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Voorwoord 
Beste 
 
Ik ben een derdejaarsstudent in de bachelor leerkracht lager onderwijs aan de Thomas More 
hogeschool te Vorselaar. Omwille van de coronacrisis die begonnen is in maart 2020, konden wij, 
stagiaires, onze stage in de lagere school niet meer verder zetten. Als alternatieve opdracht hebben 
we zelf een WO-thema uitgewerkt om dit te delen met andere leerkrachten.  
 
Om het thema te bepalen ben ik op zoek gegaan naar iets waar je nog niet veel over kan vinden. Zo 
ben ik op het idee gekomen om een lessenreeks rond techniek uit te werken. Daarom heb ik ook 
gekozen voor het thema ‘Uitvinders’. Het thema sprak me meteen aan omdat hier vooral de leerlingen 
zelf aan de slag moeten gaan.  
 
In deze handleiding kan u verschillende lessen wereldoriëntatie, muzische vorming en media vinden. 
In de lessen zitten ook nog eens de vakken wiskunde en Nederlands in verwerkt. Ideaal dus om met je 
klas aan de slag te gaan.  
 
Tijdens deze lessenreeks komen de leerlingen enkele dingen te weten over bekende uitvindingen, ze 
gaan informatie opzoeken over een bekende uitvinder, ze gaan zelf uitvinders worden… Er valt dus 
heel wat te beleven en te leren tijdens deze lessen.  
 
 
Ik wens jullie heel veel plezier met het geven van deze lessen! 
 
 
Sanne Van Den Heuvel – Juf Sanne  
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WO  - Techniek: Hoekenwerk: Verschillende uitvindingen 

Benodigdheden 
Algemeen 

- Kaartjes: groespindeling 
- Filmpje: inleiding  
- Informatiefiches 
- Per hoek minstens 1 tablet met internetverbinding en een QR-code scanner. 

Als dit niet mogelijk is kan je de filmpjes ook laten zien via een laptop of computer.  

- Opdrachtenfiches  
- Per hoek 1x A3 papier 

 
Hoek 1: Vliegen 

- Plan: Hoe vouw ik een papierenvliegtuig?  
- Genoeg papier (afhankelijk van aantal leerlingen, hoeveel vliegtuigjes ze mogen bouwen…)  

 
Hoek 2: De katapult 

- Instructiefilmpje  
- Lego   

 
Hoek 3: Fotografie 

- Digitaal fototoestel  
- Analoog fototoestel  
- Instructiefilmpje  

 
Hoek 4: De telefoon  

- Instructiefilmpje  
- Metalen blikken 
- Touw  
- Nagels  
- Hamer  
- Schroevendraaier  

 

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen informatie die voor hen bestemd is uit een tekst halen. 

- De leerlingen kunnen aan de hand van een stappenplan een katapult bouwen, een telefoon 

maken en een vliegtuigje vouwen. 

- De leerlingen kunnen de informatie over een telefoon, een vliegtuig, een katapult en een 

fototoestel op een poster  verzamelen.  

- De leerlingen kunnen verwoorden waarvoor een vliegtuig, een katapult, een telefoon en een 

fototoestel gebruikt worden.   
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OWte1 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige  technische systemen  gemaakt 

zijn van  grondstoffen , ingrediënten,  materialen  en/of onderdelen  
• 7-12j   Bij het hanteren en (de)monteren van technische systemen ontdekken uit 
welke materialen, grondstoffen of onderdelen ze gemaakt zijn - onderzoeken 
welke functie bepaalde onderdelen hebben 

 
OWte2 Onderzoeken en illustreren volgens welke  technische principes  en  natuurlijke 

verschijnselen  eenvoudige  technische systemen  gemaakt zijn  
• 2.5-7j   Ervaren op welke wijze onderdelen aan elkaar kunnen verbonden of 
gehecht worden - specifieke kenmerken van courante verbindingen en hechtingen 
herkennen - deze verbindingen en hechtingen gebruiken 
• 7-12j   Onderzoeken hoe de aard en de kwaliteit van de verbindingen en 
hechtingen in een constructie de stevigheid en bruikbaarheid ervan bepalen 

 
OWte3 Eenvoudige bestaande  technische systemen  uit de omgeving hanteren, begrijpen, 

vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden 
• 2.5-12j   Eenvoudige technische systemen hanteren, monteren en demonteren - 
veilig, nauwkeurig, hygiënisch en zorgzaam werken met materialen, producten en 
gereedschappen 
• 4-7j   Een eenvoudig technisch systeem hanteren en (de)monteren of bereiden 
met behulp van een stappenplan of  werktekening 

 
TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken 

• Informatie herkennen en selecteren (in instructies, schema’s, tabellen en 
informatieve teksten uit tijdschriften en andere media) 

 
TOsn2 Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen 

• 6-12j   Begrijpen wat je leest 

 
SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een 

gemeenschappelijk doel 
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Wereldoriëntatie 

CODE ET LEERPLANDOELSTELLINGEN 

3.3.2.6 WT 2.1 Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen 
verwoorden uit welke grondstof of materiaal de onderdelen gemaakt 
zijn. 

Uit welke grondstof of materiaal zijn de onderdelen gemaakt? 

bijv. gouden ring met diamanten edelstenen, kiezel op de oprit 

3.3.2.11 WT 2.3. Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen 
onderzoeken hoe het komt dat ze niet of slecht functioneren.  

Waarom werkt het soms niet of slecht? 

Onderzoeken na gebruiken of ontwerpen van: 

• de functie van het technisch systeem; 

• de functie van de verschillende onderdelen van het technisch 
systeem; 

• de relatie van de zichtbare onderdelen van het technisch 
systeem; 

• gebruikte materialen en grondstoffen van een technisch 
systeem; 

• de technische principes, eigenschappen van materialen en de 
natuurlijke verschijnselen gebruikt in de onderdelen van het 
technisch systeem. 

3.3.4.8  Onderzoeken waarom het gebruikte technisch systeem niet of 
onvoldoende functioneert. 

Waarom werkt het niet? 

Bijv. een kruisschroef indraaien met een platte schroevendraaier werkt 
niet efficiënt 

Dus best een kruisschroevendraaier. 

 
Nederlands 

CODE ET LEERPLANDOELSTELLINGEN 

1.2.2.112 3.4, 3.3, 
3.6, 5.1-
5.4 

In voor hen bestemde informatieve teksten: 

• de gewenste informatie herkennen; 

• de chronologie herkennen; 

• een vergelijking herkennen; 

• oorzaak-gevolgrelaties herkennen; 

• middel-doelrelaties herkennen; 

• deel-geheelrelaties herkennen; 

• de tekstindeling herkennen. 
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1.2.2.122 3.4, 3.6, 
5.1-5.4 

Op basis van voor hen bestemde informatieve teksten: 

• de gewenste informatie afleiden; 

• de hoofdgedachte afleiden; 

• conclusies formuleren; 

• een vergelijking afleiden; 

• oorzaak-gevolgrelaties afleiden; 

• middel-doelrelaties afleiden; 

• de chronologie afleiden. 
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Wereldoriëntatie 

WO-TEC-01.03 De leerlingen geven van technische realisaties die ze vaak gebruiken, aan of ze 
gemaakt zijn van metaal, steen, hout, glas, papier, textiel of kunststof. 

WO-TEC-01.12 De leerlingen zien in dat elk onderdeel van een eenvoudige technische realisatie 
een specifieke functie heeft.  

WO-TEC-01.14 De leerlingen onderzoeken hoe het komt dat een door hen gebruikte technische 
realisatie niet of slecht functioneert.  

WO-TEC-02.04 De leerlingen gaan vaardig en correct om met materialen en gereedschappen 
die aan hun leeftijd aangepast zijn. 

WO-TEC-02.06 De leerlingen zoeken de oorzaak voor het niet of slecht functioneren van een 
door hen gebruikte technische realisatie. 

WO-TEC-02.08 De leerlingen gebruiken courante materialen en hulpmiddelen op een veilige en 
hygiënische manier. 

WO-TEC-02.09 De leerlingen bergen materialen en hulpmiddelen na gebruik ordelijk en 
schoongemaakt op. 

WO-TEC-04.01 De leerlingen nemen voorschriften en afspraken in acht bij het gebruik van 
technische realisaties. 

WO-TEC-04.02 De leerlingen zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken. 

WO-TEC-04.03 De leerlingen zijn bereid nauwkeurig te werken. 

WO-TEC-04.05 De leerlingen brengen waardering op voor technische realisaties.  

 

Nederlands 

NL-LEZ-TV-04-05 De leerlingen kunnen in voor hen bestemde school- en studieteksten de 
voornaamste informatie terugvinden en deze gestructureerd weergeven. 

NL-LEZ-TV-01-03 De leerlingen kunnen eenvoudige instructies bij opdrachten – met ten hoogste 
vier stappen – lezen en correct uitvoeren. 

