bijlage 1.4 - Materiaal hoek 4
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bloembakken: voedsel bijenhotel: leefruimte

bloemenveld: voedsel ongemaaid gras: leefruimte

waterbak: voedsel

Bijlage 1.5 - Materiaal hoek 5
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klimaatverandering

pesticiden parasieten

te weinig voedsel

te weinig leefruimte
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1

2

3 3

2

1
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1 1

2 2

3 3
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2 PUNTEN 3 PUNTEN

1 PUNT1 PUNT

1 PUNTSTART
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CONTRACTWERK
Naam: .................................................................................................................................
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Klaar? Opdracht Oefening

Symbolen

HOEK 1 1    2    3    4    

1    2    3    4   

 5

1    2    

1    2    3    

1    2    3    

1   

 

HOEK 2

HOEK 3

HOEK 4

HOEK 5

HOEK 6

MOETJES

MAGJES
HOEK 1 1    2    3    4    

HOEK 2 1    2    3    4   

 5

HOEK 3 1    2    

HOEK 4 1    2    3    

HOEK 5 1    2    3    

HOEK 6 1   

 

Dit is een taak die jij moet of

mag maken.

Je verbetert de gemaakte taak

met een verbetersleutel.

Voor deze opdracht zul je een

computer nodig hebben.

Voor deze opdracht zul je nog

extra materiaal nodig hebben.

Lees het informatiefiche van

deze opdracht grondig!

Duid aan hoe de oefening is

verlopen volgens jou.

Bijlage 1.6 - Contractwerk
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EEN ECOSYSTEEM

EEN ORGANISME

EEN VOEDELKETEN

Een ecosysteem is het geheel van planten, dieren
en andere organismen in een bepaald gebied. 
 
Het is een wisselwerking tussen de levende en de
niet-levende natuur.

Een organisme is een levend wezen. 
 
Bijvoorbeeld dieren, schimmels, planten of
bacteriën.
 

Binnen een ecosysteem is er een wet van eten en
gegeten worden. Zo geeft een voedselketen weer
wat of wie een organisme eet om energie uit te
halen. 
 
Een voedselketen bestaat uit schakels.
 

Bijlage 1.7 - Begrippenkaarten
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EEN VOEDSELWEB

EEN VOEDSELKRINGLOOP

BIODIVERSITEIT

Een voedselweb zijn meerdere voedselketens bij
elkaar. Organismen hebben niet slechts één
voedselbron. Ze eten vaak meerdere organismen.
Zo zijn er dus gemeenschappelijke schakels.
 

Je kan de uiteinden van een voedselketen of
voedselweb met elkaar verbinden. Afvalresten
worden opgeruimd door afbraakorganismen. Zij
zetten dit om naar voedingsstoffen in de bodem.
 

Biodiversiteit is de hoeveelheid verschillende
organismen binnen een ecosysteem of gebied.
 

Bijlage 1.7 - Begrippenkaarten



stempel

helmdraad
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DE ONDERDELEN VAN EEN BLOEM

stamper

helmknop

bloemsteel

kelkblad

kroonblad

meeldraad

stuifmeelkorrel

vruchtbeginsel

Bijlage 1.8 - Overzicht



voedselweb

organismen
biodiversiteit
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ECOSYSTEEM

voedselketen

voedselkringloop

Bijlage 1.9 - Graphic organizer
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TOETS: delen van een bloem + ecosystemen

Naam: .................................................................................................................. Datum: .../.../...

1 Welk onderdeel van de bloem heeft deze functie? Vul in.
Zet het juiste nummer in de kolom en vul de functie aan.

Functie van het onderdeel Onderdeel van de bloem Nr.

1

Dit is het vrouwelijke voorplantingsorgaan, het lijkt op

een trechter. Bovenaan worden de stuifmeelkorrels

opgevangen en via een buis naar het vruchtbeginsel

gebracht.

Dit zijn de mannelijke voortplantingsorganen van een

plant of bloem. Het zorgt voor stuifmeelkorrels. Het

bestaat uit ........................................ en .................................... .

Nadat de stuifmeelkorrels door een buis worden

gevoerd, komen ze hier. Dit wordt later de vrucht.

.............................................................................................................

 

..............................................................................................................

...................................................

het kroonblad

...................................................

...................................................

5

7

2

3

6

4

8

9

10

........

........

........

........

Welk onderdeel van de bloem hoort bij het nummer?
Vul in.

3) ..............................................

 

 

8) ..............................................

 

 

1) ..............................................

 

 

6) ..............................................

 

 

4) ..............................................

 

 

5) ..............................................

2
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Een voedselsweb:

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

Een voedselkringloop:

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................
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3 Wat is de betekenis van het begrip?
Leg uit.

Maak een voedselketen van vier schakels.
Kies organismen uit de tekening hieronder.

4

Dit is een ......................................................

 

 

............................................ ............................................ ............................................ ............................................

Waarom zijn wilde bijen en anderen insecten belangrijk voor ons ecosysteem?
Leg uit.

5
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TOETS: delen van een bloem + ecosystemen

Naam: .................................................................................................................. Datum: .../.../...

1 Welk onderdeel van de bloem heeft deze functie? Vul in.
Zet het juiste nummer in de kolom en vul de functie aan.

Functie van het onderdeel Onderdeel van de bloem Nr.

1

Dit is het vrouwelijke voorplantingsorgaan, het lijkt op

een trechter. Bovenaan worden de stuifmeelkorrels

opgevangen en via een buis naar het vruchtbeginsel

gebracht.

Dit zijn de mannelijke voortplantingsorganen van een

plant of bloem. Het zorgt voor stuifmeelkorrels. Het

bestaat uit ........................................ en .................................... .

Nadat de stuifmeelkorrels door een buis worden

gevoerd, komen ze hier. Dit wordt later de vrucht.

Dit zijn bladeren met felle kleuren, ze trekken
insecten aan.

de stamper

het kroonblad

het vruchtbeginsel

de meeldraden

5

7

2

3

6

4

8

9

10

9

1

8

2

Welk onderdeel van de bloem hoort bij het nummer?
Vul in.

3) de bloemsteel
 

 

8) het vruchtbeginsel
 

 

1) het kroonblad
 

 

6) de helmknop
 

 

4) de stempel
 

 

5) de helmdraad

2

VERBETERSLEUTEL

Bijlage 1.11 - Verbetersleutel



Een voedselsweb:

 

Een voedselweb zijn meerdere voedselketens bij elkaar. Organismen hebben niet slechts één
voedselbron. Ze eten vaak meerdere organismen. Zo zijn er dus gemeenschappelijke schakels.
 

Een voedselkringloop:

 

Je kan de uiteinden van een voedselketen of voedselweb met elkaar verbinden. Afvalresten
worden opgeruimd door afbraakorganismen. Zij zetten dit om naar voedingsstoffen in de bodem.

Een voedselketen is een opeenvolging van planten en dieren die elkaar opeten. Het start steeds
met een plant. Omdat de bijen belangrijke bestuivers zijn, kunnen deze planten groeien. Zonder
hen, kunnen deze planten niet leven. De planten worden opgegeten door dieren en deze dieren
weer door andere. Deze (wilde) bijen zijn dus ontzettend belangrijk in dit grote proces!
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3 Wat is de betekenis van het begrip?
Leg uit.

Maak een voedselketen van vier schakels.
Kies organismen uit de tekening hieronder.

4

Dit is een voedselweb .
 

 

bladeren rups zwaluw boomvalk

Waarom zijn wilde bijen en anderen insecten belangrijk voor ons ecosysteem?
Leg uit.

5

Meerdere oplossingen mogelijk

Meerdere oplossingen mogelijk

Meerdere oplossingen mogelijk

Bijlage 1.11 - Verbetersleutel



 

Lesfiche 2: De honingbij

Algemeen
Leergebied: wereldoriëntatie (natuur), sociale vaardigheden

Duur: 150 minuten

 

Benodigdheden
- computers of laptops

- webquest: www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/webquest

- digitaal mindmap maken: www.mindmapmaker.nl

- posters

- richtvragen (Bijlage 2.1)

- evaluatie groepswerk (Bijlage 2.2)

- groepsrollen (Bijlage 2.3)

- quiz (Bijlage 2.4)

 

Organisatie
De leerlingen worden opgedeeld in vijf heterogene groepen. Elke groep zoekt

een antwoord op twee vragen door middel van de webquest. Wanneer beide

vragen zijn beantwoord, maakt elke groep een PowerPoint, MindMap of

poster om de gevonden informatie weer te geven. 

 

Op een tentoonstelling 'De Bijenbeurs' hebben de leerlingen de mogelijkheid

om hun informatie te delen met anderen. De groepen zullen van elke andere

expertgroep de nodige informatie moeten verkrijgen. De leerlingen splitsen

zich op en gaan luisteren naar verschillende andere groepjes. Er mag of

mogen telkens één of maximaal twee personen gaan luisteren bij een andere

groep. 

 

De leerkracht is een begeleider van het leerproces en houdt toezicht op

de samenwerking tussen de leerlingen.

 

Als zij dit hebben gedaan, keren ze terug naar hun eigen groep en houden ze

een 'Bijeenkomst' met hun eigen groepsleden. De informatie wordt door het

eigen groepslid uitgelegd aan de andere groepsleden. Zo zullen alle

leerlingen op het einde van de beurs, de verschillende richtvragen 

kunnen beantwoorden. Alle verschillende groepen zijn nu bijenexperten. 
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De leerkracht kan op voorhand de moeilijkheden van elke groepsrol

bespreken. Op het einde kunnen de leerlingen een evaluatie invullen over

zichzelf tijdens het groepswerk. Zo kan de leerkracht nagaan hoe de leerling

het groepswerk heeft ervaren.

 

Inhoudelijke essentie
ICT-vaardigheden
De leerlingen ervaren dat het makkelijker is om gericht informatie op te

zoeken als men werkt met zoektermen of sleutelwoorden. 

 

Sociale vaardigheden
Wanneer leerlingen naar anderen luisteren, ook al denken ze er anders over,

horen ze verschillende standpunten. Ze kunnen hierop ingaan op een

gepaste wijze en laten weten dat ze het er niet mee eens zijn. Om een goede

groepssfeer en de groep bij elkaar te houden, sluiten ze een compromis.

Wanneer iedereen zijn taak uitvoert, zal het werk sneller gedaan worden. Elke

taak hoort evenwaardig te zijn. 

 

Wereldoriëntatie: antwoorden op de verschillende vragen
Hoe verloopt de levenscyclus van een honingbij?
De koningin legt eitjes in de verschillende cellen van de honingraten. Ze legt

wel 1500 tot 2000 eitjes per dag. Na drie dagen komen deze eitjes al uit. De

bijtjes zien eruit als kleine wormpjes en heten nu larven. De larven eten heel

erg veel en groeien erg snel. Na 21 dagen is de larve een bij geworden. De

jonge bij bijt een gat in het waslaagje en klimt uit de honingraat. De jonge bij

begint direct als werkster en zorgt voor de jonge larven. Hierna gaat ze aan de

slag als bewaker van de ingang als wachtbij of verzamelaar van nectar en

stuifmeel als haalbij.  

 

Waarom maken bijen honing?
Bijen maken honing om van te leven, als voedselvoorraad. De haalbij is de

hele dag bezig met het verzamelen van nectar, stuifmeel, water en propolis. Al

deze ingrediënten zijn nodig voor het maken van honing. De haalbij vliegt

terug naar de bijenkorf of kast waar de andere bijen er honing van maken en

in de honingcellen opslaan. De bijen zijn voorzien van een stuifmeelkorfje op

hun achterpoten waar ze het stuifmeel verzamelen en naar de kast vervoeren.

Een bij die stuifmeel in een cel wil doen, steekt haar achterlijf inclusief de

achterpoten in een cel om het stuifmeel eraf te vegen. De klompjes 

worden met de kop aangestampt. 
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Wat eten bijen?
Eten halen ze uit bloemen. In de bloemen zit een zoete vloeistof. Die heet

nectar en zit heel diep verborgen. Gelukkig hebben de bijen een lange tong

en kunnen ze bij de nectar. De bij heeft een extra maag om de nectar in te

vervoeren.  In de  bijenkast  geven  de  bijen  de  nectar  af  aan andere bijen

die  er  wat  van  snoepen  en  de  rest  opslaan  in  de cellen  van een

honingraat samen met andere stofjes. Daarna  sluiten  ze  de  cel  af  met een

wasdekseltje. De verzegelde honing kunnen ze de hele winter bewaren en er

van eten als er geen bloemen zijn. 

