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Lerarenopleiding Thomas More Kempen 

 

Campus Turnhout 
Campus Blairon 800 

2300 Turnhout 

Tel: 014 80 61 01 

 

Campus Vorselaar 
Lepelstraat 2 

2290 Vorselaar 

Tel: 014 50 81 60 

 

 
Ontwerp leeractiviteit 

2019-2020 
Is dit document nieuw voor je, klik dan even op het tekstballonnetje hiernaast * →. 

 

Naam student(e): Niels De Witte 

Opleiding: Bachelor Lager Onderwijs Niveau  1 ☐   2☐   3 ☒ 

Stageschool:  Mentor(en)  

Leerlingen: Leerjaar/groep 5B Aantal leerlingen  

Leergebied(en): Wetenschappen en techniek 

Kies 

Kies 

Onderwerp 

activiteit: 

Techniek: proefjes over regen en zonneschijn 

☒ Nieuwe leerstof                  ☐ Herhaling                 ☐ Andere:  

Timing: Datum   Begin- en einduur 

Focusdoel*: Jullie leren vandaag hoe je zelf regen kan maken en hoe je zelf een regenboog maakt 
adhv proefjes. 

Situering 

focusdoel*: 

Situering in het leerplan (ca. 4 leerplandoelen) 

WO-TEC-
02.25 

De leerlingen stellen vast of het doel werd bereikt met de technische 
realisatie. 

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

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

Concretisering focusdoel (ca. 4 doelen) 

De leerlingen kunnen zelf proefjes uitvoeren.  

De leerlingen kunnen beschrijven hoe regen en regenbogen ontstaan. 

De leerlingen kunnen reflecteren op hun handelen. 
 

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben al geleerd over regen in andere WO-lessen. Ook in voorgaande 

leerjaren kwam dit aan bod.  

Ze hebben al vaker proefjes uitgevoerd. 
 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

Het thema komt regelmatig voor in het leven van de kinderen. Het weer is altijd 

aanwezig. Dus ook regen en regenbogen komen vaak voor. Het onderwerp van de les 

sluit dus zeer nauw aan bij de leefwereld van de kinderen. Het weer bepaalt wat we 

aandoen en wat we kunnen spelen op de speelplaats. Het is dus zeer aanwezig in de 
leerwereld van kinderen. 

 

Organisatorische beginsituatie 

We werken in 3 hoeken. In iedere hoek is een proef voorzien. Na 12 minuten in een 

hoek wordt er doorgeschoven.  
In de hoeken werken de kinderen nog in kleinere groepjes van 2-3 personen. 

 

Gedifferentieerde beginsituatie van de leerlingen 

Sommige kinderen zijn sneller weg met proefjes. Andere hebben het er moeilijker mee. 

Ook vinden sommige leerlingen het lastig om in groep te werken. De sterkere leerlingen 

zullen de minderen mee op sleeptouw nemen. 

Andere 
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Teamteaching*:  

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen leren zelf regen maken en leren zelf een regenboog maken. Ze doen dit 

door zelf proefjes uit te voeren. Ze leren hiervoor verschillende materialen gebruiken. 
Ze leren dat regen ontstaat door water te verdampen. Water verdampt als water 

verwarmd wordt. Er ontstaan druppels op de spiegel. 

Ze leren ook dat regenbogen ontstaan door zonlicht dat weerkaatst op water. Meestal is 

dit water regen maar je kan dit ook zelf doen met gewoon water.  
Ze leren samenwerken in groep. Ook leren ze reflecteren op hun handelingen en 

reflecteren ze de verschillende proeven. 

 

Inhoudelijke stappen 

De leerlingen vertellen wat ze al weten over het onderwerp. 

Vervolgens krijgen ze een kort filmpje te zien. Hierna gaan ze zelf aan de slag in 
hoeken. Ze proberen eerst zelfstandig en vervolgens volgen ze een filmpje van de 

proef. Ze voeren 3 proefjes uit. 

Er is ook een reflectie aan gekoppeld. 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

Leerlingen kunnen niet in groep werken. 

Leerlingen begrijpen de filmpjes niet. Ze vinden de oplossing van de proef niet. 

Leerlingen vinden meteen de oplossing waardoor ze tijd over hebben. 

 

Kernbegrippen 

Regen, regenboog, water, weerkaatsing, … 

Gebruikte bronnen*:  Proefjes.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=7706FjQsTfo 

Bijlagen*: Filmpjes  

Materiaal: • Spiegeltjes 

• Witte bladeren 
• Water 

• Warm water 

• Zonlicht  

• IPad’s  
• Flesjes 

• Gekleurd papier 

• Passer 

• Schaar 
• Plakband 

• Muntjes 

• Satéprikkers 

Terugblik 

leeractiviteit*: 

 

Feedback van mentor op voorbereiding: 

 

VERLOOP LEERACTIVITEIT 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7706FjQsTfo


Thomas More Kempen – Lerarenopleiding   Pagina 3 

Oriëntatiefase 

5 
min 

Leerkracht vraagt aan de leerlingen wat ze weten over het ontstaan van regen en het ontstaan van een regenboog. 
Hoe ontstaat regen? (Verdampen van water in wolken) 

Hoe ontstaat een regenboog? (Regen en weerkaatsing zonlicht) 

 

De leerkracht toont de leerlingen het volgende filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=7706FjQsTfo 
 

De leerkracht deelt het lesdoel mee.  