NL-LEZ-TV-01-04 De leerlingen kunnen instructies bij opdrachten lezen en correct uitvoeren. Ze 
kunnen lange instructies verdelen in kleinere stappen (deelinstructies).  
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Inhoudelijk 
Tijdens deze les gaan de leerlingen vier verschillende uitvindingen onderzoeken. Dit gaan ze doen aan 
de hand van een hoekenwerk. In kleine groepjes gaan de leerlingen zelf aan de slag om wat meer te 
weten te komen over de verschillende uitvindingen. De vier uitvindingen die aan bod zullen komen 
zijn: de telefoon, vliegen, de katapult en fotografie.  
 
Elke groep zal alle uitvinden van dichterbij bekijken. Ze beginnen telkens met een aantal vragen op te 
lossen. De antwoorden van de vragen kunnen ze vinden in de infofiches die bij de hoeken horen. 
Wanneer ze de juiste informatie hebben gevonden brengen ze deze samen op een poster. Aan het 
einde van de les zullen ze hun poster voorstellen van de uitvinding waar ze geëindigd zijn. Hier kan je 
meteen nagaan of de inhoud voor iedereen duidelijk was.  
 
Wanneer hun poster klaar is mogen ze zelf eens proberen om de uitvinding na te bouwen. Dit kunnen 
ze doen aan de hand van een stappenplan of instructiefilmpje.  
 

Inhouden per hoek  
Vliegen 

- Wat is een vliegtuig? 
Een vliegtuig is een toestel waarmee je in de lucht kan vliegen. Het helpt je om verre 
verplaatsingen op een aangename manier te maken.  

- Wie heeft het vliegtuig uitgevonden?  
Leonardo da Vinci heeft in 1490 de eerste ontwerpen gemaakt van iets dat lijkt op een 
vliegtuig.  

- Wanneer is het vliegtuig uitgevonden?  
De eerste schetsen zijn gemaakt in 1490. De eerste luchtballonvaart was in 1789 en de eerste 
glijvlucht was in 1891.  

- Hoe werkt een vliegtuig?  
Een vliegtuig kan vliegen dankzij haar vleugels. Als je naar de vleugels kijkt zie je dat de 
onderkant vlak is en de bovenkant een rondere vorm heeft. Dit zorgt ervoor de lucht die 
wordt gescheiden aan de bovenkant een langere weg moet afleggen dan aan de onderkant. 
Door die verschillende snelheid verandert de druk in de lucht en wordt het vliegtuig omhoog 
geduwd.  

 
De katapult 

- Wat is een katapult?  
Een katapult is een wapen dat in de middeleeuwen werd gebruikt om kastelen aan te vallen. 
Je kon ermee schieten zodat je zware voorwerpen kon afvuren naar een doelwit.  

- Wie heeft de katapult uitgevonden?  
De katapult werd uitgevonden door de oude Grieken. De bekendste ontwerpen van 
katapulten zijn van Leonardo da Vinci. Daarom wordt hij ook wel vaak als uitvinder van de 
katapult gezien.  

- Wanneer is de katapult uitgevonden?  
De katapult werd uitgevonden in de 5e eeuw voor Christus.  
Het is dus gemaakt in de oudheid.  

- Hoe werkt een katapult?  
Wanneer je iets wil afschieten met de katapult span je de slagarm op en leg je een voorwerp 
vooraan in de slagarm. Wanneer de je slagarm ontspant maakt deze een snelle beweging naar 
boven waardoor het voorwerp gaat vliegen.  
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Fotografie 
- Wat is een fototoestel? 

Met een fototoestel kan je momentopnames maken. Je legt een beeld vast dat je ziet door op 
een knopje te duwen.  

- Wie heeft de eerste foto genomen?  
Joseph Niépce heeft de eerste foto gemaakt.  

- Wanneer is de eerste foto genomen? 
De eerste foto werd genomen tussen 1816 en 1826. 

- Hoe werkt een fototoestel? 
Er zijn twee soorten fototoestellen, een analoge camera en een digitale camera. De analoge 
camera bevat een fotorolletje waar de foto’s op worden opgeslagen. Deze moeten achteraf 
nog ontwikkeld worden door een fotograaf. De digitale camera gebruikt een lichtgevoelige 
sensor die de foto’s digitaal verwerkt en opslaat.  

 
De telefoon 

- Wat is een telefoon?  
Een telefoon zorgt ervoor dat je vanop afstand met iemand kan spreken.  

- Wie heeft de telefoon uitgevonden?  
Antonio Meucci heeft het eerste ontwerp van de telefoon volledig uitgewerkt. Meucci 
beschikte niet over voldoende geld om een patent aan te vragen. Hierdoor is Alexander 
Graham Bell de telefoon op zijn naam kunnen zetten.  

- Wanneer is de telefoon uitgevonden?  
In 1854 is het eerste ontwerp van de telefoon gemaakt. In 1871 is het ontwerp volledig 
uitgewerkt.  

- Hoe werkt de telefoon?  
De telefoon bestaat uit twee delen: het mondstuk en het oorstuk. Dit is later gemaakt als één 
hoorn. Wanneer je met iemand gaat bellen wordt het signaal verzonden met een 
telefoonmast. Als je praat door de hoorn wordt je stem omgezet in elektrische signalen. Deze 
signalen worden doorgestuurd naar de telefoonlijn van de persoon met wie je belt. Wanneer 
de elektrische signalen zijn aangekomen worden deze weer omgezet in je stem.  
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Lesontwerp 
Tijd Inhoud 

Inleiding 
8 minuten  

Groepsindeling 
Voor de groepsindeling kan u kiezen uit twee manieren. Elke manier heeft 
een andere aanpak voor het hoekenwerk: 
A) Wanneer de leerlingen in de klas komen deelt de leerkracht kaartjes uit. 

Op deze kaartjes staan afbeeldingen van de verschillende hoeken. In de 
verschillende hoeken liggen dezelfde afbeeldingen. De leerlingen gaan in 
de juiste hoek zitten.  
 

B) Voor aanvang van de les kan u de groepen zelf indelen op leesniveau. Zo 
kan u homogene groepen maken waardoor het lezen van de infofiches bij 
iedereen ongeveer even snel gebeurt. Er zijn infofiches met de essentiële 
informatie en er zijn infofiches met extra informatie. Ook hier kan u 
kiezen welke infofiches u welke groep geeft.  

 
Uitleg 
De leerkracht start de inleiding met een filmpje.  
Nadien legt de leerkracht het lesverloop uit. Over de verschillende hoeken 
wordt niet veel vertelt, dit gaan ze zelf ontdekken tijdens het hoekenwerk.  

Verwerving + 
verwerking 
72 minuten  

Hoekenwerk  
De leerlingen gaan in groep aan het werk. De groepen zijn in het eerste deel 
van de les al verdeeld. Samen onderzoeken ze de vier verschillende 
uitvindingen aan de hand van infofiches en filmpjes. In elke hoek krijgen de 
leerlingen 18 minuten de tijd om de opdracht te volbrengen.  
Dit is een suggestietijd, deze kan altijd aangepast worden naar eigen noden. 

 
Per uitvinding zullen de leerlingen ook een aantal vragen moeten 
beantwoorden. Deze moeten ze samenbrengen op een A3 papier. Ze mogen 
zelf kiezen hoe ze dit doen: mindmap, poster, woordenwolk…  
Dit is de evaluatievorm voor op het einde van de les. Hier kan u ook zelf een evaluatievorm 
kiezen.  

 
Wanneer ze de vragen hebben beantwoord mogen ze de uitvinding ook zelf 
maken.  
 
Vier verschillende uitvindingen 
De telefoon 

- Wat is een telefoon? 
- Wie heeft de telefoon uitgevonden?  
- Hoe werkt een telefoon? 
- Zelf een telefoon maken  

 
Het vliegtuig 

- Wat is een vliegtuig? 
- Wie heeft het vliegtuig uitgevonden?  
- Hoe werkt een vliegtuig? 
- Zelf een vliegtuig maken  
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De katapult 
- Wat is een katapult?  
- Wie heeft de katapult uitgevonden? 
- Hoe werkt een katapult?  
- Zelf een katapult maken  

 
Fotografie  

- Wat is fotografie? 
- Wie heeft fotografie uitgevonden?  
- Hoe werkt fotografie? 
- Zelf een foto maken 

 

Slot  
20 minuten  

Afsluiten 
De leerlingen stellen per groep hun poster voor. Ze stellen enkel de poster 
voor van de hoek die ze als laatste behandeld hebben. De andere leerlingen 
kijken en luisteren goed mee om nadien feedback of aanvullingen te geven. 
Je laat ze nadien ook antwoorden op volgende vragen: 

- Staat alle informatie op de poster?  
- Is de informatie duidelijk weergegeven?  
- Is de informatie correct?  
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Bijlagen 

Groepsindeling: kaartjes 
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Doorschuifsysteem 

 

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 

Fotografie 

 
   

 

Vliegtuig 

  
  

 

Telefoon 

   

 

 

Katapult 
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Leonardo da Vinci: Webquest 

Benodigdheden  
- Leonardo da Vinci – Werkblad  
- Leonardo da Vinci – Werkblad verbetering 
- Leonardo da Vinci – Werkblad meerkeuze  
- Leonardo da Vinci – Werkblad meerkeuze verbetering  
- Laptop/computer met internetverbinding per leerling 

Wanneer dit niet mogelijk is kan u de leerlingen ook per twee laten werken.  