 

Stuifmeel bevat  eiwitten  en  vitaminen  die  een  bij nodig  heeft.  Bijen

verzamelen  stuifmeel  uit  verschillende soorten  bloemen  omdat  ieder 

 stuifmeel  andere  eiwitten bevat. Het  stuifmeel  doen ze in de

stuifmeelkorfjes aan  hun  achterpoten  en  zo  vliegen  ze er  mee  naar  de 

 bijenkast. Net  als  honing  wordt  stuifmeel  bewaard  in  de  cellen  van een 

 honingraat,  zodat  ze  een  voorraadje  hebben  voor  de winter. Wat heel

bijzonder is aan bijen is de bijendans. Die wordt uitgevoerd door bijen om

andere bijen duidelijk te maken waar voedselbronnen zijn.

 

Wie behoort er tot de kolonie?
De koningin, ook wel moer genoemd, zorgt voor het voortbestaan van de

kolonie. Dit doet ze vooral door eitjes te leggen waar nieuwe bijen uit

ontstaan. Als ze zich onder haar bijenvolk begeeft, wordt ze altijd omringd

door een aantal vrouwtjesbijen die haar voortdurend schoonpoetsen,

verzorgen en de uitwerpselen opruimen die ze onderweg laat vallen. 

 

Alle andere vrouwtjesbijen zijn de werksters. Ze heten niet voor niks zo, ze

doen echt al het werk in de bijenkolonie. In de lente en zomer, zodra de

temperatuur rond de 10 graden Celsius komt en er van alles gaat bloeien,

gaan ze nectar en stuifmeel verzamelen om honing van te maken. Niet alle

werksters vliegen er op uit. Naast de zogenaamde ’haalbijen’ en 'speurbijen'

zijn er bijvoorbeeld ook ‘huisbijen’, die de kast bewaken of larven voederen.

 

Darren zijn mannetjesbijen. Zij halen geen nectar of stuifmeel op, maar ze

bevruchten de koningin. Hun hele leven doen ze niets anders dan honing 

eten en wachten op een kans om te paren.
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Hoe werken bijen samen?
De meest complexe sociale organisatievorm vinden we bij de honingbij.  Er is

een verregaande taakverdeling (koningin, werksters, soldaten, darren) en ook

tijdens de levenscyclus van een werkster is er een verschil in taken kort na de

geboorte (vooral poetsen) en naar het einde van de levenscyclus (uitvliegen

om voedsel te verzamelen). 

 

De koningin leeft meerdere jaren: ze overwintert omringd door werksters die

warmte opwekken door hun vliegspieren te activeren en van de

voedselvoorraad te eten. Honingbijen zijn ook goede communicatoren en

gebruiken daarvoor feromonen (geursignalen) of dansjes. 

 

Met de rondedans geven ze de richting aan naar voedselbronnen die dichter

dan 50 meter van de nestplaats liggen. De richting naar voedselbronnen die

verder verwijderd zijn, wordt meegedeeld via een kwispeldans. 

 

Een kolonie honingbijen telt gemiddeld tussen de 30 000 en 50 000

individuen.

 

Wat doet een imker?
Iemand die bijen houdt wordt een imker genoemd. Op de eerste plaats kijkt

een imker of er nog voldoende voer aanwezig is en of er nog  een koningin

aanwezig is. Dit controleren gebeurt eigenlijk het gehele jaar door, dit moet

ook wel want er kan van alles gebeuren, de koningin kan sterven of er kan

geroofd worden door andere bijen. Is er niet voldoende voer aanwezig dan

moeten de bijen bijgevoerd worden door de imker.

 

De imker draagt vaak een masker en/of pak om zich te beschermen tegen

bijensteken. Als de imker honing gaat oogsten bedwelmt hij de bijen met een

beroker. Zo zullen de bijen minder snel steken. Een goede imker haalt niet alle

honing uit de raat, maar laat genoeg over voor de bijen.
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Hoe ziet een honingbij eruit?
Bijen hebben een bruin-gelig gestreept lichaam. Het lichaam bestaat uit drie

delen: de kop, de borst en het achterlijf. Ze hebben zes poten, vier vleugels en

vijf ogen. Aan beide kanten hebben ze een voor- en achtervleugel. 

 

Alleen de vrouwtjes hebben een angel. Hier kunnen ze mee steken. De

koningin is groter dan de werkster en heeft een lang achterlijf. Ook de dar is

groter dan de werkster. Hij heeft ook grotere ogen om snel de koningin te

kunnen zoeken. De dar heeft geen angel.

 

De ogen van bijen zijn heel anders dan die van mensen. De ogen bestaan uit

een heleboel kleine oogjes, die noem je facetten. Met al die oogjes kunnen ze

wel 100 beelden per seconde zien. Bij mensen zijn dat er maar 20. Om te

horen vangen bijen trillingen op met hun poten. Met hun antennes kunnen ze

ook trillingen opvangen, maar ze kunnen er ook mee ruiken, voelen en

proeven.

 

Hoe worden bloemen bestuifd door bijen?
Door van bloem tot bloem te vliegen verzamelen en eten insecten zoals bijen

nectar en stuifmeel uit de bloem, bijen verzamelen dit waardoor later honing

ontstaat.  Tegelijkertijd wordt het stuifmeel verzameld door te wrijven tegen

de meeldraden van de bloem.  Stuifmeel wordt dus actief en passief

meegenomen door de insecten. Actief wordt stuifmeel meegenomen om de

larven in de nest te voeden. Passief wordt stuifmeel meegenomen doordat het

blijft kleven aan de pootjes van de bijen. Zo wordt het van bloem tot bloem

gedragen en worden bloemen bevrucht.

 

Wat is het verschil tussen bijen, wespen en hommels?
Eerst ter verduidelijking: hommels en bijen behoren tot dezelfde familie,

hierdoor lijken ze behoorlijk op elkaar. Hommels zijn groter en hebben meer

haar op hun lichaam. Dit maakt ze beter geschikt voor bestuiving dan bijen.

Verder produceren hommels, in tegenstelling tot bijen, geen honing. Wespen

zijn veel kaler en opvallend geel-zwart gekleurd. Wespen vangen insecten en

rupsen die ze aan hun larven voeren. Een wesp en hommel kunnen meerdere

keren steken. Een bij kan maar één keer steken en gaat dan dood. 
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Waarom maken bijen was?
Bijen gebruiken was om nieuwe honingraten te bouwen. Die hebben ze nodig

om hun voedselvoorraden in op te slaan en ook om cellen te bouwen waar de

koningin weer eitjes in kan leggen voor de volgende generatie bijen. Bijen

zweten zelf de bijenwas uit waarmee zij hun nest bouwen. Ze hebben

namelijk klieren onder hun lijf die was kunnen uitscheiden. Ze kauwen op

deze ‘wasplaatjes’, mengen er nog andere stoffen doorheen en bouwen met

duizenden bijen tegelijkertijd aan die hagelwitte, zeshoekige cellen. De

bijenwas krijgt later pas, na veelvuldig gebruik van de bijen, zijn kenmerkende

geel-bruine kleur.

 

Bijen kunnen zelf een korf maken van bijenwas. Hiervan maken ze

honingraten aan bomen of muren. Helemaal bovenin de korf bewaren de

bijen de honing, vlak hieronder bewaren ze stuifmeel.  Helemaal onderin is

een open stuk waardoor er frisse lucht naar binnen kan komen en de bijen in-

en uit kunnen vliegen.

 

Propolis is een lijmachtige substantie, gemaakt door honingbijen uit sap van

planten en bomen. Propolis wordt door bijen gebruikt om ongewenste kieren

en openingen in het nest te dichten en de wanden te bekleden.
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Lesverloop
Inleiding (10 minuten)

Vraag de leerlingen wat ze al weten over de honingbij. Schrijf dit met de

leerlingen in een woordenweb op het bord. Sommige leerlingen zullen meer

weten dan anderen. Vertel dat de leerlingen vandaag allen echte

bijenexperten worden! 
 

Leskern (120 minuten)

De leerlingen gaan aan de slag in verschillende groepen en zoeken een

antwoord op hun gekregen vraag. Deze vragen en antwoorden zijn terug te

vinden bij de inhoudelijke essentie. 

 

Door middel van een webquest gaan de leerlingen gericht informatie zoeken

en analyseren in groep. De leerlingen krijgen per groep enkele richtvragen die

ze zeker moeten kunnen beantwoorden op het einde van de les. De

gevonden informatie geven ze weer op een PowerPoint, MindMap of poster

om vervolgens te kunnen presenteren aan hun medeleerlingen. Binnen de

groep worden er verschillende groepsrollen (Bijlage 2.3) verdeeld. Deze taken

worden na een bepaalde tijd ook gewisseld binnen de groep.

 

Elke groep splitst zich om beurt op om naar andere groepen te luisteren,

informatie op te nemen en vragen te stellen. Vervolgens voegen de

verschillende groepleden van elke groep zich weer bij elkaar voor een

'Bijeenkomst'. De informatie wordt gedeeld en de richtvragen worden zo

besproken binnen de groep. De leerlingen worden experten! Nu is het de

beurt aan een volgende groep om zich op te splitsen. Op het einde is er een

mogelijkheid om nogmaals langs te gaan bij groepen waarbij niet alles

duidelijk was.

 

Slot (20 minuten)

De leerkracht evalueert de kennis van de leerlingen aan de hand van het

gemaakte leermiddel én een kennisquiz op het einde van de les. De

leerkracht stelt hierbij vragen, de leerlingen kunnen eventueel antwoorden op

een wisbordje. De leerlingen mogen nu ook terug groepen vormen en

antwoorden in groep. De quiz kan ook worden gedaan in een andere

spelvorm, namelijk ren-je-rot. De mogelijke antwoorden ABCD krijgen een

plaats in de klas. De leerkracht stelt de vraag en de leerlingen gaan zo snel

mogelijk bij het goede antwoord staan. De vraag wordt nadien besproken.
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Differentiatiemogelijkheden
Tempodifferentiatie: Leerlingen die sneller klaar zijn, kunnen aan de slag met

de weetjes. Hierbij maken ze een extra PowerPoint, MindMap of poster met

weetjes. Een andere mogelijkheid is dat ze de weetjes verdelen over de

bestaande vragen en hierbij specifieke weetjes afgeven bij elke groep.

Groepen die klaar zijn kunnen ook dienen als helpers en andere groepen

ondersteunen bij het maken van de PowerPoint, MindMap of poster. Groepen

kunnen ook extra informatie zoeken door middel van het ingeven van nieuwe

zoektermen in een zoekmachine.

 

Niveaudifferentiatie: Leerlingen die uitdaging nodig hebben, kunnen aan de

slag gaan met de extra vraag. Dit is een vraag rond feromonen en zal

uitgebreider onderzoek vereisen. Verder kunnen leerlingen ook onderzoek

verrichten naar een eigen vraag die ze zich stellen over honingbijen. 

 

Thuis bezZzig zijn
Leerlingen kunnen thuis de opdrachten individueel uitvoeren door één van

de vragen uit te kiezen en hierbij een poster te maken. Van de poster kan

eventueel een foto gemaakt worden om te delen met medeleerlingen. Ze

mogen de informatie ook digitaal verwerken via een PowerPoint of MindMap.

 

Taalondersteuning
Om taalzwakke leerlingen te ondersteunen tijdens deze les, kan er gebruik

gemaakt worden van pre-teaching. Hierbij zouden volgende begrippen

behandeld kunnen worden: nectar, stuifmeel, bijenkolonie, koningin,

werkster, dar en imker. De leerkracht zou hier samen met de leerling een

graphic organizer (Bijlage 2.5) over kunnen invullen. Ook kan de leerling na

het bespreken van de begrippen op zoek gaan naar passende foto's.

 

Verder zouden de andere leerlingen hun gegeven informatie schematisch

kunnen vormgeven op een woordenmuur. Hierbij hangen ze hun vraag

centraal en hierrond bijpassende sleutelwoorden of begrippen. De

taalzwakke leerlingen kunnen hierbij concreter verbanden trekken tussen

woorden. 

 

Anderstalige leerlingen worden best in een groep gezet met vaardige

medeleerlingen met een bijenvraag waarvan veel beeldmateriaal is.

Zo krijgen ze ook visueel informatie over het onderwerp.

 

BIJzonder gezZzoem

25



BIJzonder gezZzoem

Hoe verloopt de levenscyclus van een honingbij?
- Welke weg legt het eitje af voordat het een jonge bij wordt?

- Wie zorgt er voor de eitjes, larven en jonge bijen?

 

Waarom maken bijen honing?
- Wat zijn de ingrediënten van honing?

- Hoe verzamelen ze de ingrediënten voor honing?

- Waar bewaren ze de ingrediënten?

- Hoeveel honing maakt één honingbij in zijn leven?

 

Wat eten bij? 
- Hoe verzamelen ze voedsel?

 

Wie behoort er tot de kolonie?
- Welke drie bijen leven er in een volk?

- Wat zijn de taken van een koningin?

- Hoeveel eitjes legt een koningin gemiddeld op een dag?

- Wat zijn de taken van een werkster?

- Wat zijn de taken van een dar?

 

Hoe werken bijen samen?
- Wat zijn sociale bijen?

- Wat zijn solitaire bijen?