Jullie gaan vandaag in groep proefjes uitvoeren. Jullie gaan zelf regen en een regenboog maken. 

 

Leerfase 1 (verwervingsfase) 

3 
min 

LK verdeelt de leerlingen in 3 groepjes en legt de werking uit.  
Ieder groepje werk 12 minuten in een hoek. In een hoek maken de lln zelf regen. In de twee anderen maken ze een regenboog. Er liggen verschillende materialen in een hoek. Jullie proberen zelf te ontdekken 

hoe je de proef uitvoert door gebruik te maken van de materialen.  

 

Na 5 minuten zal er een signaal gegeven worden. Je mag nu het filmpje bekijken. Hierop wordt voorgedaan hoe je de proef uitvoert. In de overige tijd voeren de leerlingen de proefjes zelf uit. Als ze klaar zijn 
gaan ze in groep nog kort bespreken wat ze ervan vonden en of het gelukt is. 

 

Leerlingen werken in een hoek ook nog eens in kleinere groepjes van 2-3 leerlingen.  

 

Leerfase 2 (verwervings- / verwerkingsfase) 

40 

min 

Hoek 1: leerlingen maken zelf regen. Leerlingen proberen eerst per 2-3 zelf de oplossing te vinden. Na 5 min mogen ze het filmpje bekijken. 

Benodigdheden: warm water of thee, glas, spiegeltjes 
 

Filmpje: https://thomasmore365-

my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-

thema/Andere%20documenten/Filmpje%20regen%20maken.MP4?csf=1&web=1&e=chdZeB 
 

Hoek 2: leerlingen maken zelf een regenboog. Werkwijze is hetzelfde als hoek 1. 

Benodigdheden: zonlicht van buiten, glas water, wit blad 

 
Filmpje: https://thomasmore365-

my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-

thema/Andere%20documenten/Filmpje%20regenboog%20maken%201.MOV?csf=1&web=1&e=urVUpF 

 
Hoek 3: leerlingen maken zelf een windsnelheidsmeter. Werkwijze is hetzelfde als in de andere hoeken. 

Benodigdheden: rietjes, karton, papier, satéprikker, flesje, plakband, passer, muntjes 

 

Filmpje: https://thomasmore365-
my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-

thema/Andere%20documenten/Filmpje%20zelf%20windmeter%20maken.MOV?csf=1&web=1&e=6zetdX 

 

In iedere hoek blijven de leerlingen 12 minuten en dan schuiven ze door. 
 

Slotfase 

2 
min 

Klassikaal terugkoppelingsmoment.  
We bespreken nog kort de les met de hele klasgroep. 

 

Ben je klaar ? Check dan even of je niets vergeten bent. Gebruik hiervoor eventueel het memo-

lijstje bij de opmerkingen 

https://www.youtube.com/watch?v=7706FjQsTfo
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-thema/Andere%20documenten/Filmpje%20regen%20maken.MP4?csf=1&web=1&e=chdZeB
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-thema/Andere%20documenten/Filmpje%20regen%20maken.MP4?csf=1&web=1&e=chdZeB
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-thema/Andere%20documenten/Filmpje%20regen%20maken.MP4?csf=1&web=1&e=chdZeB
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-thema/Andere%20documenten/Filmpje%20regenboog%20maken%201.MOV?csf=1&web=1&e=urVUpF
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-thema/Andere%20documenten/Filmpje%20regenboog%20maken%201.MOV?csf=1&web=1&e=urVUpF
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-thema/Andere%20documenten/Filmpje%20regenboog%20maken%201.MOV?csf=1&web=1&e=urVUpF
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-thema/Andere%20documenten/Filmpje%20zelf%20windmeter%20maken.MOV?csf=1&web=1&e=6zetdX
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-thema/Andere%20documenten/Filmpje%20zelf%20windmeter%20maken.MOV?csf=1&web=1&e=6zetdX
https://thomasmore365-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/r0654984_student_thomasmore_be/Documents/Praktijkdossier%20De%20Witte%20Niels/Voorbereidingen%20leeractiviteiten/Stage%20Sem%202/Vervangopdracht%20WO-thema/Andere%20documenten/Filmpje%20zelf%20windmeter%20maken.MOV?csf=1&web=1&e=6zetdX
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