 

Lesdoelen  
- De leerlingen kunnen aan de hand van gegeven bronnen informatie opzoeken.  

- De leerlingen kunnen de gevonden informatie omzetten in een presentatie.  

- De leerlingen maken op een correcte manier gebruik van het internet.  

 

Inhoudelijk 
Tijdens deze les gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze krijgen alleen of per twee een laptop of 
computer waar ze informatie mee zullen moeten opzoeken. De informatie die ze moeten opzoeken 
staat op volgende website: https://leonardodavinci-webquest.jouwweb.be/. De leerlingen surfen naar 
de website en vanaf dan kunnen ze zelf aan de slag.  
 
De vragen die ze zullen moeten beantwoorden over Leonardo da Vinci kan je vinden op de website 
maar je kan ook het werkblad afdrukken en aan de leerlingen geven. Op papier zijn er twee 
verschillende werkbladen. Er is een werkblad waar de leerlingen alles moeten schrijven en een 
werkblad waar ze soms ook meerkeuzevragen hebben. 
Probeer de leerlingen de vragen zo zelfstandig mogelijk te laten invullen. Zo leren ze zelf hoe ze 
informatie moeten opzoeken op het internet, waar ze deze informatie kunnen vinden…  
Maak hen duidelijk dat websites zoals wikikids en wikipedia niet volledig te vertrouwen zijn.  
 
  

https://leonardodavinci-webquest.jouwweb.be/
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IVzv2 Op een efficiënte manier informatie en  leerervaringen  opnemen, 
verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij 
nieuwe ervaringen en in complexere situaties 

 

MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 
• 4-12j   Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor 
leerlingen bestemde webpagina's, educatieve software … 
• 6-12j   Navigeren en zoeken binnen een website 
• 8-12j   Een website-adres (URL) invoeren - in een voor hen bestemde omgeving 
(op het internet zoeken) via een  zoekrobot  en daarbij aangepaste en/of 
zelfgekozen zoektermen gebruiken - kritisch waarderen van URL's 

 

 

 

   



Juf Sanne - Thema: Uitvinders 

18 
 

 

CODE ET LEERPLANDOELSTELLINGEN  

7.3.1 ICT 6 Informatie in aangereikte bronnen zoeken.  

7.3.2 ICT 6 
NED 5.1-
5.4 
 

Met behulp van media informatie vinden door een zoekstrategie te 
gebruiken. 
Bv.: 

• Nagaan of de vraag duidelijk is. 

• Selecteren en vergelijken van  informatie uit diverse bronnen om 
de vraag te verhelderen: 

− op basis van gegeven of zelf geformuleerde criteria informatie 
selecteren (bv. selecteren o.b.v. inhoud, creatieve verwerking, 
waarheidsgehalte); 

− waarneembare gegevens/bronnen op juistheid beoordelen; 

− de informatie op relevantie beoordelen; 

− de essentie van de boodschap begrijpen. 

• Antwoord op de vraag formuleren: de gevraagde of gewenste 
informatie reconstrueren 

• Evalueren of de vraag is beantwoord en persoonlijke meningen 
over de informatie formuleren (bv. door bronnen, synthese, 
informatie te delen) 

7.3.3 ICT 3, 4, 6 Informatie verwerken en/of bewaren met behulp van media. 
Bv. een PowerPointpresentatie maken over een thema en dit in de 
gepaste map op de computer opslaan, een webquest uitvoeren… 

7.3.4 ICT 7 
 

Met behulp van media informatie voorstellen aan anderen. 
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LOD-ICT-05.01 De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om informatie op te zoeken. 

LOD-ICT-05.02 De leerlingen weten dat veel informatie digitaal beschikbaar is.  

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-05.09 De leerlingen maken verantwoord en doelbewust gebruik van elektronische 
informatiebronnen.  

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-05.17 De leerlingen streven naar orde, nauwkeurigheid en systematiek bij het zoeken 
van informatie. 

LOD-ICT-05.18 De leerlingen kunnen de digitale informatie die voldoet aan hun informatievraag 
selecteren. 

LOD-ICT-05.19 De leerlingen kunnen nagaan of de geselecteerde informatie voldoet aan hun 
informatievraag en indien nodig hun zoekproces bijsturen.  

LOD-ICT-05.20 De leerlingen nemen een kritische houding aan tegenover de geselecteerde 
informatie.  
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Lesontwerp 
Tijd Inhoud 

Inleiding 
5 minuten  

Een zoektocht op het internet 
Zorg ervoor dat er voor elke leerling een laptop/computer aanwezig is. Je 
vertelt hen dat ze via het internet vragen zullen moeten oplossen over 
Leonardo da Vinci.  

Verwerving 
30 minuten  

Op ontdekking 
De leerlingen mogen zelf aan de slag gaan tijdens deze les.  
Op onderstaande link kunnen de leerlingen informatie vinden over Leonardo 
da Vinci. Ze beantwoorden de vragen door de antwoorden te gaan opzoeken 
op de verschillende websites die ze onder het luikje ‘Infobronnen’ kunne 
vinden.  
 
https://leonardodavinci-webquest.jouwweb.be/  

Verwerking 
10 minuten  

Wat heb ik geleerd? 
Om na te gaan of de leerlingen ook hebben begrepen van wat ze hebben 
opgezocht, is het de bedoeling dat de leerlingen nadien een presentatie gaan 
maken over Leonardo da Vinci. Op deze manier kan u nagaan of de leerlingen 
alles begrepen hebben.  
 
U spreekt vooraf goed af met de leerlingen op welke manier ze deze 
presentatie moeten maken en wat de presentatie moet bevatten.  

Slot  
5 minuten  

Bespreking  
Overloop samen met de leerlingen het proces dat ze hebben doorlopen.  

- Vond je het moeilijk?  
- Heb je dit al eerder gedaan?  
- Was alle informatie duidelijk? 
- …  

 

 

 

  

https://leonardodavinci-webquest.jouwweb.be/
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Muzische vorming – beeld: Mona Lisa  

Conceptcirkel 
 

 

 
- Onderwerp:  

Leonardo da Vinci – Mona Lisa 
 
- Werkvorm, techniek:  

Vlakke technieken – schilderen  
 

- Domeindoel:  
Kleur – Kleurenharmonie   
Compositie – ordenen  
 

- Algemeen doel, grondhouding: 
Bereid zijn te experimenteren. 

 

Benodigdheden 
- Kladbladen  
- A4-papier per leerling 
- Potlood en gom  
- Verf (kleuren kunnen zelf bepaald worden) 
- Onderleggers/kranten 
- Penselen  
- Potjes om verf in te doen  
- Vodden/handdoeken om penselen af te drogen  
- Potjes met water  
 

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen hun eigen Mona Lisa ontwerpen.  
- De leerlingen kunnen kleur gebruiken om een bepaalde sfeer te creëren  
- De leerlingen kunnen de compositie van het schilderij centreren. 
- De leerlingen kunnen hun proces verwoorden.  

  

Onderwerp 

Werkvorm 

Techniek 

 
Domeindoel 

Algemeen doel 

Grondhouding 
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Inhoudelijk 
Tijdens deze les gaan de leerlingen hun eigen Mona Lisa ontwerpen. Ze gaan dit doen aan de hand van 
volgende bouwstenen: kleur en compositie. Met de kleur gaan ze zorgen voor een kleurenharmonie. 
De kleuren die ze zullen gebruiken zijn een harmonie door gelijkheid. Je kan ervoor kiezen om deze 
kleuren zelf aan te bieden of je kan hen zelf laten experimenteren met de verschillende kleuren.  
 
Voor de compositie van het schilderij gaan ze ervoor zorgen dat het onderwerp centraal staat. Zo 
wordt de nadruk meteen gelegd op het onderwerp. De kleurenharmonie zorgt hierbij ook nog eens 
voor enkele accenten.  
 
Centrale compositie 
Om het onderwerp centraal te plaatsen op je werk zorg je ervoor dat er niet teveel rond het 
onderwerp komt te staan. Wanneer je iets rond het onderwerp plaats zorg je ervoor dat dit kleiner is 
dan jouw beeld dat centraal staat. Het is de bedoeling dat wanneer er iemand naar je schilderij kijkt, 
meteen het oog valt op het onderwerp en niet op wat er rond staat.  
Je kan de PowerPointpresentatie laten zien aan de leerlingen met enkele voorbeelden.  

 
Kleurenharmonie 
Bij kleurenharmonie is de combinatie van de gekozen kleuren een mooie samenhang. 
Kleurenharmonie zorgt voor een leuke sfeer in het beeld. Kleuren die bij elkaar horen stralen vaak rust 
uit. Om kleuren te gebruiken die bij elkaar horen worden er geen accenten gelegd waardoor je deze 
op een andere manier kan weergeven.  
Je kan de PowerPointpresentatie laten zien aan de leerlingen met enkele voorbeelden. 
 