- Hoe communiceren bijen met elkaar?

 

Wat doet een imker?
- Op welke manier zorgt de imker voor zijn bijen?

- Welk materiaal gebruikt een imker?

- Waarom gebruikt een imker rook?

 

Hoe ziet een honingbij eruit?
- Uit welke onderdelen bestaat een bij?

- Welke bijen kunnen steken?

- Waarom zijn de ogen van een bij anders dan die van de mens?

 

Hoe worden bloemen bestuifd door bijen?
- Hoe wordt het stuifmeel verspreid door de bijen?

 

Wat is het verschil tussen bijen, wespen en hommels?
- Welke verschillen zie je in het uiterlijk?

 

Waarom maken bijen was?
- Wat zijn honingraten en waarvoor worden ze gebruikt?

- Hoe maken bijen een nest in de natuur?

- Wat is propolis?

- Hoe houden bijen hun nest koel?

Hoe zZzit dat? 

(Richtvragen voor elke groep)

Bijlage 2.1 - Richtvragen



  Naam: ............................................................... 

  Groepsleden: ...........................................................................................

  ......................................................................................................................
 

  Samenwerken, hoe goed doe jij dat? 

  Wat kan nog beter? Geef jezelf punten: kleur het getal.

 

WEERBAAR OPSTELLEN                                                                                                   

Ik durf mijn mening te zeggen aan anderen.

Ik kan mezelf verzetten als ik iets niet eerlijk vind.

 

LEIDING GEVEN IN GROEP

Ik kan leiding geven als een groepstaak.

Ik kan iets uitleggen aan anderen.

Ik kan verslag uitbrengen over het groepswerk.

 

LEIDING VOLGEN

Ik kan meewerken als anderen de leiding nemen.

Ik kan een taak, door iemand anders gegeven, rustig uitvoeren.

Ik kan regels en afspraken nakomen.

Ik kan de leiding van een klasgenoot aanvaarden.

Ik kan goede raad aannemen.

 

LUISTEREN

ik ben bereid om naar anderen te luisteren.

Ik laat anderen uitspreken.

 

OMGANG MET ANDEREN

Ik kan met anderen overleggen om besluiten te maken.

Ik moedig anderen aan om elkaar te helpen. 

Ik zorg dat iedereen bij zijn taak blijft.
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 Dit vind ik fijn aan samenwerken:           Dit vind ik niet fijn aan samenwerken:
 

 ....................................................................     .........................................................................
 

 ....................................................................     .........................................................................
 

 ....................................................................     .........................................................................
 

 

 

 Dit leerde ik van het samenwerken: 
 

...........................................................................................................................................................................
 

...........................................................................................................................................................................
 

...........................................................................................................................................................................
 

 

 

 Deze taak vond ik erg moeilijk, omdat:
 

...........................................................................................................................................................................
 

...........................................................................................................................................................................
 

 

 

 Dit wil ik nog zeggen:
 

...........................................................................................................................................................................
 

...........................................................................................................................................................................
 

...........................................................................................................................................................................
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Zorgen dat de groep een werkplan heeft.

Afspreken hoeveel tijd je aan elke stap zal

besteden.

Het sein geven om aan de volgende stap te

beginnen en om te stoppen.

 

 

Zorgen dat iedereen meedoet.

Zorgen dat iedereen alles begrijpt. 

Zorgen dat iedereen aan de beurt komt.

Zorgen dat iedereen bij de taak blijft.

 

  

 

Aanmoedigen om mee te doen.    

Aanmoedigen om elkaar te helpen.

Aanmoedigen om samen te werken.

Complimentjes geven.
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ORGANISATOR

VERSLAGGEVER

BEMIDDELAAR

PLANNER

Overleggen met de groep wat er zal 

Afspreken met de groep wie wat zal vertellen.

Vertellen hoe het groepswerk verloopt.

verteld worden aan de klas.

 

 

Bijlage 2.3 - Groepsrollen
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Hoeveel eitjes legt de koningin 
per dag ongeveer?
A) 1200 tot 1500 eitjes

B) 1300 tot 1600 eitjes

C) 1400 tot 1800 eitjes

D) 1500 tot 2000 eitjes

 

 

Waarvan wordt honing gemaakt?
A) nectar, stuifmeel, was, propolis

B) nectar, stuifmeel, water
C) nectar, stuifmeel, water, was

D) nectar, stuifmeel en feromonen

 

 

Hoe heet het zakje waarmee de 
bijen stuifmeel vervoeren?
A) stuifmeelkorfje
B) stuifmeelbakje

C) stuifmeelmandje

D) stuifmeelzakje

 

 

Hoe wordt de koningin 
nog genoemd?
A) koer

B) roer

C) doer

D) moer

 

Welke dans doet een bij als hij
voedsel heeft gevonden?
A) bloemendans

B) kriebeldans

C) rondedans
D) kwikkeldans

 

 

Hoeveel honing maakt 
een honingbij in zijn leven?
A) 1/2 theelepel

B) 1/4 theelepel

C) 1/8 theelepel

D) 1/12 theelepel

 

 

Hoe heten de mannelijke bijen?
A) man-bij

B) werkers

C) darren

D) knarren

 

 

Hoe houden bijen hun nest koel?
A) door gaatjes te maken

B) door honingraten open te maken

en te laten verluchten

C) door met hun vleugels te

bewegen

D) door veel water te verzamelen

 

Hoe zZzit dat? 

(Kennisquiz over honingbijen)

Bijlage 2.4 - Quiz
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Lesfiche 3: Gezoem op mijn blad

Algemeen
Leergebied: muzische vorming (beeld)

Duur: 75 minuten

 

Benodigdheden
- bubbeltjesplastic

- plakkaatverf (kleuren: wit, geel, rood)

- verfborstels

- mengbordjes

- kranten voor het bedekken van de banken

- wasco’s

- bruin A4-papier (bij voorkeur papier met textuur)

- wit A4-papier (bij voorkeur papier met textuur)

- voorbeelden van bijen, poten, vleugels

- instructiefilmpje: www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/webquest

- voorbeeld eindresultaat (Bijlage 3.1)

 

Organisatie
De leerlingen werken per vier aan een tafel. Bedek de tafel op voorhand met

kranten. Bij voorkeur wordt de les opgedeeld in twee delen: het maken van de

afdruk op de achtergrond en het tekenen van de bij met wasco. Op de

website kan u een instructiefilmpje terugvinden met de verschillende

stappen. Hierbij zou de leerkracht het filmpje in de klas kunnen tonen en bij

elke stap kunnen stopzetten en bespreken met de leerlingen.

 

Inhoudelijke essentie
In deze opdracht komen verschillende technieken aan bod: kleuren mengen,

kleurovergangen en lichtinval. Volgende bouwstenen worden benadrukt:

kleur (kleurencirkel, kleurtonen of tinten), licht (lichtrichting: zijlicht) en

compositie (ordenen: centrale positie). Verder bespreken we met de

leerlingen dat er veel verschillende soorten wilde bijen zijn en dat deze

letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet mogen worden!

 

Wanneer je verfkleuren mengt, begin je het best eerst met wit en voeg 

je hierna de kleur toe. Zo vermijd je dat er veel verf verloren gaat bij het 

lichter maken van een kleur. 
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Om een goede kleurovergang te maken, gebruik je het liefst kleuren die dicht

bij elkaar liggen. Zo kan je gemakkelijker van rood naar geel gaan als je oranje

gebruikt. Oranje ligt namelijk tussen deze twee kleuren in en zal een goede 

 overgang zijn. 

 

Om een duidelijke lichtinval na te maken, experimenteer je het best eerst met

de richting van het licht. Kies een richting (of kant) van waar het licht komt,

houd deze richting consequent aan bij het aanbrengen van donkere en lichte

accenten. De punten die dichter bij deze richting staan, krijgen een lichte

kleur. De punten die verder weg van deze richting zijn, krijgen een donkere

kleur. Dit kan ook uitgedrukt worden door dikkere en dunnere lijnen om een

schaduw te creëren. De punten die verder weg van het licht zijn krijgen een

dikkere lijn, een soort van schaduw.

 

Lesverloop
Inleiding (5 minuten) 

Bespreek volgende vragen samen met de leerlingen:

- Hoeveel verschillende soorten wilde bijen zijn er ongeveer?
- Zien al deze verschillende bijen er hetzelfde uit?
- Hoe kunnen we anderen laten kennismaken met deze bedreigde bijen?
 

Inleiding (10 minuten) - Achtergrond

Toon verschillende foto’s van honingraten, laat de leerlingen de foto’s

grondig bekijken. Honingraten hebben niet steeds dezelfde kleur. De

leerlingen starten met het maken van de achtergrond door middel van een

afdruk. 

 

Elke leerling mag één geeltint mengen, zo zullen er vier tinten aanwezig zijn

op één tafel. Let op dat de leerlingen bij het maken van een lichte tint,

beginnen met wit zodat er niet al te veel product verloren gaat. Er worden

enkel tinten gemengd met de primaire kleuren geel en rood. Als de leerlingen

een oranje tint willen maken, moeten ze dit zelf mengen. 

 

Laat de leerlingen de kleuren uitproberen op een kladblad. De groepjes

mogen nu een kijkje nemen bij elkaar. Vervolgens krijgt elke leerling een klein

stukje bubbelplastic en mag dit besmeren met elke kleurtint op zijn tafel. Elke

leerling krijgt ook een kladblad.

 

 

BIJzonder gezZzoem

27



 

De leerlingen mogen experimenteren met het maken van afdrukken met het

stuk bubbeltjesplastic. Zorg ervoor dat de leerlingen oefenen met de

hoeveelheid verf, overlappingen en draaien van het stuk bubbeltjesplastic.

Bespreek de vaststellingen klassikaal.

 

Leskern (50 minuten) - Maken van de bij

De vier leerlingen besmeren nu samen het groot stuk bubbeltjesplastic met

de gemaakte kleurtinten. Om beurt maken de leerlingen een afdruk (of

meerdere) op hun bruin blad. De leerlingen mogen er ook voor kiezen om het

stuk plastic in verschillende delen of vormen te knippen. Per groep leerlingen

zal er slechts één stuk bubbeltjesplastic gebruikt worden ter grootte van een

A4-blad. Het stuk plastic kan namelijk meerdere malen dienen als stempel. Let

op dat de leerlingen niet te veel verf op het plastic smeren want dan krijgen ze

geen goede afdruk. De leerlingen mogen niet wrijven tijdens het maken van

de afdruk, enkel drukken. De leerlingen kiezen zelf of ze overlappingen

gebruiken of dat ze een deel van de stempel van het blad af laten vallen. 

 

Terwijl de achtergrond droogt, gaan de leerlingen aan de slag met het

tekenen van de bij. Eerst zullen de verschillende onderdelen (vleugels, lijf en

poten) grondig besproken moeten worden. Toon van elk onderdeel

verschillende foto’s en laat de leerlingen analyseren. Bespreek vervolgens de

verschillen. 

 

Nu gaan de leerlingen aan de slag met het experimenten met wasco. De

leerlingen mogen drie kleuren kiezen en proberen door middel van een

overgang van de ene kleur naar de andere te gaan. Gebruik voor het

experimenteren bij voorkeur papier met textuur, dit werkt beter voor wasco. 

 

Toon opnieuw verschillende foto’s maar nu enkel van het lijf van

verschillende bijen. Laat de leerlingen verschillende lijfjes tekenen op een

blad. Vertel dat het lijf uit verschillende segmenten bestaat: kop, romp en

achterwerk. Laat de leerlingen regelmatig naar elkaars werk kijken, zo doen zo

nog extra inspiratie op.

 

De leerlingen kiezen nu van waar het licht komt op hun tekening, ze mogen

eventueel een pijl tekenen. Laat de leerlingen experimenteren met dikke 

en dunne lijnen om de lichtinval na te bootsen. 

BIJzonder gezZzoem
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Voor het experimenteren van het tekenen van de vleugels, wordt er best

opnieuw gekeken naar foto’s. Toon verschillende soorten vleugels van bijen

en bespreek grondig. De leerlingen proberen nu verschillende vleugels te

tekenen op hun kladblad, laat hen verschillende vormen tekenen binnen de

vleugels. Laat hen ook hier een lichtinval aanbrengen met dikke en dunne

lijnen. 

 

Toon foto’s van verschillende poten bij bijen. Laat de leerlingen

experimenteren met het tekenen van poten.

 

Nu gaan de leerlingen aan de slag met het experimenteren met

kleurovergangen. De leerlingen maakten reeds een overgang op een

kladblad. Laat hen nu opnieuw enkele kleuren kiezen, let op dat ze lichte en

donkere kleuren nemen. Leg uit dat kleuren dicht bij de lichtbron lichte

kleuren zijn en kleuren verder weg van de lichtbron eerder donkere kleuren

zijn. De leerlingen mogen experimenteren met lichte en donkere kleuren op

hun schetsen van het kladblad. Om lichtinval aan te brengen op het lijf werkt

de leerling het best met de donkerste en lichtste kleur aan de uiteinden van

het lijf. Beide kleuren worden gebruikt om de segmenten aan te duiden. 

