
INLEIDING 

 
Hierbij vinden jullie een lespakket over het thema ‘Dozen’. Dit pakket is uitgewerkt door een  
laatstejaars student van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van Thomas More Turnhout. 
In dit thema vind je onder andere lessen over: de sorteerregels, het maken van papier en karton, het 
bouwen van een robot met dozen, een hoekenwerk, …  
 
De lessen zijn gemaakt voor leerlingen van de tweede graad. Tijdens het voorbereiden heeft men 
rekening gehouden met een fictieve klas van 20 leerlingen. Uiteraard zijn de lessen aanpasbaar naar 
grotere of kleinere leerlingaantallen. 
In de fictieve school zijn er ook enkele tablets beschikbaar en is er in de klas een digibord aanwezig. 
In de werkbundel staat een qr-code bij elk filmpje. Er is ook een overzichtsblad voor de leerkracht 
met de links en qr-codes naast elkaar. 
Dit kan eventueel ook gebruikt worden door de leerlingen om de filmpjes op voorhand thuis te 
bekijken, in groepjes in de klas met een tablet of klassikaal aan het digibord. 
Het thema bestaat uit 4 lessen van 100 min. De eerste drie lessen kan je ook splitsen in twee delen 
van 50 minuten. De laatste les is een hoekenwerk dat bestaat uit 5 hoeken. 
 
Bij de meeste oefeningen in de werkbundel staan alle woorden voorgedrukt en moeten de leerlingen 
deze enkel overschrijven op de correcte plaats. Dit is vooral voor de taalzwakkere leerlingen een 
hulpmiddel. 
Achteraan vind je ook een alfabetische woordenlijst waarin de moeilijke woorden uit het hele thema 
worden uitgelegd.  
Omdat alle leerlingen een ander werktempo hebben zijn er achteraan in de bundel verschillende ‘tijd 
over – opdrachten’ beschikbaar. Deze blaadjes staan los van de lessen en kunnen op elk moment van 
het thema ingevuld worden. 
 
Om aan te sluiten bij de leef- en ervaringswereld van de leerlingen wordt aan hen gevraagd om zelf 
een doos en andere propere afvalmaterialen mee naar de klas te brengen. Ook worden er in de 
bundel zo veel mogelijk voorbeelden gebruikt die de leerlingen zeker zullen herkennen.  
Sorteren is belangrijk, daarom is het fijn dat hier op school ook extra aandacht aan besteed wordt. 
Ga daarom samen met de leerlingen op zoek naar de verschillende vuilbakken die op school 
aanwezig zijn en ontdek samen wat wel of niet in elke vuilbak mag. 
 
Per les is er een korte evaluatie achteraan in de bundel. Dit gaat over de geziene leerstof of over het 
samenwerken in groep. 
Op het einde van het hele thema is er ook een eindtoets voorzien. 
 
Tot slot nog een overzicht van alle materialen. 

• Inleiding 

• Links en qr-codes 

• Voorbereidingen leerkracht + eindtoets 

• Werkbundel leerlingen 

• Werkbundel correctiesleutel 

• Bijlagen  

• Doelen GO!  

• Doelen OVSG 

• Doelen ZILL 
 
Veel plezier! 