Mona Lisa is een schilderij van de bekende schilder Leonardo da Vinci. Deze persoon werd al eerder 
besproken in een les wereldoriëntatie. Wanneer de leerlingen deze les hebben gehad zullen ze al 
enkele belangrijke kenmerken weten over het schilderij. Deze kan u samen met hen nog eens 
overlopen. Het schilderij is zo speciaal omdat het meisje dat erop staat je altijd aankijkt, waar je ook 
staat. Mona Lisa is bekend geraakt als het steeds glimlachende meisje. Nog steeds vraagt men zich af 
wie ze is.  
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MUgr2 Durven fantaseren en  verbeelden   

 

MUgr3 Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve 
mogelijkheden (talenten) en die tonen  

 

MUge1 De wisselwerking tussen muzisch  beschouwen  en  creëren  
illustreren 
• 5-9j   Het samenspel ervaren tussen muzisch beschouwen en creëren - actief 
kansen grijpen om intens te beschouwen en ervaren hoe dit het creëren voedt 
• 9-12j   De wisselwerking van beschouwen en creëren bewust ervaren tijdens het 
muzisch proces en hierover communiceren - bewust op zoek gaan naar 
(kunst)impressies om de eigen creatie te versterken, reflecteren over de 
wisselwerking tussen beschouwen en creëren 

 

MUge2 De muzische  bouwstenen  beleven, herkennen, onderzoeken en 
hanteren 
• Beeld > Compositie >  8-10j Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en creatief 
gebruik maken van: 

• duidelijke  compositievormen  herkennen in beeldend werk en eigen 
vormgeving: 

• decoratieve motieven 

• de delen en het geheel van een compositie 
 
• 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 
 
• 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 
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MUva2 Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met oog 
voor de muzische bouwstenen, werkvormen en vormgevingsmiddelen  
• Beeld 
• 7-9j   Tijd nemen om grondig waar te nemen - eigenschappen van een 
(kunst)werk onderscheiden en opgedane indrukken verwoorden 
• 9-10j   Geconcentreerd op onderzoek gaan en onder begeleiding het 
waarnemingsvermogen versterken - kenmerken en eigenheid van een (kunst)werk 
(bouwsteen, werkvorm, vormgevingsmiddelen) opsporen en met eigen woorden 
nauwkeurig beschrijven 
• 10-12j   Waarnemingsvermogen actief en spontaan inzetten, (kunst)werken 
grondig waarnemen met oog voor specifieke details en bijzonderheden, 
strategieën aanwenden om het waarnemingsvermogen te versterken - voorkennis 
en ervaring gebruiken om nieuwe impressies grondig te analyseren, de opgedane 
beschouwing (bouwsteen, werkvorm, vormgevingsmiddelen) op een 
genuanceerde wijze verwoorden 

 

MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich 
muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen 
• Beeld > Schilderen >  8-10j Het schilderen verfijnen door gebruik te maken van 
verdunde en onverdunde verf - verfijnen van eenvoudige druktechnieken 
• Beeld > Schilderen >  10-12j Schildertechniek met kwast en penseel verfijnen - 
iets complexere druktechnieken verkennen 

 

IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 
• 6-12j   Enthousiast zijn om nieuwe dingen uit te proberen alleen en samen met 
anderen - durven, ook wanneer men niet goed weet waar men uitkomt - durven 
improviseren en afwijken van vertrouwde paden - al doende (intuïtief) een 
werkwijze bedenken 
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Muzische vorming 

CODE ET LEERPLANDOELSTELLINGEN 

4.1.1.1 1.2, 1.3 
 

Verwoorden welke impressies de waarneming oproept. 
Bv.: 

• Welke gevoelens drukt dit beeld volgens mij uit? 

• Wat zie ik in deze tekening? 

4.1.1.12 1.3 Vormen, kleuren, lijnen of textuur in een compositie (in 2D of 3D) 
bespreken. 
Bv.: hoe verhouden de kleuren zich tot elkaar in de tekening of het 
beeldhouwwerk? 

4.1.2.12 1.5 Een beeld (2D of 3D) creëren door objecten bewust in de ruimte te 
plaatsen. 
Bv.: een robot vormgeven, de ruimte van het blad benutten 

4.1.2.15 1.5 Gebruikmaken van ruimtesuggestie in 2D: lijnen hanteren om 
perspectief te creëren en wat ver weg is kleiner en wat dichtbij is 
gedetailleerder weergeven. 

4.1.2.26 1.5, 1.6 Een beeldend werk maken door te kiezen uit volgende werkvormen:  
boetseren, drukken, werken met papier, ruimtelijke constructies, 
schilderen, werken met textiel, tekenen, werken met zand. 

4.1.2.28 1.3, 5.2, 
5.3 

Zelfstandig of met behulp van anderen het beeldend werk 
presenteren. 
Bv. alleen, samen, met een gids, op een bepaalde locatie (buiten, in de 
gang, in een museum, aan het plafond, in de refter…), met behulp van 
media, voor (on)gekend publiek … 

4.1.3.1 1.3 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een 
keuze uit volgende elementen: 
- Aanpak en organisatie  

Bv. Hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik tewerk gegaan? … 
- Motivatie  

Bv. Ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde 
ik mij?... 

- Inzet  
Bv. Was het moeilijk? Heb ik volgehouden? … 

- Creativiteit  
Bv. Welke ideeën heb ik verwerkt?... 

- Durf  
Bv. Durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen 
verlegd? … 

- Samenwerking  
Bv. Heb ik me aan afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in 
de groep opgenomen, het werk van anderen gewaardeerd? … 

 
 



Juf Sanne - Thema: Uitvinders 

26 
 

 
Muzische vorming 

MV-BLD-OM-3.6 Kinderen vinden plezier en voldoening in het beeldend vormgeven. 

MV-BLD-OM-3.7 Kinderen kunnen de materialen en hulpmiddelen zuinig gebruiken, zorgzaam 
onderhouden en netjes opbergen na gebruik. 

MV-BLD-BS-1 Kinderen praten over eigen werk en hoe het tot stand kwam (zowel inhoud als 
vorm). Praten over een werk intensifieert het kijken. 

MV-BLD-BS-2 Kinderen praten over beelden uit hun omgeving. 

MV-BLD-BS-8 Kinderen genieten ervan naar beeldend werk van zichzelf en anderen te kijken 
en erover te praten.  
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Lesontwerp 
Tijd Inhoud 

Inleiding 
5 minuten  

Kennismaking met Mona Lisa 
De leerkracht laat het liedje ‘Mona Lisa’ van Niels Destadsbader horen aan de 
leerlingen. Nadien kunnen volgende vragen gesteld worden: 
- Over wie of waarover gaat dit liedje?  
- Wat wordt erover gezegd?  
- Wie denk je dat Mona Lisa is?  
- Waarom zingt hij over Mona Lisa?  
 
Wanneer de vragen beantwoord zijn kan je als leerkracht vertellen wie Mona 
Lisa is. Nadien vertel je hen dat ze tijdens deze les hun eigen Mona Lisa gaan 
maken.  

Verwerving 
10 minuten  

Hoe ziet Mona Lisa eruit?  
Om de leerlingen een idee te geven van wat ze gaan maken laat je een foto 
zien van Mona Lisa. Vertel hen wat er zo speciaal is aan dit schilderij. 
Overloop ook klassikaal de kenmerken van het schilderij met volgende 
vragen: 
- Is er iets dat je opvalt?  
- Welk gevoel krijg je als je naar dit schilderij kijkt? 
- Wat zie je precies? 
- Kan je iets vertellen over de compositie?  
- Kan je iets vertellen over de kleur?  
- Wie heeft dit schilderij geschilderd?  
- Wat vind je van dit schilderij?  
- Waarom vind je dat?  

Verwerving 
15 minuten  

Experimenteren  
De leerlingen krijgen de kans om te experimenteren met de bouwstenen van 
deze les: compositie en kleur. Je legt hen de twee verschillende bouwstenen 
uit aan de hand van de foto’s in de PowerPointpresentatie.  
 
Tijdens het experimenteren proberen de leerlingen een zelf gekozen 
onderwerp centraal te plaatsen. Ze proberen ervoor te zorgen dat wanneer 
er iemand naar hun schilderij kijkt, ze meteen naar het onderwerp kijken.  
Ze experimenteren ook met verschillende kleuren om te kijken welke kleuren 
een mooie harmonie vormen. (Dit kan voor elke leerling anders zijn. Wanneer 
je denkt dat leerlingen er zich snel van afmaken kan je hen vragen waarom zij 
dit nu zien als kleurenharmonie.)  
Je kan ervoor kiezen om verschillende kleuren aan te bieden of je kiest voor kleuren die al een 
harmonie vormen.  