 

Nu gaan de leerlingen aan de slag. Voordat ze beginnen op hun achtergrond,

laat je hen enkele keuze maken. De richting van de lichtbron en de gebruikte

kleuren moeten eerst gekozen worden. Laat de leerling vervolgens een grote

schets maken met de gekozen onderdelen en de kleurovergang. Hierna kan

de leerling aan de slag gaan op de gemaakte achtergrond.

 

Slot (10 minuten) 

De leerlingen ruimen de verschillende materialen op en leggen het

eindresultaat op hun bank. De resultaten worden tentoongesteld en de

leerlingen kijken rond. Er kan een nabespreking gehouden worden aan de

hand van volgende vragen: 

- Bij welk resultaat is de lichtinval erg duidelijk? Hoe komt dit?
- Waar is het kleurgebruik en de overgang goed gelukt? Hoe komt dit?
- Welke achtergrond is goed gelukt? Hoe komt dit?
 

De eindresultaten van de leerlingen zouden opgehangen kunnen worden in

de klas of in de gangen van de school met de tekst: BIJzondere beestjes!

BIJzonder gezZzoem
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Differentiatiemogelijkheden
Niveaudifferentiatie: Om leerlingen gerichter te laten experimenteren met de

mogelijkheden van de onderdelen van een bij, zou de leerkracht de leerling

voor elk onderdeel drie ontwerpen kunnen laten maken. Zo gaan ze actief aan

de slag om verder na te denken dan het stereotyperend beeld. Laat leerlingen

een overgang maken met meerdere kleuren die moeilijker zijn om in elkaar

over te vloeien.

 

Thuis bezZzig zijn
Leerlingen kunnen thuis het instructiefilmpje bekijken en de beeldopdracht

individueel uitvoeren. Er zouden ook andere materialen gebruikt kunnen

worden, zo kunnen leerlingen al voldoende aan de slag met kleurpotloden.

Hierbij kunnen ze ook kleurovergangen en lichtinval integreren in hun

beeldend werk. De leerlingen kunnen afdrukken maken met kosteloos

materiaal: wc-rolletje, flessendopje, wattenstaafjes, vork, wasknijper,... . Zo

kunnen ze zelf experimenteren met druktechnieken. 

 

Taalondersteuning
Om taalzwakke leerlingen te ondersteunen, zou men door middel van pre-

teaching samen met de leerlingen volgende begrippen kunnen bespreken:

kleurovergang, kleurtint, lichtinval en lichtrichting. Het instructiefilmpje kan

zeker al op voorhand bekeken worden, zo hebben de leerlingen een concreet

doel om naar toe te werken tijdens de experimenteerfase in de klas.
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Bijlage 3.1 - Eindresultaat



3
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Bijlage 3.1 - Eindresultaat



 
Benodigdheden
- wit papier (klankgedichten)

- zwart papier (snippergedichten)

- kladpapier

- schrijfgerief

- zwarte stiften

- werkblad (Bijlage 4.1)

- voorbeelden van klankgedichten (Bijlage 4.4)

- voorbeelden van typografie (Bijlage 4.5)

- informatie over bijen voor stiftgedichten (Bijlage 4.7)

- gedichten om te verknippen voor snippergedichten (Bijlage 4.6)

- voorbeelden eindresultaten (Bijlage 4.8)

Lesverloop
Inleiding (5 minuten) 

Bespreek met de leerlingen onderstaande vragen:

- Hoe zou de wereld zijn zonder gezoem en dus zonder bijen?
- Welk geluid doet je denken aan insecten?
- Zou de wereld kunnen bestaan zonder geluiden?
- Hoe zouden we geluiden kunnen nabootsen of neerschrijven?
- Hoe kunnen we onze gevoelens uitdrukken zonder te praten?
- Hoe kunnen we zoemende bijen op ons blad tonen zonder ze te tekenen?
 

Leergebied: taal (creatief schrijven)

Duur: 75 minuten 

Lesfiche 4: Hoe zoemt dat?

Algemeen

BIJzonder gezZzoem

Concrete poëzie is een poëzievorm waarbij gevoelens of gedachten niet op

de gewone talige wijze worden uitgedrukt, maar door een bijzondere klank- of

grafische vorm te creëren. Concrete gedichten zijn gedichten die door hun

klanknabootsingen (klankgedichten) of typografie (visuele poëzie) met onze

taal spelen.

Inhoudelijke essentie

Organisatie
De klas wordt bij voorkeur opgesplitst in twee groepen.
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Inleiding (10 minuten) - Associëren

Toon een gedicht waarbij de vormgeving opvallend is. Bespreek de

klankgedichten en de bijbehorende typografie uit de bijlagen met de

leerlingen. Stel hierbij volgende vragen:

- Wat valt er op aan dit gedicht?
- Lees je dit gedicht op een andere manier?
- Weet je waarover het gedicht gaat?
- Hoe ben je daar achter gekomen?
- Waarom hebben sommige woorden een ander lettertype?
- Kiest de schrijver de plaats van de woorden bewust uit?
 

Kom samen met de leerlingen tot het begrip klankgedichten en bespreek de

typografie van elk gedicht. 

 

Hierna gaan de leerlingen aan de slag met associatieoefeningen, dit kan

klassikaal maar mag ook in kleine groepjes van twee of drie leerlingen. Het

werkblad (Bijlage 4.1) is hiervoor een leidraad.

 

Laat de leerlingen associëren rond volgende woorden: bijen, honing, vliegen,

insect en geel. Vorm bij elk woord een kettingassociatie. 

 

honing – snoep – zoet – proeven 
bijen – steek – pijn – traan – geluk – lachen 
 

Er kan ook geassocieerd worden door middel van een rijmketting. Hierbij

blijven ze rijmen op het eerste woord.

 

geel – veel – keel – meel – steel 
 

Nu gaan de leerlingen op zoek naar klanken die passend zijn bij de

gevonden woorden. Ook deze worden op het bord aangebracht. 

 

bijen – ZzZzZz BzZz bZzZ
honing – smak smak smak
vliegen – ZOEF zzzzzzzZOEF
insect – fzzzzzzzz fzzzzzz 
 

BIJzonder gezZzoem
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Laat de leerlingen nadenken over hoe de klanken zouden kunnen worden

geschikt op een blad gebruikmakend van typografie.

 

ZzZzzzZZZzzzzz                                                              ZzzzZZZzzZZZZZ

                                                 ZzzzzzZzZZZzzZ

 

Creëer samen met de leerlingen een woordenweb op het bord rond het

thema bijen. Deze verzameling van woorden kunnen zij nadien gebruiken

voor het vormen van hun eigen gedichten. De leerlingen mogen ook verder

associëren op de reeds gevonden woorden.

 

Leskern (50 minuten)

De leerlingen worden verdeeld in twee groepen en gaan aan de slag met

verschillende werkvormen. 

 

Een groep zal aan de slag gaan met klankgedichten en verwerken hierin

typografie (groep 1), de andere groep gaat aan de slag met stiftgedichten en

snippergedichten (groep 2). 

 

De leerlingen uit groep 1 starten met het maken van een woordenweb op een

kladblad en mogen hierbij het woordenweb op het bord gebruiken. Ze

passen de verschillende technieken toe. Hierna gaan ze aan de slag met een

eigen klankgedicht over het thema bijen. Ze mogen dit klankgedicht zélf

verzinnen of inspiratie halen uit gedichten over insecten en hieruit eventueel

een gedicht hermaken. 

 

De leerlingen uit groep 2 gaan net zoals de andere leerlingen zélf gedichten

maken rond het thema bijen. Deze leerlingen krijgen stukjes tekst (met

informatie over bijen) en ze mogen hierbij woorden wegstrepen (eerst met

potlood) met een zwarte stift. Ze behouden in de tekst enkel de woorden die

zij interessant of leuk vinden. Wanneer de tekst gekopieerd wordt op een geel

blad, krijgt de leerling een gedicht, gevormd door gele en zwarte strepen. Een

andere mogelijkheid voor de leerling is het snippergedicht. Hierbij gaat de

leerling de woorden uitknippen uit bestaande gedichten over insecten en

maakt hiervan een nieuw gedicht. Opnieuw geeft het een mooi effect

wanneer de bestaande gedichten worden afgedrukt op geel papier en

gekleefd worden op zwart papier. 

BIJzonder gezZzoem
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Nadat elke groep 20 minuten heeft gewerkt aan zijn werkvorm, volgt er een

bespreking. Mogelijke vragen:

- Wat merkte je op aan jouw werkvorm?
- Wat vond je moeilijk?
- Heb je tips voor anderen die deze werkvorm willen uitproberen?
 

Hierna wisselen de groepen en mogen de leerlingen elkaars werkvorm

uitproberen gedurende 20 minuten.

 

Slot (10 minuten)

De leerlingen leggen hun gemaakte producten op hun bank en gaan achter

hun stoel staan. Laat de leerlingen rondstappen in de klas en elkaars

gedichten bekijken en lezen. Mogelijke vragen bij een bespreking van de

eindresultaten:

- Welke gedichten spreken je aan? Waarom?
- Heeft de schrijver het gedicht een passende lay-out gegeven?
- Op welke manier wordt er typografie gebruikt?
 

Differentiatiemogelijkheden
Niveaudifferentiatie: Leerlingen die meer uitdaging vragen kunnen aan de

slag gaan met het maken van een elfje of haiku. Ze kunnen hiervoor de extra

werkbladen gebruiken (Bijlage 4.2 en 4.3).

 

Thuis bezZzig zijn
Leerlingen kunnen de klankgedichten en concrete poëzie thuis bekijken.

Aangezien de beeldende kenmerken goed opvallen in dit type gedicht,

zullen de leerlingen al snel ondervinden hoe ze zo'n gedicht kunnen maken.

De leerlingen kunnen tevens zelf een stiftgedicht en of snippergedicht

maken zonder de voorkennis van de concrete poëzie. Zo zijn ze creatief

bezig met taal én het onderwerp.

 

Taalondersteuning
Door middel van pre-teaching zou men de associatieoefeningen al reeds

kunnen proberen samen met de leerling. Ook kan er samen met de leerling

op voorhand een uitgebreid woordenweb gemaakt worden om de leerling

meer inspiratie te geven tijdens de les.

BIJzonder gezZzoem
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bijen: steek - pijn - traan - geluk - lachen
 

honing: ..............................................................................................................................................................................
 

vliegen: ..............................................................................................................................................................................
 

insect: .................................................................................................................................................................................
 

geel: ....................................................................................................................................................................................
 

Concrete poëzie is een poëzievorm waarbij gevoelens of gedachten niet op de gewone talige

wijze worden uitgedrukt, maar door een bijzondere klank- of grafische vorm te creëren.

Concrete gedichten zijn gedichten die door hun klanknabootsingen (klankgedichten) of

typografie (visuele poëzie) met onze taal spelen.

Hoe zoemt dat?

BIJzonder gezZzoem

Bijlage 4.1 - Werkblad

1 Maak een kettingassociatie met onderstaande woorden.
TIP: Kijk naar het voorbeeld.

3

2 Maak een rijmketting met onderstaande woorden.
TIP: Kijk naar het voorbeeld.

ASSOCIATIEOEFENINGEN

Wanneer we associëren gaan we in onze gedachten verschillende dingen met elkaar in

verband brengen. Associëren is het onbewust verbinden van de ene gedachte met de andere! 

geel: veel - keel - meel - steel
 

bijen: ...................................................................................................................................................................................
 

honing: ..............................................................................................................................................................................
 

vliegen: ..............................................................................................................................................................................
 

insect: .................................................................................................................................................................................
 

Zoek bij elk woord een passend geluid en probeer dit te verklanken.
TIP: Kijk naar het voorbeeld en gebruik hiervoor de gemaakte associaties.

bijen: ZzZ BzZz bZzZ ZzzzZ
 

honing: ..............................................................................................................................................................................
 

vliegen: ..............................................................................................................................................................................
 

insect: .................................................................................................................................................................................
 

geel: ....................................................................................................................................................................................
 

Naam: .............................................................................................................



bijen: 
 

 

 

 

honing: 
 

 

 

 

vliegen: 
 

 

 

 

insect: 
 

 

 

 

geel: 
 

Probeer nu de klanken door middel van typografie op het blad te schikken.
TIP: Kijk naar het voorbeeld.

3

Maak samen met de klas een woordenweb op het bord.
Wie heeft welke woorden gebruikt in zijn woordenweb?

Maak hieronder een woordenweb.
TIP: Gebruik de associaties, rijmwoorden en typografie uit de voorgaande oefeningen.

Hoe zoemt dat?

BIJzonder gezZzoem

4

5

6

BzZz 
zZz 

zZz 
BzZz 

Bijlage 4.1 - Werkblad

ASSOCIATIEOEFENINGEN



STAP 1: Neem een voorwerp, dier of mens in je hoofd waarover het gedicht zal gaan. 
Kies een eigenschap dat hierbij past én schrijf dit in één woord op. 

Bijvoorbeeld de kleur, het karakter, de geur, de smaak, ... .

 

STAP 2: Schrijf in twee woorden bij wie of wat die eigenschap hoort.
 

STAP 3: Waar is het voorwerp, dier of mens?
 

STAP 4: Stel een vraag over waar de eerste drie regels over gaan.
 

STAP 5: Wat zegt het, welk geluid maakt het?

Een elfje is een dichtvorm waarbij er 11 woorden worden verdeeld over 5 regels. Op de eerste

regel schrijf je één woord, op de tweede regel schrijf je twee woorden, enzovoort. De vijfde

regel heeft opnieuw één woord en is meestal een samenvatting van het gedicht. 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

 

.............................................................
 

Hoe zoemt dat?

BIJzonder gezZzoem

1 Lees de stappen voor het maken van een elfje.
Hieronder vind je een mogelijke manier om een elfje te maken.

Hoe maak ik een elfje?

Naam: .............................................................................................................

Aan de slag!
Maak nu zelf een elfje over: wilde bijen, de lente én een onderwerp dat je zélf mag kiezen!

2

Bijlage 4.2 - Elfje



Wat zijn lettergrepen?
 

Vaak kunnen we woorden verdelen in delen. We spreken woorden uit in verschillende stukjes.

Deze stukjes zijn lettergrepen. 

 

In het woord 'lettergrepen' zitten 4 lettergrepen: let - ter - gre - pen.

 

bijen: bij - en
lente: len - te
 

insecten:  ...........................................................

 

bladeren: ...........................................................

 

struik: ..................................................................

 

water: ..................................................................

 

bijenkorf: ............................................................

 

honing: ...............................................................

 

 

.........................................................................................................................
 

 

..........................................................................................................................
 

 

..........................................................................................................................
 

 

Een haiku is een dichtvorm die bestaat uit 3 regels. Op de eerste regel gebruik je 5

lettergrepen. Op de twee regel gebruik je 7 lettergrepen. En op de laatste regel schrijf je

opnieuw 5 lettergrepen. Een haiku gaat vaak over de natuur en onze zintuigen.

Hoe zoemt dat?

BIJzonder gezZzoem
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Aan de slag!
Maak nu zelf een haiku over: wilde bijen, de lente of insecten!

Hoe maak ik een haiku?

Naam: .............................................................................................................

Verdeel onderstaande woorden in lettergrepen.
TIP: Lees de bovenstaande kader grondig! Kijk naar het voorbeeld.

2

Bijlage 4.3 - Haiku
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Bijlage 4.4 - Klankgedichten

Onbekende schrijver

Onbekende schrijver

Onbekende schrijver
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Bijlage 4.4 - Klankgedichten

Xavier Roelens

Onbekende schrijver
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Bijlage 4.5 - Typografie

Ja
n

 d
e 

B
a

s

E
lm

a
 v

a
n

 H
a

re
n
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Bijlage 4.6 - Gedichten

Philip Hoorne

Onbekende schrijver
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Bijlage 4.6 - Gedichten

Anne de Sainte Foy
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Bijlage 4.6 - Gedichten

Frank Adam
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Bijlage 4.6 - Gedichten

Mustafa Stitou

Onbekende schrijver
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Bijlage 4.6 - Gedichten

Onbekende schrijver

Shel Silverstein
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Bijlage 4.7 - Informatie bijen
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Bijlage 4.7 - Informatie bijen



3

BIJzonder gezZzoem

Bijlage 4.7 - Informatie bijen



3
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Bijlage 4.8 - Voorbeelden



 Benodigdheden
- afmetingen (Bijlage 5.1)

- bouwschema (Bijlage 5.2)

- stappenplan (Bijlage 5.3)

- werkblad (Bijlage 5.4)

- houtzaag

- boormachine

- boren (diameter 3 tot en met 10)

- houtlijm

- rolmeter (of vouwmeter)

- schuurpapier

- spijkers (1,8 x 3 cm)

Leergebied: wereldoriëntatie (techniek), burgerschap

Duur:  50 minuten

Lesfiche 5: Een zoemend huis

Algemeen
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Inhoudelijke essentie
Doordat bijen van bloem naar bloem vliegen, op zoek naar stuifmeel en

nectar, zorgen zij ervoor dat de bloemen worden bevrucht en de plant

vrucht kan gaan dragen. 

 

Helaas gaat het niet goed met de bijen! Deze insecten hebben te weinig

voedsel en leefruimte. Bovendien hebben ze last van parasieten en

pesticiden. 

 

Door het planten van bloemen en het bieden van onderdak aan deze bijen,

kunnen we voor deze belangrijke insecten zorgen. Iedereen kan 

zijn steentje BIJ-dragen!

 

Organisatie
In de klas kunnen vijf leerlingen samen aan één bijenhotel werken. Om de

leerlingen te ondersteunen tijdens het technisch werk (zagen, boren,

meten, ...) kunnen op voorhand handige (groot)ouders worden gevraagd.

Het instructiefilmpje is terug te vinden op de website:

www.bijzondergezzzoem.wixsite.com/website.

- 2 grotere spijkers

- potlood of pen

- universeel tang

- hout (dikte 1,8 cm)

- takken (diameter 3 tot 8 cm) 

- bamboestokjes

- kiezeltjes

- pollepel 

- doorzichtige slang (circa 70 cm)

- tablets

- instructiefilmpje
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Lesverloop
Inleiding (10 minuten)

Toon het filmfragment en bespreek dit met de leerlingen:

- Hoe kan je zélf de wereld (en de bij) een klein beetje helpen?
- Wat kunnen wij doen om de bijen te helpen?
- Hoe zou je dat precies aanpakken?
- Wat heb je daarvoor nodig?
 

Leskern (45 minuten)

De leerlingen worden in groepen verdeeld van ongeveer vijf leerlingen. Ze

krijgen nu ieder een stappenplan dat ze mogen bekijken in groep. 

 

Laat de leerlingen de grote kernstappen opschrijven en bespreek dit nadien

klassikaal. Bespreek zeker de gereedschappen en hun werkwijze/gevaren!

Het vasthouden van de hamer aan het uiteinde, voldoende afstand houden

bij het werken met machines of gereedschappen (boor, zaag, hamer),  ... 

 

Hierna gaan de leerlingen echt aan de slag met het bouwen van het

bijenhotel. Ze mogen hiervoor het instructiefilmpje raadplegen. De leerlingen

letten erop dat ze nauwkeurig werken en vooral samenwerken met de

verschillende groepsleden. Ze moeten proberen elkaar te steunen net zoals

échte honingbijen die ieder een taak tot een goed einde kunnen brengen en

daarbij elkaar een handje helpen. De leerlingen zouden opnieuw afwisselend

groepsrollen kunnen krijgen: organisator, bemiddelaar of planner (Bijlage

2.3). Laat de leerlingen op voorhand goed bespreken hoe ze dit in groep gaan

aanpakken, wie wat gaat doen, ... 

 

Slot (5 minuten)

De gemaakte bijenhotels kunnen worden opgehangen op de speelplaats of

in de schooltuin als deze aanwezig is. Anders kan de leerkracht eventueel de

gemeente contacteren om ze een plaatsje te geven in de plaatselijke

speeltuin of het park.

 

Bespreek ook zeker met de leerlingen dat het niet altijd nodig is om grote

dingen te bouwen of te doen. Ook met kleine dingen kan je de natuur een

handje helpen! Zo kunnen de leerlingen thuis een waterbakje neerzetten met

steentjes als drinkplaats voor de bijen en andere insecten. Het planten van

bloemen in de tuin is ook zeker een leuke en makkelijke manier om te 

helpen! 36
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Differentiatiemogelijkheden
Niveaudifferentiatie: Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben kunnen

voor een ander bijenhotel een stappenplan maken. Ze krijgen dan een

voorbeeld van de leerkracht (Bijlage 5.5) en proberen zelf te bedenken hoe

het bijenhotel gemaakt zou moeten worden, met welke materialen, ... . De

leerlingen kunnen hiervoor het werkblad (Bijlage 5.6) gebruiken. Let op, dit is

een erg uitdagende opdracht voor leerlingen met veel technisch inzicht.

 

Thuis bezZzig zijn
De leerlingen zouden het bijenhotel ook thuis kunnen maken met behulp van

het instructiefilmpje. Wanneer leerlingen niet over voldoende materiaal

beschikken kunnen ze ook bloemen planten of een waterbak maken. Voor de

waterbak hoeven ze slechts een bakje te zoeken en enkele kleine steentjes en

eventueel takjes. Laat de leerlingen een foto maken van het resultaat. Zo

kunnen de leerlingen van elkaar zien hoe ze hulp bieden aan wilde bijen.

 

Taalondersteuning
Om taalzwakke leerlingen te ondersteunen zou men door middel van pre-

teaching het instructiefilmpje op voorhand samen kunnen bekijken en

bespreken. Hierbij zouden de verschillende stappen al samengevat kunnen

worden op een kladblad voor de leerling. Ook het bespreken van de

gereedschappen kan bevordelijk zijn voor de eigenlijke les.
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Hoe zoemt dat?

BIJzonder gezZzoem

Bijlage 5.1 - Afmetingen

AFMETINGEN BIJENHOTEL

Zorg ervoor dat je een plank hebt van 1 meter op 1 meter met een dikte van 1,8 cm.

1 m

1 m



Hoe zoemt dat?
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BOUWSCHEMA BIJENHOTEL

Bijlage 5.2 - Bouwschema



Hoe zoemt dat?
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STAPPENPLAN BIJENHOTEL

STAP 1:  Zagen van de planken

Bekijk grondig welke afmetingen de planken hebben.

Teken hulplijnen.

Gebruik een houtzaag en zaag de planken op maat.

Benogdigdheden:

houtzaag

hamer

universeel tang

accuboormachine

houtlijm

rolmeter

spijkers (1,8 x 30mm)

boren 

pen of potlood

schuurpapier

takken

bamboestokken

doorzichtige slang

kiezels

pollepel

STAP 2: Spijkers op de onderste verdieping

Teken aan beide zijden hulplijnen met drie punten.

Sla op elk punt een spijker in de plank. 

Schuur de getekende lijnen weg.

Bijlage 5.3 - Stappenplan



Teken hulplijnen voordat je begint met spijkeren.

Vergeet de houtlijm niet tussen de planken te smeren.

Spijker eerst de onderkant vast.

Plaats daarna de plank van de eerste verdieping erbovenop.

Hoe zoemt dat?
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STAPPENPLAN BIJENHOTEL

STAP 4: Het maken van de eerste verdieping

STAP 3: Het maken van de buitenkant

Om de planken van de buitenkant aan elkaar te maken gebruik je houtlijm en spijkers. 

Leg een plank in de hoek zodat je zeker weet dat de planken recht in elkaar zitten.

STAP 5: Het maken van de tweede verdieping

Teken ook nu eerst enkele hulplijnen.

Voorzie de planken van lijm en spijkeren maar!

Bijlage 5.3 - Stappenplan



Neem de planken van het dak.

Leg de langste en kortste plank zoals op de foto tegen elkaar.

Gebruik een hulpplankje zodat het dak zeker recht in elkaar zit.

Leg het dak in het midden, teken enkele hulplijnen en spijker het dak stevig vast.

Hoe zoemt dat?
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STAPPENPLAN BIJENHOTEL

STAP 6: Het maken van de schuine kanten

Teken eerst enkele hulplijnen.

Voorzie de planken van lijm en spijkeren maar!

STAP 7: Het maken van het dak

STAP 8: Het maken van de achterkant

Teken het hotel op de achterkant over. 

Zaag de schuine kanten van het dak er af.

Gebruik houtlijm, sla spijkers in de achterkant en schuur de hulplijnen weg.

Bijlage 5.3 - Stappenplan



Hoe zoemt dat?
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STAPPENPLAN BIJENHOTEL

STAP 9: Het maken van de doorzichtige slangen

Teken op beide zijkanten van het hotel de hulplijnen voor de gaten.

Boor op de aangegeven punten zodat het gat groot genoeg is voor de slang.

Knip de zes slangen op maat en hang ze op de spijkers.

STAP 10: Het maken van het interieur

Zaag de takken en stokken op maat.

Vul de vakjes zo goed mogelijk en maak een patroon in de bovenkamer.

STAP 11: Het maken van het deurtje

Teken de hulplijnen. 

Boor een gat in het snijpunt van de diagonalen.

Het gat moet groot genoeg zijn zodat de grotere spijkers erdoorheen passen.

Schuur de hulplijnen weg.