Verwerking 
50 minuten  

Mijn eigen Mona Lisa  
Wanneer de leerlingen klaar zijn met experimenteren kunnen ze beginnen 
aan hun eigen Mona Lisa. 
Er moet rekening gehouden worden met volgende criteria: 
- Mona Lisa staat centraal 
- Gebruikte kleuren vormen een mooie kleurenharmonie 
- Minstens 4 kleuren gebruiken  
- Zorg voor een mooie achtergrond  
- Mona Lisa heeft een mooie lach  

 
Wanneer er leerlingen zijn die zich onzeker voelen om meteen te beginnen schilderen, kunnen 
eerst een schets maken in potlood.  
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Opruimen 
10 minuten  

Wat als ik klaar ben? 
Wanneer de leerlingen klaar zijn ruimen ze alles weer netjes op. Ze leggen 
hun werkjes te drogen, ze ruimen de penselen op, maken de banken proper… 

Slot  
10 minuten  

Bespreking 
Bespreek met de leerlingen de verschillende werkjes.  
- Waarom heb je gekozen voor deze kleuren?  
- Hoe heb je ervoor gezorgd dat jouw Mona Lisa centraal staat? 
- Heb je moeilijkheden ondervonden tijdens het schilderen?  
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Bijlagen 

Niels Destadsbader – Mona Lisa 
Zie haar lopen 
Stapt zij voorbij dan klaart de hemel open 
Voor haar wil ik m’n vel graag duur verkopen  
Want niemand is zo mooi als zij 
 
Zie ze kijken 
Al die blikken die ze moet ontwijken 
Elke man zie je voor haar bezwijken 
Want niemand is zo mooi als zij 
 
Zie ze praten 
Hoe ze paradeert in alle straten 
Hoe ze hem charmeert 
‘k Heb het in de gaten 
Niemand is zo mooi als zij 
Als zij 
 
Ooooh oooooh 
Mooier dan de Mona Lisa 
Ooooh oooooh 
Ben ik mijn hart aan het verliezen  
 
Ik zie ze denken 
Elke man bedient haar op haar wenken 
Ze krijgen niet de aandacht die ze schenken 
Want niemand is zo mooi als zij  
 
Ik brand vanbinnen 
Ze kijkt me aan en ik raak buiten zinnen 
Met heel m’n lijf wil ik haar straks beminnen 
Want zij, zij is van mij, van mij  
 
Ooooh oooooh 
Mooier dan de Mona Lisa 
Ooooh oooooh 
Ben ik mijn hart aan het verliezen  
 
Ooooh oooooh 
Mooier dan de Mona Lisa 
Ooooh oooooh 
Ben ik mijn hart aan het verliezen  
 
Mona nana nana Mona Lisa 
Mona nana nana Mona Lisa 
Mona nana nana Mona Lisa 
Mona nana nana Mona Lisa 
 
 

Zie haar lopen  
Nana nana Mona Lisa 
Zie haar lopen  
Nana nana Mona Lisa 
Zie haar lopen  
Nana nana Mona Lisa 
Zie haar lopen  
 
Ooooh oooooh 
Mooier dan de Mona Lisa 
Ooooh oooooh 
Ben ik mijn hart aan het verliezen  
 
Ooooh oooooh 
Mooier dan de Mona Lisa 
Ooooh oooooh 
Ben ik mijn hart aan het verliezen  
 
Mona nana nana Mona Lisa 
Mona nana nana Mona Lisa  
Mooier dan de Mona Lisa  
Mona nana nana Mona Lisa 
Mona nana nana Mona Lisa  
Mooier dan de Mona Lisa  
 
Mona nana nana Mona Lisa 
Mona nana nana Mona Lisa 
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WO  - Techniek: Mijn eigen uitvinding 

Benodigdheden  
- Kladpapier  

- Potlood en gom 

- Materiaal om uitvinding te realiseren  

- Bijlage: Stappenplan – Hoe maak ik een uitvinding (pdf) 

- Bijlage: Stappenplan – Hoe maak ik een uitvinding (ppt)  

- Bijlage: Krantenartikel – Broers verbazen jury met uitvinding voor mensen met een beperking  

Materiaal kan je bepalen wanneer de leerlingen hun idee op papier hebben gezet. Je kan met de leerlingen afspreken welke 
materialen wel of net niet gebruikt mogen worden.  

 

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen zelf een uitvinding schetsen, dat ze maken in functie van een probleem. 
- De leerlingen kunnen zelf een uitvinding maken, dat ze maken in functie van een probleem. 
- De leerlingen kunnen op een juiste manier omgaan met de materialen die ze gebruiken.  

 

Inhoudelijk  
Tijdens de komende 2 lessen gaan de leerlingen zelf een uitvinding ontwerpen en maken. Ze worden 
hiervoor verdeeld in kleine groepjes. Voor de evaluatie van het hele thema kan je best de groepen van 
het hoekenwerk gebruiken. Zo kan je de leerlingen tijdens de tentoonstelling ook steeds in dezelfde 
groepen zetten.   
 
In de eerste les krijgen de leerlingen enkele probleemstellingen, bijvoorbeeld:  

- Het is donker in de klas. Hoe los ik dat op?  
- Er is een leerling ziek, de ouders moeten verwittigd worden. Hoe kan ik dat doen?  

 
De leerlingen zullen tot de conclusie komen dat er uitvindingen zijn gemaakt om deze problemen op 
te lossen. Dit mogen ze tijdens deze les ook doen. De leerkracht geeft enkele probleemstellingen waar 
de leerlingen een oplossing zullen voor moeten uitvinden.  
 
Wanneer ze een probleem hebben gevonden en weten hoe ze dit willen oplossen, kunnen de 
leerlingen beginnen aan een schets. Met de schets gaan ze nadenken over hoe ze de oplossing kunnen 
realiseren. Ze gaan nadenken over de functie, het materiaal, gebruiksinformatie… Een goede 
begeleiding is hierbij heel belangrijk. Is het realistisch, noodzakelijk…? Laat de leerlingen niet zomaar 
iets maken, maar laat ze er goed over nadenken.  
 
Nadat de schetsen gemaakt zijn en de leerlingen weten wat ze nodig hebben, kunnen ze hun 
uitvinding gaan bouwen. Dit zullen ze doen tijdens de tweede les. Je spreekt zelf met de leerlingen af 
of ze het materiaal zelf mee moeten nemen, of dat jij voor het materiaal zorgt.  
 
Tijdens de tweede les gaan de leerlingen hun uitvinding dus realiseren en uittesten. Hierbij is het 
belangrijk dat de leerlingen hun schets goed bijhouden. Wanneer de uitvinding niet werkt kunnen ze 
steeds gaan kijken op hun schets hoe ze het eventueel kunnen aanpassen.  
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IVoz1 Initiatief nemen. Een eigen idee, beweging, project of activiteit 
enthousiast en volhardend vorm en inhoud geven 

 

IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 

 

WDlw1 Inzien en vaststellen hoe men wiskunde en logisch denken kan 
gebruiken om problemen uit het dagelijkse leven op te lossen en 
daarbij waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie van 
menselijke inventiviteit 

 

WDlw2 Wiskundige kennis en vaardigheden efficiënt en met inzicht hanteren 

 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een 
gemeenschappelijk doel 

 

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 
• 7-12j   De verschillende  toepassingsgebieden van techniek  verkennen 
• 10-12j   Bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening 
houden met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen 
en in functie daarvan keuzes maken 
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Wereldoriëntatie – Techniek  

CODE ET LEERPLANDOELSTELLINGEN  

3.3.3.1 WT 2.9. Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door 
verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen. 
(het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik 
nemen, evalueren) 
Welk proces doorloop ik en herken ik als ik een technisch systeem wil 
maken?  

3.3.3.3 WT 2.3. In eenvoudige situaties nagaan welk technisch systeem best tegemoet 
komt aan een behoefte. 
Welke technisch systeem beantwoordt in deze situatie aan mijn 
behoefte? 
Bijv. ik wil een gekartelde rand aan mijn tekening. Welke schaar kan mij 
een kartelende knip geven. 

3.3.3.5 WT 2.10 Voor een technisch systeem dat ze willen ontwerpen rekening houden 
met aangereikte criteria:  
grootte, dikte, gewicht, beschikbare ruimte, hoogte, sterkte, 
waterdichtheid, duurzaamheid, eetbaarheid, veiligheid, prijs, 
hoeveelheid vereiste mankracht, transporteerbaarheid, be-
dienbaarheid of uitvoerbaarheid … 

3.3.3.7 Voor een technisch systeem dat ze willen ontwerpen rekening houden 
met aangereikte criteria:  
Zelfde criteria als doelstelling 5 en bovendien: 
weinig kosten in materialen, voldoen aan een norm (reglement, 
wetgeving …) opgelegd door de maatschappij, gebruikte energiebron, 
energiezuinig …  

3.3.3.8  Na evaluatie, op het einde van het technisch proces, eventueel criteria 
verfijnen:  
Zijn de materialen adequaat? 
Zijn de materialen correct bewerkt? 
(gebaseerd op eigenschappen van materialen, wetenschappelijke 
inzichten, kennis van technische inzichten …) 
Heeft het technisch systeem de gewenste vorm?  
Vervult het technisch systeem de functie die vooropgesteld werd?  

3.3.3.10 WT 2.11 
MM 5.1 

Ideeën voor een ontwerp van een eenvoudig technisch systeem 
verzamelen via een probleemoplossende denkwijze.  