Bijlage 5.3 - Stappenplan



Het eindresultaat

STAP 13: Het maken van het drinkbakje

Hoe zoemt dat?
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STAPPENPLAN BIJENHOTEL

STAP 12: Het afwerken van het interieur

Zorg ervoor dat alle takken en stokken klem zitten.

Boor gaten van verschillende groottes in de takken.

Kies een zijkant en sla er een spijker in. 

Gebruik een pollepel met een gat en hang hem aan de spijker.

Vul de pollepel met kiezels en water.

Zet het buiten op de grond of hang het op. 

Gebruik hiervoor een schroefoog en schroefhaak. 

Vul het water regelmatig bij.

Bijlage 5.3 - Stappenplan
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Hoe zoemt dat?
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1 Schrijf nu eerst alle kernstappen in het kort uit.
Gebruik de gebiedende wijs!

EEN STAPPENPLAN MAKEN
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BENODIGDHEDEN / MATERIALEN:

Bijlage 5.4 - Werkblad
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Bijlage 5.5 - Andere ontwerpen
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Hoe zoemt dat?
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1 Welke materialen en benodigdheden heb ik nodig? 
Lijst ze hieronder op.

EEN STAPPENPLAN MAKEN VOOR EEN ANDER BIJENHOTEL

Naam: .............................................................................................................

Maak nu eerst hieronder een tekening waarop de verschillende onderdelen staan
aangeduid samen met hun afmetingen.
TIP: Gebruik centimeter als maateenheid. 
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Hoe zoemt dat?
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1 Schrijf nu eerst alle stappen in het kort uit.
Begin met STAP 1.

EEN STAPPENPLAN MAKEN VOOR EEN ANDER BIJENHOTEL

Bijlage 5.6 - Bijenhotel maken



STAP 1: ..................................................................................................................................................................
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Hoe zoemt dat?
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3 Leg nu elke stap gedetailleerd uit.
Maak er een duidelijke tekening bij.

EEN STAPPENPLAN MAKEN VOOR EEN ANDER BIJENHOTEL

STAP ... : .................................................................................................................................................................
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Hoe zoemt dat?
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EEN STAPPENPLAN MAKEN VOOR EEN ANDER BIJENHOTEL

STAP ... : .................................................................................................................................................................
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STAP ... : .................................................................................................................................................................
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Bijlage 5.6 - Bijenhotel maken



 
Benodigdheden
- opstellingen (Bijlage 6.1)

- vleugels opwarmen: 4 dunne matten

- verschillende stuifmeelkorrels: 4 dunne matten, kwartetvoorwerpen, 4 hoepels

- stuifmeel verzamelen: 36 kegels, 24 pittenzakjes, 24 hoepels

- bloemencode kraken: houten bank, 5 houten blokken, 40 gekleurde pionnen

Leergebied: lichamelijke opvoeding (loopspelen)

Duur:  50 minuten

Lesfiche 6: Het stuifmeelspel

Algemeen

BIJzonder gezZzoem

Inhoudelijke essentie
De leerlingen oefenen tijdens deze les vooral op uithoudings- en

doorzettingsvermogen. Ze zullen namelijk voor een langere tijd actief bezig

zijn. Het is bij deze les belangrijk dat de leerlingen ondanks het loopspel ook

geconcentreerd en tactisch kunnen spelen. De leerlingen zullen met hun

groep moeten samenwerken om het doel te bereiken en de verschillende

spellen te winnen.

 

Organisatie
De leerlingen worden na de opwarming verdeeld in vier heterogene groepen.

 

Op de website kan de leerkracht enkele filmpjes terugvinden. Let op! Deze

filmpjes zijn slechts voorbeelden van bepaalde onderdelen uit de les. Deze

oefeningen worden niet volledig op dezelfde wijze uitgevoerd in deze

leeractiviteit. Ze dienen als leidraad voor de leerkracht om een concreet beeld

te geven over een bepaalde oefening. De activiteiten in deze les zijn hierop

gebaseerd en zijn mogelijk aangepast.

 

De leerkracht legt op voorhand elke activiteit uit zoals beschreven wordt in het

lesverloop. Hierbij kan een leerling de leerkracht assisteren door de oefening

telkens voor te doen.
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Lesverloop
Inleiding (5 minuten)

Bespreek met de leerlingen volgende vragen:

- Zou je graag een bij willen zijn? Waarom wel/niet?

- Hoe komt het dat bijen het moeilijk hebben?

- Wat zou er moeilijk zijn aan het leven van een bij?

- Wat verzamelen bijen?

 

Opwarming (5 minuten) - Vleugels opwarmen

Bijen zijn enorm harde werkers en leggen vele kilometers af om zoete honing

te maken. Tijdens deze les zullen de leerlingen ook hard werken om stuifmeel

te verzamelen. Voordat ze beginnen, moeten ze eerst opwarmen. 

 

De leerlingen verspreiden zich over de vier matten in de zaal. Ze krijgen één

minuut de tijd om zo veel mogelijk punten te halen. Ze kunnen deze punten

winnen door naar een andere mat te lopen. Een afstand lopen in de breedte

van de zaal levert één punt op. Een afstand lopen in de lengte van de zaal

levert twee punten op. Wanneer de leerling diagonaal oversteekt naar een

andere mat levert dit drie punten op. De leerlingen kunnen na de eerste keer

nogmaals proberen om hun score te verbeteren.

 

Leskern (15 minuten) - Verschillende stuifmeelkorrels

De leerlingen gaan nu verder in vier opgedeelde groepen. Elke groep neemt

plaats op één van de vier matten (bloemen). Op deze bloem liggen

verschillende voorwerpen: kegel, tennisbal, hockeystick, pion, ... in een

bepaalde kleur. Elke mat heeft zo een eigen kleur: geel, rood, groen of blauw.

Deze materialen zijn de stuifmeelkorrels. De leerlingen moeten zorgen dat ze

stuifmeelkorrels verzamelen van de vier verschillende bloemen. Bij het

fluitsignaal lopen ze naar een andere bloem en nemen daar slechts één

voorwerp van mee naar hun eigen bloem. 

 

Zo proberen de leerlingen een kwartet te vormen. De leerlingen mogen hun

eigen bloem niet verdedigen of andere bijen hinderen tijdens hun vlucht.

Wanneer ze één kwartet hebben, leggen ze dit in hun bijenkast (hoepel). De

leerkracht fluit na enkele minuten om te kijken welk bijenvolk het meeste

stuifmeel heeft verzameld. De leerlingen kunnen na de eerste keer nogmaals

het spel spelen om te proberen de score te verbeteren.
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Leskern vervolg (15 minuten) - Stuifmeel verzamelen

De leerlingen stellen zich op in rijen van vier. Er zijn verschillende rondes

waarbij de leerlingen een punt kunnen scoren.

 

Bij het fluitsignaal vertrekt de eerste persoon in de rij naar de kegel. De

leerling loopt rond de kegel en tikt de volgende in de rij aan. Zo gaan alle

leerlingen om ter snelst rond de kegel. Wanneer alle leerlingen rond de kegel

zijn gelopen, gaat het team zitten. Het team dat het snelst zit, wint deze ronde.

 

Tijdens de volgende ronde liggen er vier hoepels in een rij voor de kegel. De

leerlingen moeten nu in elke hoepel stappen, rond de kegel lopen en de

volgende aantikken. Wanneer alle leerlingen rond de kegel zijn gelopen, gaat

het team zitten. Het team dat het snelst zit, wint deze ronde.

 

Hierna zullen ze opnieuw in elke hoepel moeten stappen maar de laatste

hoepel over zich heen trekken voordat ze rond de kegel mogen lopen en de

volgende aan mogen tikken. Wanneer alle leerlingen rond de kegel zijn

gelopen, gaat het team zitten. Het team dat het snelst zit, wint deze ronde.

 

Nu zullen er enkele pittenzakjes liggen aan de ene kant van het speelveld. De

leerlingen moeten in de hoepels hinkelen en een pittenzakje nemen. Let op!

Nu moeten de leerlingen op de terugweg in pomphouding het pittenzakje

verplaatsen door het van de ene hoepel (bloem) naar de andere te gooien. Ze

nemen stuifmeel mee van de ene bloem naar de andere bloem én dat is hard

werken! Het team met de meeste pittenzakjes (stuifmeel) na het fluitsignaal,

wint. De leerlingen mogen zelf kiezen of ze één, twee of drie pittenzakjes

meenemen. Laat hen zelf ervaren dat één pittenzakje vaak sneller is, maar drie

pittenzakjes meer punten zijn. 

 

Om de estafette af te sluiten worden er aan de ene kant van het speelveld

enkele kegels gezet. Onder deze kegels worden willekeurig pittenzakjes

verstopt. Let op! De leerlingen mogen dit niet zien. Zo zouden bijvoorbeeld

andere leerlingen de pittenzakjes mogen leggen terwijl het team met de rug

naar hen toe staat. De leerlingen moeten nu hinkelen in de hoepels, de laatste

hoepel over zich heen trekken en een kegel omhoog heffen. Hebben ze een

pittenzakje dan moeten ze dit in pomphouding van hoepel naar hoepel

brengen. Hebben ze geen pittenzakje dan mogen ze snel naar de rij rennen

en de volgende aan tikken.
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Slot (10 minuten) - Kraak de bloemencode!

Bijen verzamelen het best stuifmeel van verschillende bloemen. Zo hebben ze

een gevarieerde hoeveelheid stuifmeelkorrels en nectar. 

 

Een van de leerlingen uit elk team is de koningin en mag een kleurcode

verzinnen. Dit zijn de verschillende stuifmeelkorrels die de werksters (lopers)

moeten verzamelen. De anderen (lopers) uit het team weten alleen niet welke

stuifmeelkorrels ze eerst moeten verzamelen. Daarom moeten ze eerst de

bloemencode kraken!

 

De leerlingen lopen om beurt naar de koningin. Deze leerling heeft achter een

gekantelde bank een code met kleuren klaar staan. De lopers mogen éénmaal

naar de koningin lopen en één kleur neerleggen, één kleur verplaatsen of

twee kleuren wisselen. Komt de gekleurde pion overeen met de code van de

koningin, dan zet de koningin op deze plaats een houten blok recht. Het team

dat als eerste de code kraakt, gaat zitten én wint.

 

Thuis bezZzig zijn
De leerlingen kunnen zelf thuis ook actief aan de slag! Laat de leerlingen

danspasjes verzinnen op het lied van Kinderen voor Kinderen: 'Red de bij'. 

 

Hierbij moeten ze danspasjes verzinnen over wat ze geleerd hebben in dit

thema. Als ze een filmpje maken van hun dansje en dit doorsturen naar de

leerkracht, dan kan de leerkracht hier een gecombineerd dansje van maken

met de danspasjes van al de leerlingen! 

 

Het dansje van Kinderen voor Kinderen kan eventueel ook uitgeprobeerd

worden aan de hand van een filmpje op de website. Het is een actieve dans

waar veel verschillende snelle bewegingen in voorkomen!

 

Beide filmpjes zijn te vinden op de website:

www.bijzondergezzzoem.wix.com/website
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Opwarming - Vleugels opwarmen

Leskern - Vier verschillende kleuren stuifmeelkorrels

Bijlage 6.1 - Opstelling
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Leskern vervolg - Stuifmeel verzamelen

Slot - Bloemencode kraken
Opstelling voor één groepje

Verschillende opstellingen voor één groepje

Bijlage 6.1 - Opstelling
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DOELSTELLINGEN



INTRODUCTIELES: WERELD ZONDER GEZOEM 

 

Doelstellingen ZILL 

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 

• 2.5-12j   Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en samen met 

anderen zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de 

planeet - respect opbrengen voor de natuur en het milieu 

• 2.5-12j   Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving 

• 10-12j   Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog 

voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen 

 

Doelstellingen OVSG 

WO-NAT-02.17 De leerlingen zien in dat de mensen, dieren en planten elkaar beïnvloeden. 
WO-NAT-02.18 De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de aanwezigheid van organismen 

positief of negatief kan zijn. 

WO-NAT-02.19 De leerlingen illustreren dat er organismen met uitsterven bedreigd zijn. 

WO-NAT-08.03 De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en 

het milieu. 

 

Doelstellingen GO 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32107 Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef 

dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32814 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op 

positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32211 Aangeven dat voor de bevruchting van zaadplanten bestuiving nodig is en 

dat dit meestal door de wind of door insecten gebeurt. 

 

  



LES 1: SLEUTELROL IN DE NATUUR 

 

Doelstellingen ZILL 

OWna1 De natuur actief opzoeken en waarderen 

• 4-12j   Waardering tonen voor de aanwezigheid van  organismen  in de omgeving - afkeuring tonen 

ten aanzien van negatief gedrag tegenover de natuur 

OWna3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften sterk 

afhankelijk zijn van de natuur 

• 7-12j   Onderzoeken en illustreren dat levende  organismen  energie nodig hebben - de wet van eten 

en gegeten worden kunnen illustreren aan de hand van minstens twee met elkaar verbonden 

voedselketens 

• 7-12j   Onderzoeken en illustreren hoe de mens afhankelijk is van  grondstoffen  uit de natuur 

OWna4 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende  organismen  groeien en zich 

voortplanten 

• 7-12j   Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken: 

• welke verschillende stadia levende organismen in hun ontwikkeling doorlopen, deze stadia 
onderscheiden en chronologisch rangschikken 

• hoe levende organismen afsterven of dood gaan 
• hoe de ontwikkeling van levende organismen soms anders dan verwacht verloopt en dat 

respecteren 
• 10-12j   Onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe planten zich op verschillende manieren 

voortplanten 

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 

• 2.5-12j   Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en samen met 

anderen zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de 

planeet - respect opbrengen voor de natuur en het milieu 

• 2.5-12j   Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving 

• 10-12j   Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog 

voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel 

• 10-12j   Als objectieve waarnemer verschillende gezichtspunten van groepsleden opnemen - verschil 

van mening accepteren - tot een compromis komen door verschillende oplossingen samen te voegen - 

de groep stimuleren en motiveren 

SEiv2 De eigenheid en grenzen van anderen respecteren 

• 6-12j   In het eigen gedrag rekening houden met de gedachten, gevoelens, behoeften, standpunten 

en gedrag van anderen - daar respectvol mee omgaan - eigen gedrag afstemmen op de bedoelingen 

van anderen - zich verplaatsen in de gedachtegang, gevoelens en behoeften van andere kinderen 

MEge3 Mediacontent verwerken 

• Mediacontent herkennen en selecteren 

• Mediacontent ordenen, verbinden en samenvatten 

MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 

• 4-12j   Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde 

webpagina's, educatieve software … 

  



Doelstellingen OVSG 

WO-NAT-01.08 De leerlingen kunnen op hun niveau (evt. met behulp van een volwassene), eenvoudige 
bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur en het milieu. 
WO-NAT-02.17 De leerlingen zien in dat de mensen, dieren en planten elkaar beïnvloeden. 
WO-NAT-02.18 De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de aanwezigheid van organismen 
positief of negatief kan zijn. 
WO-NAT-02.19 De leerlingen illustreren dat er organismen met uitsterven bedreigd zijn. 
WO-NAT-02.20 De leerlingen geven mogelijke oorzaken van de bedreiging van bepaalde organismen aan. 
WO-NAT-02.11 De leerlingen weten dat micro-organismen belangrijk zijn in de voedselkringloop. 
WO-NAT-02.09 De leerlingen weten dat organismen hun energie halen uit voedsel om te kunnen functioneren. 
WO-NAT-02.13 De leerlingen weten dat een voedselketen wordt bepaald door de relatie die bestaat tussen 
organismen in een biotoop. 
WO-NAT-03.09 De leerlingen benoemen en beschrijven de voornaamste delen van een plant. 
WO-NAT-03.10 De leerlingen kennen de functie van de voornaamste delen van een plant. 
WO-NAT-02.10 De leerlingen stellen vast dat alle voedselketens starten bij planten. 
WO-NAT-02.14 De leerlingen stellen een voedselkringloop samen.  
WO-NAT-02.15a De leerlingen illustreren de wet van eten en gegeten worden aan de hand van een 
voedselketen. 
WO-NAT-08.03 De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en 

het milieu. 

LOD-ICT-05.09 De leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van elektronische informatiebronnen. 

LOD-ICT-05.14 De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren door middel van eenvoudige procedures: de 

ingebouwde zoekfunctie van de digitale bron volgen. 

LOD-ICT-05.16 De leerlingen tonen bereidheid en volharding bij het opzoeken van digitale informatie. 

LOD-ICT-06.04 De leerlingen kunnen de overgebrachte digitale informatie ongewijzigd gebruiken voor het 

bestemde doel. 

LOD-SOV-03.01 De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht, of etnische origine. 

 

Doelstellingen GO 

MEDIA 7.3.7 Informatie in aangereikte bronnen zoeken.  

WERELDORIËNTATIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 31202 Samenwerken met anderen in de groep, zonder 

onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32107 Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef 

dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32203 De belangrijkste delen van planten (ook bloem, meeldraad, stamper, 

vrucht) aanduiden, benoemen en in eigen woorden de functie ervan uitleggen. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32211 Aangeven dat voor de bevruchting van zaadplanten bestuiving nodig is en 

dat dit meestal door de wind of door insecten gebeurt. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32212 Met voorbeelden illustreren hoe dieren soms nuttig, soms schadelijk 

kunnen zijn voor de mens (boerderijdieren, insecten, ongedierte …). 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32313 Met voorbeelden illustreren dat de mens de aanwezigheid van dieren 

beïnvloedt (bijv. huisdieren, dierentuinen, dierenkwekerijen …). 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32405 De wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van een 

voedselketen. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32406 De wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van twee met 

elkaar verbonden voedselketens. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32408 Aangeven dat natuurdomeinen noodzakelijk zijn om een aantal planten en 

dieren op langere termijn te laten overleven. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32814 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op 

positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu. 

  



LES 2: DE HONINGBIJ 

 

Doelstellingen ZILL 

OWna1 De natuur actief opzoeken en waarderen 

• 4-12j   Waardering tonen voor de aanwezigheid van  organismen  in de omgeving - afkeuring tonen 

ten aanzien van negatief gedrag tegenover de natuur 

OWna3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften sterk 

afhankelijk zijn van de natuur 

• 7-12j   Onderzoeken en illustreren dat levende  organismen  energie nodig hebben - de wet van eten 

en gegeten worden kunnen illustreren aan de hand van minstens twee met elkaar verbonden 

voedselketens 

• 7-12j   Onderzoeken en illustreren hoe de mens afhankelijk is van  grondstoffen  uit de natuur 

OWna4 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende  organismen  groeien en zich voortplanten 

• 7-12j   Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken: 

• welke verschillende stadia levende organismen in hun ontwikkeling doorlopen, deze stadia 
onderscheiden en chronologisch rangschikken 

• hoe levende organismen afsterven of dood gaan 
• hoe de ontwikkeling van levende organismen soms anders dan verwacht verloopt en dat 

respecteren 
 

• 10-12j   Onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe planten zich op verschillende manieren voortplanten 

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu zowel op een 

positieve als negatieve wijze beïnvloeden 

• 10-12j   Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het voortbestaan van de mens 

en van plant- en diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving onderzoeken en 

vaststellen hoe milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe 

hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen 

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 

• 2.5-12j   Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en samen met 

anderen zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de 

planeet - respect opbrengen voor de natuur en het milieu 

• 2.5-12j   Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving 

• 10-12j   Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog 

voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen 

MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden 

• 2.5-12j   Bereid zijn om eigen mediatalent te tonen en in te zetten bij het eigen leren en spelen en 

dat van anderen 

MEge3 Mediacontent verwerken 

• Mediacontent herkennen en selecteren 

• Mediacontent ordenen, verbinden en samenvatten 

MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 

• 4-12j   Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde 

webpagina's, educatieve software … 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel 

• 10-12j   Als objectieve waarnemer verschillende gezichtspunten van groepsleden opnemen - verschil 

van mening accepteren - tot een compromis komen door verschillende oplossingen samen te voegen - 

de groep stimuleren en motiveren 



SErv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten goede komen in 

diverse situaties en contexten 

• Leiding geven 

• Leiding geven >  10-12j Een leidende rol kunnen opnemen en daarbij rekening houden met de 

wensen van anderen en zichzelf - afspraken maken met een groep en deze doen naleven - taken 

kunnen delegeren 

• Hulp bieden 

• Hulp bieden >  10-12j De nood aanvoelen van een groep - zien welke zorg iemand nodig heeft - 

zorgen voor een goede sfeer in de groep - zich belangeloos voor een ander inzetten - hulp bieden 

ongeacht of men diegene die hulp nodig heeft aardig of minder aardig vindt - verantwoordelijkheid 

opnemen voor een goede groepsfunctionering 

• Opkomen voor zichzelf en zich weerbaar opstellen 

• Opkomen voor zichzelf en zich weerbaar opstellen >  2.5-12j Op een adequate manier en in een 

vertrouwde omgeving opkomen voor zichzelf - signalen geven die voor anderen begrijpelijk en 

aanvaardbaar zijn 

SEgb3 Zoeken naar mogelijkheden om, in respect voor zichzelf en de ander, aan eigen behoeften en die van 

anderen tegemoet te komen 

• 2.5-12j   Opkomen voor eigen behoeften - afwegen in welke mate de eigen behoeften die van 

anderen respecteren of geweld aan doen - in respect voor zichzelf en anderen handelen 

• 2.5-12j   Meerdere oplossingen bedenken om in een bepaalde situatie aan eigen behoeften en die 

van anderen tegemoet te komen 

SEiv2 De eigenheid en grenzen van anderen respecteren 

• 6-12j   In het eigen gedrag rekening houden met de gedachten, gevoelens, behoeften, standpunten 

en gedrag van anderen - daar respectvol mee omgaan - eigen gedrag afstemmen op de bedoelingen 

van anderen - zich verplaatsen in de gedachtegang, gevoelens en behoeften van andere kinderen 

  



Doelstellingen OVSG 

LOD-SOV-03.01 De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.  

LOD-SOV-02.02 De leerlingen kunnen op passende wijze aangeven dat ze zelf aan het woord willen komen. 

LOD-SOV-02.03 De leerlingen kunnen de ander laten uitspreken. 

LOD-SOV-02.07 De leerlingen kunnen actief luisteren. 

LOD-SOV-01.03 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

LOD-SOV-01.02 De leerlingen zijn bereid om in de omgang met leeftijdsgenoten te zoeken naar geweldloze 

oplossingen. 

LOD-SOV-01.07 De leerlingen kunnen op een aanvaardbare manier voor zichzelf opkomen naar leeftijdsgenoten 

en volwassene toe (weerbaar zijn). 

LOD-SOV-01.09 De leerlingen kunnen zelfstandig leiding geven bij groepstaken.  

LOD-SOV-01.10 De leerlingen kunnen onder leiding van een medeleerlingen meewerken. 

LOD-SOV-01.11 De leerlingen kunnen kritiek uiten ten aanzien van anderen. 

LOD-SOV-01.17 De leerlingen kunnen kritiek, indien terecht, aanvaarden. 

LOD-ICT-01.06 De leerlingen kunnen voor hen geschikte presentatieprogramma’s gebruiken. 

LOD-ICT-01.08 De leerlingen kunnen zelf materialen ontwerpen om hun ideeën vorm te geven. 

LOD-ICT-02.03 De leerlingen kunnen die hulpmiddelen kiezen die het meest geschikt zijn om hun informatie 

digitaal voor te stellen. 

LOD-ICT-02.05 De leerlingen kunnen op hun niveau gebruikmaken van ICT bij het voorstellen van digitale 

informatie aan anderen 

LOD-ICT-05.04 De leerlingen kunnen een informatievraag vertalen in één of meer trefwoorden. 

LOD-ICT-05.07 De leerlingen kunnen de digitale informatiebron kiezen die het meest geschikt is om hun 

informatievraag te beantwoorden als een aantal mogelijke digitale informatiebronnen aangeboden zijn. 

LOD-ICT-05.13 De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren met behulp van verschillende digitale bronnen. 

LOD-ICT-05.16 De leerlingen tonen bereidheid en volharding bij het opzoeken van digitale informatie. 

LOD-ICT-05.18 De leerlingen kunnen de digitale informatie die voldoet aan hun informatievraag selecteren. 

WO-NAT-01.08 De leerlingen kunnen op hun niveau (evt. met behulp van een volwassene), eenvoudige 

bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur en het milieu. 

WO-NAT-02.05 De leerlingen kunnen van dieren in een besproken biotoop, zeggen wat ze eten. 

WO-NAT-01.08 De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de aanwezigheid van organismen 

positief of negatief kan zijn. 

WO-MNS-SV-2.3.1 De leerlingen wachten hun beurt af. 

WO-MNS-SV-2.5.4 De leerlingen kunnen verslag uitbrengen over een taakgroep. 

 

Doelstellingen GO 

MEDIA 7.3.7 Informatie in aangereikte bronnen zoeken.  

MEDIA 7.3.8 Met behulp van media informatie vinden door een zoekstrategie te gebruiken. 

MEDIA 7.3.9 Informatie verwerken en/of bewaren met behulp van media. 

MEDIA 7.3.10 Met behulp van media informatie voorstellen aan anderen. 

WERELDORIËNTATIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 31202 Samenwerken met anderen in de groep, zonder 

onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

WERELDORIËNTATIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 31202 31126 Tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de 

omgang met leeftijdgenoten de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing. 

WERELDORIËNTATIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 31202 31201 Een taak binnen de groep op een 

verantwoordelijke wijze oppakken. 

WERELDORIËNTATIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 31202 31205 Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van 

een medeleerling meewerken. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32107 Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef 

dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32212 Met voorbeelden illustreren hoe dieren soms nuttig, soms schadelijk 

kunnen zijn voor de mens (boerderijdieren, insecten, ongedierte …). 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32313 Met voorbeelden illustreren dat de mens de aanwezigheid van dieren 

beïnvloedt (bijv. huisdieren, dierentuinen, dierenkwekerijen …). 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32408 Aangeven dat natuurdomeinen noodzakelijk zijn om een aantal planten en 

dieren op langere termijn te laten overleven. 

WERELDORIËNTATIE NATUUR 32814 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op 

positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu. 

 

  



LES 3: GEZOEM OP MIJN BLAD 

 

Doelstellingen ZILL 

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 

• 2.5-12j   Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en samen met 

anderen zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de 

planeet - respect opbrengen voor de natuur en het milieu 

• 2.5-12j   Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving 

• 10-12j   Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog 

voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen 

MUgr1 De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting in het kunstzinnige, de verbeelding, de 

creativiteit en het esthetische  

• 10-12j   Het kunstzinnige in de wereld bewust opzoeken en zonder vooroordelen benaderen - 

geïnteresseerd zijn in kunst en erdoor geraakt kunnen worden - beseffen dat de beleving van kunst 

persoons- en context gebonden is en daar respectvol mee omgaan 

MUgr2 Durven fantaseren en  verbeelden   

• 10-12j   Plezier blijven beleven aan het verbeelden in diverse contexten - ongewone verbanden 

durven zien en leggen, durven fantasievol improviseren en vormgeven 

MUge2 De muzische  bouwstenen  beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren 

• Beeld > Licht >  8-10j Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en creatief gebruik maken van: 

• zijlicht en tegenlicht • verschillende soorten licht en schaduw in een werk • het effect van veel of 

weinig licht en van het soort licht (sfeer) 

• Beeld > Licht >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en creatief gebruik 

maken van: 

• silhouet 
• weerkaatsing 
• eigen schaduw en  (slag)schaduw 
• het lichtspel in een werk 

• Beeld > Kleur >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en creatief gebruik 

maken van: 

• ordening van kleuren in de kleurencirkel 
• kleur begrippen: primaire, secundaire en tertiaire kleuren 
• kleurtonen en kleurwaarde (met wit/zwart) 
• kleurharmonie (door tegenstelling, gelijkheid …) 
• de symboolwaarde van een kleur 
• kleur en sfeer 

• Beeld > Compositie >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en creatief gebruik 

maken van: 

• compositie in een vlak 
• compositie in de ruimte 
• ordening, opbouw, evenwicht 
• betekenis 

MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld, 

muziek, dans en drama verfijnen 

• Beeld > Tekenen >  10-12j De techniek van het tekenen met verschillende materialen verfijnen 

• Beeld > Schilderen >  10-12j Schildertechniek met kwast en penseel verfijnen - iets complexere 

druktechnieken verkennen 

  



Doelstellingen OVSG 

MV-BLD-OM-1.3 Kinderen genieten ervan met de materialen te exploreren. 

MV-BLD-OM-1.5 Kinderen ervaren, ontdekken de eigenschappen en kenmerken van de verschillende soorten 

materialen en hulpmiddelen. 

MV-BLD-OM-1.6 Kinderen ervaren de mogelijkheden en beperkingen van materialen en hulpmiddelen. 

MV-BLD-OM-2.3 Kinderen experimenteren met beeldelementen. Ze onderzoeken de mogelijkheden van kleur, 

vorm, volume, structuur, ritme, textuur, contrast, compositie, beweging, ... 

MV-BLD-OM-3.4 Kinderen kunnen de materialen en hulpmiddelen met voldoende inzicht en vaardigheden 

gebruiken om vorm te geven aan de eigen belevingswereld. 

MV-BLD-BS-7 Kinderen herkennen en verwoorden op welke manier anderen bepaalde vormgevingsproblemen 

hebben aangepakt. 

MV-BLD-BS-8 Kinderen genieten ervan naar beeldend werk van zichzelf en anderen te kijken en erover te 

praten. 

WO-NAT-02.19 De leerlingen illustreren dat er organismen met uitsterven bedreigd zijn.  

 

Doelstellingen GO 

MUZISCHE VORMING BEELD 4.1.1.10 De gevolgen van lichtinval beschrijven (weerkaatsing, zijlicht, tegenlicht, 

verkleuring, spiegelbeeld, silhouet …). 

MUZISCHE VORMING BEELD 4.1.2.1 Een beeldend werk maken door gevoelens, fantasieën, ervaringen en 

situaties persoonlijk expressief te verwerken, al dan niet gebruik makend van een ontwerp. 

MUZISCHE VORMING BEELD 4.1.2.17 Een bepaald deel in een beeldend werk door middel van kleur laten 

opvallen. 

MUZISCHE VORMING BEELD 4.1.2.19 Een kleur lichter of donkerder maken door te mengen (met wit of zwart). 

MUZISCHE VORMING BEELD 4.1.2.22 Bewust gebruikmaken van de lichteffecten schaduw en helderheid. 

MUZISCHE VORMING BEELD 4.1.2.25 Experimenteren met materialen, gereedschappen en technieken. 

MUZISCHE VORMING BEELD 4.1.3.1 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze 

uit volgende elementen: aanpak en organisatie, motivatie, inzet, creativiteit, durf. 

MUZISCHE VORMING BEELD 4.1.3.2 Het eigen of andermans werk (leeftijdsgenoten, artistieke wereld, reclame, 

mode, design, architectuur …) kritisch bespreken op basis van een keuze uit volgende elementen: betekenis, 

beeldelementen, werkvormen, gebruik van gereedschap, gebruik van ontwerp, wijze van presenteren, 

samenwerking. 

  



LES 4: HOE ZOEMT DAT? 

 

Doelstellingen ZILL 

TOtg1 Plezier beleven aan taal en het spelen met taal 

TOtn2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen 

gebruiken 

• Klank en rijm 

• Klank en rijm >  2.5-12j Experimenteren met klankgroepen, klanken en rijm 

• Klank en rijm >  9-12j Klanken bespreken en vergelijken, daaruit besluiten trekken en deze 

toepassen in gevarieerde contexten (bijvoorbeeld in functie van werkwoordspelling, van expressief 

taalgebruik …) 

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 

• 2.5-12j   Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en samen met 

anderen zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de 

planeet - respect opbrengen voor de natuur en het milieu 

• 2.5-12j   Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving 

• 10-12j   Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog 

voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen 

 

Doelstellingen OVSG 

NL-TBS-08.02 De leerlingen beleven plezier aan het creatief omgaan met taal. 

NL-SPR-DV-D03-05-02-01 De leerlingen kunnen een zinsdeel of een zin aanvullen met een passend deel dat 

rijmt.  

NL-TBS-04.17b De leerlingen gebruiken volgende termen: rijm. 

NL-SPR-DV-D03-05-03 De leerlingen kunnen beeldende taal verzinnen en in een zin gebruiken. 

WO-NAT-02.19 De leerlingen illustreren dat er organismen met uitsterven bedreigd zijn.  

 

Doelstellingen GO 

NEDERLANDS SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 12102 Plezier beleven aan lezen en schrijven. 

NEDERLANDS SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 12395 Aangeven dat lay-out en typografie een rol spelen. 

NEDERLANDS SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 122106 Aangeven dat poëzie een geschikt medium is om 

gevoelens, stemmingen en verlangens weer te geven.  



LES 5: EEN ZOEMEND HUIS  

 

Doelstellingen ZILL 

OWte3 Eenvoudige bestaande  technische systemen  uit de omgeving hanteren, begrijpen, vergelijken, 

(de)monteren, evalueren en onderhouden 

• 4-7j   Een eenvoudig technisch systeem hanteren en (de)monteren of bereiden met behulp van een 

stappenplan of  werktekening 

OWte4 Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem, daarbij de 

verschillende stappen van het  technisch proces  doorlopen  

• 7-12j   Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen en daarbij de verschillende 

stappen van het technisch proces doorlopen: het probleem stellen, ontwerpen, maken, in gebruik 

nemen en evalueren 

OWna1 De natuur actief opzoeken en waarderen 

• 4-12j   Waardering tonen voor de aanwezigheid van  organismen  in de omgeving - afkeuring tonen 

ten aanzien van negatief gedrag tegenover de natuur 

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu zowel op 

een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 

• 10-12j   Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het voortbestaan van de mens 

en van plant- en diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving onderzoeken en 

vaststellen hoe milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe 

hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen 

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 

• 2.5-12j   Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en samen met 

anderen zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de 

planeet - respect opbrengen voor de natuur en het milieu 

• 2.5-12j   Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving 

• 10-12j   Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog 

voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen 

 

Doelstellingen OVSG 

WO-TEC-02.02 De leerlingen bepalen aan welke vereisten de technische realisatie, die ze willen gebruiken, 

moet voldoen. 

WO-TEC-02.04 De leerlingen gaan vaardig en correct om met materialen en gereedschappen die aan hun 

leeftijd aangepast zijn. 

WO-TEC-02.14 De leerlingen bedenken ideeën voor een eenvoudige technische realisatie. 

WO-TEC-02.23 De leerlingen maken een eenvoudige technische realisatie, al dan niet aan de hand van een 

stappenplan. 

WO-TEC-02.24 De leerlingen voeren een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uit. 

WO-TEC-02.28 De leerlingen reflecteren op hun werkwijze en sturen deze eventueel bij. 

WO-TEC-04.03 De leerlingen zijn bereid nauwkeurig te werken. 

WO-NAT-02.09 De leerlingen weten dat organismen hun energie halen uit voedsel om te kunnen functioneren. 

WO-NAT-02.20 De leerlingen geven mogelijke oorzaken van de bedreiging van bepaalde organismen aan. 

WO-NAT-02.17 De leerlingen zien in dat de mensen, dieren en planten elkaar beïnvloeden. 
 

Doelstellingen GO 

WERELDORIËNTATIE TECHNIEK 333104 Hygiënisch, veilig, zorgzaam en nauwkeurig werken. 

WERELDORIËNTATIE TECHNIEK 33310 Ideeën voor een ontwerp van een eenvoudig technisch systeem 

verzamelen via een probleemoplossende denkwijze.  

WERELDORIËNTATIE TECHNIEK 33316 Een eenvoudig technisch systeem al dan niet aan de hand van een 

stappenplan realiseren. 

WERELDORIËNTATIE TECHNIEK 33317 Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. 



LES 6: HET STUIFMEELSPEL 

 

Doelstellingen ZILL 

MZrt2 De eigen bewegingen aanpassen aan statische en dynamische objecten door af te remmen, te stoppen, 

te vertragen, te versnellen en/of door van richting te veranderen, al dan niet met een voorwerp 

• 10-12j   De eigen bewegingen en bewegingsrichtingen vlot aanpassen in steeds complexere 

bewegingssituaties zoals in spelvormen en in het verkeer 

MZgm7 Zich lopend verplaatsen en daarbij 

• Loopstijl en -tempo aanpassen aan de afstand 

MZgm12 Voldoende kracht, lenigheid, uithouding en snelheid ontwikkelen 

• 9-12j   Snelkracht  ontwikkelen - duurinspanningen die aan een gelijkmatig tempo verlopen 

volhouden - het reactievermogen versterken - verhogen van de  bewegingsfrequentie 

 

Doelstellingen OVSG 

LA-MC-ATL.18.3 De leerlingen kunnen hun loopstijl en tempo aanpassen aan de afstand binnen spel- en 

sportspecifieke situaties. 

LA-FG-56.3 De leerlingen kunnen binnen de diverse sportspecifieke eigenschappen, de fysieke eigenschappen 

zoals uithouding, kracht, lenigheid, snelheid, ... toepassen. 

LA-MC-ATL-16.3 De leerlingen kunnen in rust, na een inspanning, de controle over hun ademhaling en spieren 

toepassen. 

LA-MC-21.3 De leerlingen passen het langetermijneffect bij het leveren van een fysieke inspanning toe en 

beleven er voldoening aan. 

LA-FG-51.3 De leerlingen lassen zelfstandig een rustperiode in na een zware fysieke inspanning. 

WO-NAT-02.09 De leerlingen weten dat organismen hun energie halen uit voedsel om te kunnen functioneren.  

 

Doelstellingen GO 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 6.1.2.4 Geven het belang van het tot rust komen na fysieke activiteiten aan. 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 6.2.5.2 Passen hun loopstijl en looptempo aan naargelang de afstand (bv. sprinten, 

duurlopen, aanlopen…). 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 6.2.1.5 Ontwikkelen hun uithoudingsvermogen via bewegingsopdrachten. 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 6.2.16 Ontwikkelen hun snelheid via bewegingsopdrachten. 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 6.2.5. 73 Lopen individueel of in groep zo snel mogelijk (bv. sprint, aflossingsloop, 

Chinese muur …). 
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