 WT 2.5  
WT 2.12 

Uit verschillende ontwerpen kiezen en deze keuze realiseren door 
rekening te houden met: 

• beschikbare grondstoffen en materialen; 

• hanteerbare en beschikbare machines/ gereedschappen; 

• inzetbare personen (taken – opdrachten); 

• beschikbare tijd, ruimte, energie en financiën. 

3.3.3.12 

3.3.3.13 

3.3.3.14 

3.3.3.15 
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3.3.3.19 WT 2.3 Onderzoeken waarom een zelf gerealiseerd technisch systeem niet 
functioneert of niet voldoet. 
Waarom werkt het niet of voldoet het niet? 
Ligt het aan: 

• de vooropgestelde criteria; 

• het ontwerp; 

• het realiseren? 

3.3.3.22 WT 2.14 Bijkomende ideeën en criteria voor het gemaakte technisch systeem 
formuleren naar aanleiding van evaluatie  
Kan het nog beter? 
Zijn er nog ideeën en criteria die het technisch systeem kan verbeteren? 
Bijv.: Mogelijke vragen: 

• Het technisch systeem weegt teveel om te hanteren. Wat kan 
aangepast worden? 

• Het technisch systeem kost teveel. Hoe kunnen we dat 
oplossen? 

• ... 

 

Wiskunde  

CODE ET LEERPLANDOELSTELLINGEN  

2.5.06 5.04 Bereid zijn zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en 
na het oplossen van een wiskundig probleem en op basis hiervan hun 
aanpak bijsturen. 

3.5.06 5.04 Bereid zijn zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en 
na het oplossen van een wiskundig probleem en op basis hiervan hun 
aanpak bijsturen. 

2.5.05 1.29 Bereid zijn verstandige zoekstrategieën aan te wenden, die helpen bij 
het aanpakken van wiskundige problemen met betrekking tot getallen, 
ruimtelijke oriëntatie en meetkunde. 

3.5.05 1.29 Bereid zijn verstandige zoekstrategieën aan te wenden, die helpen bij 
het aanpakken van wiskundige problemen met betrekking tot getallen, 
ruimtelijke oriëntatie en meetkunde. 
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Wereldoriëntatie 

WO-TEC-02.03 
De leerlingen maken keuzes bij het gebruiken van een technische realisatie, 
rekening houdend met de behoefte, vereisten en beschikbare materialen en 
hulpmiddelen. 

WO-TEC-02.05 
De leerlingen gaan vaardig en correct om met materialen en gereedschappen 
die aan hun leeftijd aangepast zijn. 

WO-TEC-02.09 
De leerlingen bergen materialen en hulpmiddelen na gebruik ordelijk en 
schoongemaakt op. 

WO-TEC-02.10 
De leerlingen kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch 
oplossen door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen: 
probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren. 

WO-TEC-02.11 
De leerlingen maken technische realisaties binnen verschillende 
toepassingsgebieden. 

WO-TEC-02.12 De leerlingen ervaren de behoefte om een probleem technisch op te lossen. 

WO-TEC-02.13 
De leerlingen bepalen aan welke vereisten de technische realisatie die ze willen 
maken, moet voldoen. 

WO-TEC-02.15 
De leerlingen verduidelijken welke technische realisatie ze moeten maken om 
aan een behoefte te voldoen. 

WO-TEC-02.16 
De leerlingen voorspellen de geschiktheid van materialen voor het maken van 
een technische realisatie. 

WO-TEC-02.17 
De leerlingen voorspellen de geschiktheid van hulpmiddelen voor het maken van 
een technische realisatie.  

WO-TEC-02.18 De leerlingen genereren ideeën voor een ontwerp van een technische realisatie. 

WO-TEC-02.19 
De leerlingen tekenen een ruwe schets van de technische realisatie die ze willen 
maken. 

WO-TEC-02.20 
De leerlingen geven bij het ontwerpen van de technische realisatie de stappen 
die ze willen doorlopen, aan (aanwijzen, tekenen, noteren, verwoorden…). 

WO-TEC-02.21 
De leerlingen kiezen geschikte materialen en gepaste hulpmiddelen voor het 
maken van een eenvoudige technische realisatie. 

WO-TEC-02.22 
De leerlingen maken keuzes bij het maken van een technische realisatie, 
rekening houdend met de behoefte, vereisten en beschikbare materialen en 
hulpmiddelen. 

WO-TEC-02.23 
De leerlingen maken een eenvoudige technische realisatie, al dan niet aan de 
hand van een stappenplan. 

WO-TEC-02.25 De leerlingen stellen vast of het doel werd bereikt met de technische realisatie. 

WO-TEC-02.26 
De leerlingen controleren of een technische realisatie voldoet aan 
vooropgestelde behoeften en eisen. 

WO-TEC-02.27 
De leerlingen gaan na of de gekozen materialen en hulpmiddelen geschikt 
waren.  

WO-TEC-02.28 De leerlingen reflecteren op hun werkwijze en sturen deze eventueel bij. 

WO-TEC-03.01 
De leerlingen illustreren dat technische realisaties worden ontwikkeld om aan 
individuele behoeften te voldoen. 

WO-TEC-04.02 De leerlingen zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken. 

WO-TEC-04.03 De leerlingen zijn bereid nauwkeurig te werken. 
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WO-TEC-04.05 De leerlingen brengen waardering op voor technische realisaties. 

WO-TEC-04.06 
De leerlingen zijn bereid om inventieve/innovatieve oplossingen te bedenken 
voor technische behoeften.  

 

Wiskunde 

WI-SPV-01.06 
De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun leefwereld verwoorden 
welke de rol en het praktische nut van wiskunde is in de maatschappij.  
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Lesontwerp 

Les 1: Schetsen  

Tijd Inhoud 

Inleiding 
5 minuten  

Probleemstelling 
Je start de les met enkele probleemstellingen: 

- Het is donker in de klas. Hoe kan ik dat oplossen? (Uitvinding: licht) 
- Er is een leerling ziek en de ouders moeten verwittigd worden. Hoe 

kan ik dat doen? (Uitvinding: telefoon) 
- Ik heb verschillende pennen maar raak ze steeds kwijt. Hoe kan ik ze 

bij elkaar houden? (Uitvinding: pennenzak)  
Je kan de leerlingen zelf ook nog enkele probleemstellingen laten geven met de uitvinding die 
ervoor gemaakt is.  

 
De leerlingen ontdekken dat uitvindingen worden gemaakt vanuit een 
probleem. Om het probleem op te lossen vindt men iets uit zodat het geen 
probleem meer is.  
Je kan er ook voor kiezen om het krantenartikel over de broertjes Matteo (13) en Miro (11) te 
laten lezen. Zij hebben meegedaan aan een wedstrijd van Technopolis en hebben daar de 
eerste prijs gehaald.  
 

Verwerving 
10 minuten  

Wat is het probleem? 
Je vertelt de leerlingen dat ze zelf een uitvinding gaan maken dat in functie 
staat van een probleem. Het probleem doet zich voor in de klas. Enkele 
ideeën zijn: 

- Er is geen plek om knutselwerkjes te laten drogen. 
- De schoenen hangen steeds vol zand waardoor de klas vol zand ligt. 
- In heel wat banken kan je niets terugvinden. Hoe kan ik deze ordelijk 

houden?  
- De verbeterhoek is steeds een grote rommel met al die 

werkschriften. Hoe kunnen we dit oplossen?  
Je kan de leerlingen zelf een probleem laten kiezen uit het lijstje, je kan zelf een probleem kiezen 
waar je graag een oplossing voor wilt of kan ervoor kiezen om de leerlingen zelf een probleem 
te laten zoeken.  
 

Dit is de oplossing! 
Wanneer de leerlingen een probleem hebben gekozen/gekregen kunnen ze 
naar een oplossing gaan zoeken. Deze oplossing moet functioneel, realistisch 
en haalbaar zijn.  
 
Spreek ook duidelijk met de leerlingen af wat de criteria zijn. Dit is afhankelijk 
van het probleem dat je kiest, bijvoorbeeld: 

- Welk materiaal mag/kan er gebruikt worden? 
- Hoeveel knutselwerkjes moeten kunnen drogen? 
- Schoenen uit? Waar kan ik de schoenen dan veilig zetten? 
- Welk materiaal moet er zeker in de bank kunnen? 
- Hoeveel werkschriften moeten er kunnen liggen? 
- Hoe groot mag het zijn?  
- Moet het makkelijk verplaatsbaar zijn?  
- … 

Zorg ervoor dat je voor elk probleem dat je geeft, enkele criteria hebt. Zo voorkom je dat de 
leerlingen onrealistische zaken gaan uitvinden.  
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Verwerking 
30 minuten  

Schetsen 
Wanneer de leerlingen een oplossing hebben gevonden voor hun probleem 
kunnen ze verder met de volgende stap. Ze beginnen met een schets van hoe 
de oplossing eruit zal zien of hoe ze deze kunnen realiseren. Hierbij denken 
ze aan verschillende zaken zoals materiaal, grootte, gebruiksinformatie, 
functie…  
 
Extra informatie voor de leerlingen: 
Een schets zorgt ervoor dat je een duidelijk zicht krijgt over wat je gaat 
maken. Het is de bedoeling dat wanneer je een schets maakt, iedereen 
daarna de uitvinding kan maken. De details worden meestal weggelaten in 
een schets. Je zorgt er dus voor dat volgende zaken zeker op de schets terug 
te vinden zijn: 

- naam uitvinding  
- materiaal  
- grootte  
- functie  

 
Om de leerlingen een idee te geven hoe een schets eruit kan zien kan je hen 
de PowerPointpresentatie over schetsen laten zien. Hierin zie je verschillende 
soorten schetsen.  

Slot 
5 minuten  

Korte bespreking 
Op het einde van de les bespreek je kort met de leerlingen hun ervaringen: 

- Wat vond je moeilijk? 
- Waar ben je tegenaan gelopen? 
- Hoe heb je het aangepakt? 
- …  

 

Les 2: Uitwerken  

Inleiding  
5 minuten  

Terugkoppeling  
Bespreek kort met de leerlingen wat ze tijdens de vorige les hebben gedaan. 
Bespreek ook hun moeilijkheden, werkpunten…. zodat ze hier rekening mee 
kunnen houden tijdens het realiseren van hun uitvinding.  

Verwerking 
75 minuten  

Aan de slag! 
Nu de schets klaar is kunnen de leerlingen aan het werk. Tijd om hun eigen 
uitvinding te realiseren!  
Maak voor dat ze beginnen duidelijke afspraken over materiaal, plaats…  
 
Ook hier is een belangrijke begeleiding weer noodzakelijk. Ga langs de 
verschillende groepjes om hen bij te sturen indien nodig.  
 
De tijd die hiervoor is opgegeven is een suggestie. Je kan altijd extra tijd geven wanneer je 
merkt dat de leerlingen dit nodig hebben.   

Opruimen 
10 minuten  

Alles weer op de juiste plaats 
De leerlingen ruimen alles weer netjes op. Spreek met hen een plaats af waar 
ze hun uitvinding op een veilige plaats kunnen zetten terwijl ze alles 
opruimen.  
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Slot  
10 minuten  

Bespreking 
Bespreek met de leerlingen de verschillende uitvindingen: 

- Wat was het probleem? 
- Hoe zijn jullie tot de oplossing gekomen? 
- Hoe zijn jullie te werk gegaan? 
- Welke moeilijkheden zijn jullie tegengekomen? 
- Heb je de werkwijze moeten aanpassen omdat je ergens tegenaan 

gebotst bent?  
- Hoe werkt de uitvinding?  
- Welk materiaal heb je gebruikt? Waarom?  
- Kan je het met ander materiaal ook maken? Waarom?  
- Werkt de uitvinding?  
- …  
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Broers Matteo (11 jaar) en Miro (13 jaar) 
verbazen jury met uitvindingen voor 
mensen met beperking: bionische 
handschoen en ingenieuze website 

 
Aalst - Ze zijn amper 11 en 13, maar de Aalsterse broertjes Matteo en Miro Callebaut verbaasden jury en 
publiek dit weekend tijdens Coolest Projects in Technopolis in Mechelen. Miro kaapte de eerste prijs 
weg met een zelfgemaakte website die het leven van mensen met een beperking eenvoudiger maakt, 
Matteo verbaasde met zijn handschoen die gebarentaal in gesproken taal omzet. 
 
Coolest Projects is een techbeurs voor jonge mensen. Jongeren komen er hun ‘uitvinding’ die ze zelf in 
elkaar gestoken hebben voorstellen. Miro en Matteo, allebei leerlingen van het Sint-Jozefscollege in 
Aalst, gingen met een eerste prijs en een eervolle vermelding lopen. Miro kreeg de prijs voor ‘meest 
bruikbare project’. Matteo kreeg de eervolle vermelding van de jury. 
 

Tandpasta-uitknijper 
Miro (13) bouwde zelf een website waarmee hij mensen met een beperking wil helpen. “Op de 
website staan hulpmiddelen die mensen met een beperking het leven makkelijker kunnen maken. Een 
bekerhouder om aan de rolstoel te hangen, een tandpasta-uitknijper, een boekenopenhouder, een 
sleutelgrijper, een bestekhouder. In totaal negen gebruiksvoorwerpen”, zegt Miro. Gekoppeld aan een 
3D-printer kan je de objecten thuis uitprinten. Ze zijn beschikbaar voor iedereen.  
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Miro en Matteo deden al drie keer mee aan Coolest Projects. De eerste keer wonnen ze allebei de 
eerste prijs, het tweede jaar alleen Matteo en nu was het opnieuw de beurt aan Miro. “Elk jaar staan 
we daar met een project. Met iets dat voor ons een uitdaging is om te maken en dat wel van belang 
kan zijn voor de mensen”, zegt hij. 
 

Prototype 
Ook de handschoen van jongere broer Matteo (11) spreekt tot de 
verbeelding. Via een slimme technologie in de handschoen wordt de hoek 
gemeten waarop de vingers staan en dat gebaar wordt omgezet in een 
gesproken woord. “De meeste dove mensen kunnen niet praten. Daarom 
maakte ik een handschoen die gebarentaal omzet tot gesproken taal. Ik 
heb hier twee maanden aan gewerkt. In totaal zet het zeven gebaren om 
in taal: ‘ok’, ‘goed zo’ en dan de cijfers 1 tot 5”, zegt Matteo. 

Het is niet de eerste keer dat iemand een bionische handschoen maakt die 
gebarentaal omzet tot spreektaal, maar zo bekend is het concept nu toch 
ook nog niet. “Zoiets wordt nog niet op grote schaal gemaakt, toch zou het de communicatie met 
doofstomme mensen echt wel vooruit kunnen helpen”, klinkt het. Echt een dure zaak is het ook niet. 
De onderdelen van de handschoen van Matteo kosten samen minder dan 100 euro. 

Het is aan de bedrijfswereld om iets met die uitvindingen te doen en ze verder uit te werken. De 
broertjes Callebaut zijn vooral geïnteresseerd in het uitvinden zelf en zijn al op zoek naar een nieuw 
project om volgend jaar opnieuw te kunnen scoren op Coolest Projects. 
 
Bron: https://www.hln.be/in-de-buurt/aalst/broers-matteo-11-en-miro-13-verbazen-jury-met-uitvindingen-voor-mensen-
met-beperking-bionische-handschoen-en-ingenieuze-website~a6a26e8f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

  

https://www.hln.be/in-de-buurt/aalst/broers-matteo-11-en-miro-13-verbazen-jury-met-uitvindingen-voor-mensen-met-beperking-bionische-handschoen-en-ingenieuze-website~a6a26e8f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/in-de-buurt/aalst/broers-matteo-11-en-miro-13-verbazen-jury-met-uitvindingen-voor-mensen-met-beperking-bionische-handschoen-en-ingenieuze-website~a6a26e8f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Media: Fotobewerking 

Benodigdheden 
- Digitale foto’s die genomen zijn tijdens het hoekenwerk: verschillende uitvindingen  
- Computer of laptop met een fotobewerkingsprogramma, minstens per twee leerlingen 
- PowerPointpresentatie 
- Bijlage: Stappenplan – Fotobewerking (pdf) 

 

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen een foto die ze zelf genomen hebben bewerken. 
- De leerlingen kunnen met een foto die ze zelf genomen hebben een boodschap overbrengen 

door de foto te bewerken.  
- De leerlingen kunnen op een correcte manier met media omgaan.  

 

Inhoudelijk 
Tijdens deze les gaan de leerlingen aan de slag met de digitale foto die ze zelf hebben genomen tijdens 
het hoekenwerk rond de verschillende uitvindingen. Ze gaan leren over hoe ze op een correcte manier 
moeten omgaan met media die ze zelf maken.  
 
Om dit te realiseren moeten ze zelf hun foto bewerken die ze tijdens het hoekenwerk hebben 
genomen. Met deze foto gaan ze een boodschap overbrengen naar andere mensen. Wat de 
boodschap net is, dat mogen ze pas vertellen op het einde van de les. Op deze manier gaan ze kunnen 
inzien dat mediaboodschappen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Het is 
daarom heel belangrijk dat dit klassikaal met de leerlingen wordt overlopen. Ze moeten goed opletten 
met wat ze doen en delen via media.  
 
Media is een uitvinding die we in deze tijden niet meer zouden kunnen missen. Daarom is het enorm 
belangrijk om de gevaren van media mee te delen met de leerlingen. Vele kinderen beseffen nog niet 
wat ze wel en niet mogen delen. Ook de manier waarop media verspreid kan worden is belangrijk. 
Vaak zijn kinderen nog niet op de hoogte van de verschillende soorten media waardoor ze ander 
media fout gaan gebruiken.  
 
Verschillende interpretaties 
Wanneer mensen een mediaboodschap zien kan deze vaak op verschillende manieren geïnterpreteerd 
worden. Doordat mensen op een verschillende manier naar iets kijken kan er vaak onenigheid 
ontstaan over een mediaboodschap. Daarom is het belangrijk om altijd goed visueel te maken wat je 
bedoelt. Wanneer je dit niet duidelijk maakt kan je verbaasde of zelfs boze reacties krijgen terwijl je dit 
helemaal niet zo bedoelt hebt. Wees dus steeds duidelijk over de boodschap die je via media wil 
versturen.  
 
Een foto zegt soms meer dan 100 woorden 
Tegenwoordig wordt er heel wat reclame gemaakt met mediabeelden. Dit komt omdat een foto soms 
meer zegt dan 100 woorden. Denk maar aan de slogans om te stoppen met roken of een foto zien van 
hoe je longen eruit zien wanneer je rookt. Je zal sneller stoppen door de foto’s te zien dan door de 
slogan te lezen. Met een foto kan je duidelijke beelden weergeven. Wanneer je enkel tekst meedeelt 
kan de interpretatie heel uiteenlopend zijn.   
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MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren 
• Beeldbewerking 
• Beeldbewerking >  8-10j Bewust beleven, herkennen en begrijpelijk beschrijven 
en onder begeleiding toepassen van: 

• vergroten en verkleinen van beelden 

• effecten op beelden 
 
• Beeldbewerking >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig 
toepassen van vervormingen en aanpassingen van beelden 

 

MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen 
• 2.5-12j   Onder begeleiding experimenteren met de bediening van 
mediamiddelen uit de eigen omgeving en leefwereld 

 

MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen  
• 8-12j   Op een eenvoudige wijze foto’s bewerken door de grootte te wijzigen, het 
formaat bij te snijden, de kleurtoon te veranderen, … 
• 10-12j   Experimenteren met fotobewerking, bijvoorbeeld een speciaal effect 
(tekst, filter, vormen … ) toevoegen 

 

IVzv2 Op een efficiënte manier informatie en  leerervaringen  opnemen, verwerken, 
weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in 
complexere situaties 
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CODE ET LEERPLANDOELSTELLINGEN 

7.3.1 MV 5.3; 
ICT 1-8 

Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media. 
Bv.: 
• media online gebruiken; 

• toestellen, apparaten en software met elkaar verbinden (bv. beamer met 
computer, fototoestel met computer, afstandsbediening met tv, apps); 

• bedieningsinstructies (bv. via fiches, simulaties, helpfunctie, handleiding) 
begrijpen en hanteren. De leerlingen hanteren hierbij de gepaste 
basisbegrippen functioneel. 

7.3.2 ICT 4-8; 
MV 5.3 

Beschrijven wat je met het medium kan doen. 
Bv.: 
• vastleggen; 

• gegevens verzamelen; 

• geluid, beeld of tekst weergeven; 

• creatief verwerken; 

• opzoeken; 

• zelfstandig leren; 

• voorstellen aan anderen; 

• snelheid in communicatie bevorderen (in tijd en afstand). 

7.3.3 MV 5.3; 
ICT 2, 3, 8 

Uit een vertrouwd aanbod het gepaste medium (toestellen, apparaten 
en software) kiezen en gebruiken i.f.v. een behoefte. 
Voorbeelden van een behoefte: dient om informatie in te winnen, 
moet gebruiksvriendelijk zijn, moet een realistische weergave geven na 
verwerking, dient om te creëren, helpt me om te oefenen (bv. de 
maaltafels). 

7.3.6 MV 5.2, 
5.3, 5.4 
ICT 5 

Waarnemingen, ideeën en fantasieën creatief vormgeven door gebruik 
te maken van (audiovisuele) media. 
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MV-MED-MKL- 1.12 
De kinderen zien in dat het variëren van het beeld en/of het geluid een 
andere werkgelijkheid kan oproepen. 

MV-MED-MKL- 1.13 
De kinderen weten dat beelden en/of geluiden verschillend kunnen 
geïnterpreteerd worden afhankelijk van de invalshoek waarmee de ontvanger 
tegen de boodschap aankijkt. 

MV-MED-OOW-2.1 De kinderen kunnen audiovisuele media technisch bedienen. 

MV-MED-OOW-2.2 De kinderen kunnen de audiovisuele media functioneel bedienen. 

MV-MED-CM-3.5 
De kinderen creëren nieuwe werkelijkheden door het variëren van beelden 
en/of geluiden.  
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Lesontwerp 
Tijd Inhoud 

Inleiding 
10 minuten  

Bewerkte foto’s beschouwen  
De leerkracht start de les met enkele foto’s. De foto’s tonen een duidelijk 
beeld van wat er gebeurt wanneer je ze bewerkt. 
In de PowerPointpresentatie kan u zien dat de foto’s eerst apart worden getoond en nadien 
samen. U kan er ook voor kiezen om de foto’s meteen samen te tonen. 

  
Bespreek samen met de leerlingen de verschillende foto’s: 

- Wat zie je op de foto? 
- Welke veranderingen zie je?  
- Hoe zie je dat?  
- Waarom denk je dat deze foto is bewerkt?  
- Wie denkt dat het om een andere reden is gedaan?  
- Hoe komt het dat we, ondanks dat we dezelfde foto zien, toch 

andere meningen hebben?  
Bespreek hier duidelijk dat het heel normaal is dat niet iedereen hetzelfde ziet. De boodschap 
die men via een foto wil meedelen kan door heel wat mensen op een verschillende manier 
geïnterpreteerd worden. Daarom is het belangrijk om steeds duidelijk te maken wat je wil 
bereiken met de foto.  

Verwerving 
10 minuten  

Experimenteren  
De leerkracht laat de leerlingen kennismaken met het 
fotobewerkingsprogramma. Laat de leerlingen zelf de foto bewerken, maar 
geef ze wel de opdracht wat ze moeten doen. Zo ben je zeker dat iedereen 
alles heeft geprobeerd en dat het bij iedereen lukt. De verschillende zaken 
die de leerlingen uittesten zijn: 

- foto toevoegen 
- filter toepassen  
- formaat aanpassen 
- foto bijsnijden 
- foto draaien  
- tekenen op foto 
- tekst toevoegen op foto 
- vormen toevoegen op foto 
- stickers toevoegen op foto 
- een kader toevoegen rond foto 
- hoeken afronden 
- achtergrond aanpassen  
- foto opslaan   

Verwerking 
20 minuten  

Eigen foto bewerken 
Tijdens het hoekenwerk rond de verschillende uitvindingen hebben de 
leerlingen met de digitale camera zelf een foto getrokken. Deze foto mogen 
ze nu zelf gaan bewerken. De leerlingen kiezen zelf hoe ze dit doen.  
Op het einde van de les moet er een duidelijke boodschap achter de foto 
zitten, dit kan heel uiteenlopend zijn. De leerlingen mogen de boodschap zelf 
kiezen maar delen deze niet mee met de klasgenoten. Wanneer de 
verschillende foto’s bij de bespreking besproken worden moeten de andere 
leerlingen zelf de boodschap zien te vinden.  
Je kan de leerlingen individueel of per twee laten werken. Met meer personen is niet 
aangeraden omdat ze dan het werk moeilijk kunnen verdelen achter een computer.  
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Voor dat de leerlingen beginnen aan het bewerken van hun foto bespreek je 
nog eens kort hoe verschillend de interpretatie van mensen kan zijn. Geef 
hen hier ook een voorbeeld mee zoals in de inhoud staat vermeld over het 
roken.  
 

Slot  
10 minuten  

Bespreking 
Bespreek een aantal van de bewerkte foto’s. Neem de originele foto er ook 
bij zodat je goed kan vergelijken.  

- Welke veranderingen zie je op de foto? 
- Wat is de boodschap van de foto? 
- Hoe zie je dit?  
- Ziet iedereen dezelfde boodschap? 
- Hoe komt dit?  

 
Vraag aan de leerlingen die de foto bewerkt hebben wat de juiste boodschap 
is. Bespreek wat ze net veranderd hebben en hoe ze dat gedaan hebben.  

- Wat zorgde ervoor dat voor hen de boodschap duidelijk werd?  
- Hoe hebben ze geprobeerd om de boodschap ook duidelijk over te 

brengen naar de andere klasgenoten?  
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Bijlagen 

Foto’s inleiding 

 

 

 



Juf Sanne - Thema: Uitvinders 

49 
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Tentoonstelling 
Om dit thema op een leuke manier af te sluiten kan u een tentoonstelling organiseren voor de 
leerlingen van de school, leerkrachten, ouders, grootouders… Op deze manier kunnen de leerlingen 
hun eigen werken en creaties tonen waar ze thuis al weken over spreken.  
 
De posters en presentaties die gemaakt zijn kunnen ook hier aangeboden worden. Op deze manier 
heeft u een extra evaluatiemoment waarbij elke groep apart nog eens beoordeeld kan worden.  
 
De tentoonstelling is een leuke manier om de ouders te betrekken bij datgene waar hun kinderen mee 
bezig zijn op school. De betrokkenheid van de leerlingen zal hier ook zeker mee verhogen door de 
spanning.   
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