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Leerplandoelen bij deze bundel

ZILL

Meewerken aan een grotere groepsopdracht - kunnen samenwerken met anderen
rond een gemeenschappelijk idee of doel - samenwerken met anderen ondanks
verschillen.
Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen uitleggen -
voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen bij vragen.
Zich samen verantwoordelijk voelen voor iets - gezamenlijke doelen bepalen en
nastreven - groep vormen en blijven, ook bij eventuele strubbelingen - bij de
samenwerking gedrag en taal op elkaar afstemmen.

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.

Illustreren hoe technische systemen evolueren en verbeteren.
Bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken of
realiseren, moet voldoen in functie van een vooropgesteld doel.
Onderzoeken en vaststellen waarom een zelf gemaakt of bereid technisch systeem
goed, niet of slecht functioneert - werkwijzen en technische systemen vergelijken en
beoordelen aan de hand van criteria - inzien dat technische systemen om
onderhoud vragen.

Nagaan in welke mate een zelfgemaakt technisch systeem voldoet.

Socio-emotionele ontwikkeling
SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een
gemeenschappelijk doel.

 
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
Oriëntatie op techniek
OWte1: Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen
gemaakt zijn van grondstoffen , ingrediënten, materialen en/of onderdelen.

 
OWte3: Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren,
begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden.

 
OWte4: Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem,
daarbij de verschillende stappen van het technisch proces doorlopen.

 
 
 
 



Verwondering en bewondering tonen voor elke vorm van nieuw leven en dit
beschermen en respecteren.

Verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van dieren en planten uit de
omgeving.

Onderzoekend leren  : zich laten inpalmen door nieuwe dingen uit de omgeving -
onderzoeksvragen stellen - een onderzoeksuitkomst voorspellen - een
onderzoeksstrategie bedenken en uitvoeren - experimenteren en exploreren -
onderzoeksresultaten en bevindingen bundelen - verslag uitbrengen en een
conclusie formuleren, een antwoord op de onderzoeksvraag geven - over het
onderzoek en de resultaten en bevindingen ervan met anderen communiceren - met
de resultaten en bevindingen aan de slag gaan.

Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving.
Zorg dragen voor het milieu, dichtbij en veraf - deelnemen aan acties die ijveren voor
meer zorg voor natuur en milieu -  persoonlijke ervaringen met dergelijke acties met
elkaar delen en daaruit leren voor de toekomst

Oriëntatie op natuur
OWna4: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende   organismen 
 groeien en zich voortplanten.

 
OWna7: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het
milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden.

 
Ontwikkeling van initiatief en verantoordlijkheid
IVzv1: Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven aan die keuzes
en daar de verantwoordelijkheid voor opnemen.
 
IVoc1: Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en
erover te leren.
 
IVoc3: Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen
formuleren.

IVds4: Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsgierig zijn naar media en genieten om ermee bezig te zijn - de wereld van de
media met een open houding exploreren.
De mogelijkheden van media op een positieve, verantwoorde en waardevolle
manier aanwenden.
Bereid zijn om eigen mediatalent te tonen en in te zetten bij het eigen leren en
spelen en dat van anderen.
Interesse tonen voor (nieuwe) media en hun mogelijkheden en deze mogelijkheden
gebruiken - interesse tonen voor het mediagebruik van anderen - op zoek gaan naar
nieuwe media-ervaringen.

Verschillende mediamiddelen en hun mogelijkheden kennen - in functie van een
vooropgesteld doel op zoek gaan naar de gepaste media - ervaren hoe een
mediamiddel verschillende toepassingen kan hebben.

Kader: Bewust beleven en herkennen van: dichter en verder in beeld, hoog en laag
standpunt. 
Montage: Bewust beleven en herkennen van: de volgorde van beelden,
geluidenopvallende herhalingen binnen een reeks beelden, geluidende
wisselwerking tussen beeld en geluid. 

Onder begeleiding experimenteren met de bediening van mediamiddelen uit de
eigen omgeving en leefwereld.

Experimenteren met video - en geluidsbewerking bijvoorbeeld met eenvoudige apps
video en geluid manipuleren, stopmotion filmpjes maken.

Mediakundige ontwikkeling 
MEmw1: Media enthousiast en positief aanwenden.

 
Mege1: De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun
toepassingen ontdekken en begrijpen. 

 
MEge 4: De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en
hanteren.

 
MEva1: Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen. 

 
MEva 2: Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen.

 
 
 
 
 
 
 
 



Plezier beleven aan het gebruiken van de eigen verbeelding in een muzische context
- verder denken dan het gebruikelijke - (onder begeleiding) op zoek gaan naar een
creatieve, fantasievolle vormgeving.

Beeld (compositie): bewust beleven, herkennen, uitvoeren en creatief gebruik
maken van: duidelijke compositievormen herkennen in beeldend werk en eigen
vormgeving: patronen (spiegelen, herhalen, roteren),contrasten, focus decoratieve
motievende delen en het geheel van een compositie.
Beeld (vorm): Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en creatief gebruik maken van:
vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm; patronen door de herhaling van
vormenlichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding; driedimensionale
vormen; asymmetrie en verhouding.
Beeld (ruimte): Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en creatief gebruik maken van
ruimtelijke relaties: wat verder weg is, is kleiner; afsnijding en overlapping;
perspectief: voor- en achtergrond; verschillende standpunten gebruiken om eigen
werk beter te bekijken en te versterken; ruimte innemen, doorsteken en omvatten
(constructies)
Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en creatief gebruik maken van:verschillende
lijnsoorten in eigen werkpunt- en lijnstructuren (ritme, patroon, arcering …) om een
gevoelswaarde op te roepen
Drama (handeling en taal): Bewust beleven en herkennen van: handeling horend bij
een personage, ruimte of situatie; het gevarieerd weergeven van een eenvoudige
handeling of situatie; taalspel.
Drama (handeling en taal): Bewust beleven, herkennen en met eigen woorden
beschrijven en onder begeleiding toepassen van: variaties op een zelfde handeling;
handelingen die horen bij een bepaalde situatie; het afstemmen van handelingen op
de andere spelers; het aanpassen aan de taal aan de spelsituatie.
Drama (structuur): Bewust beleven, herkennen en met eigen woorden beschrijven
en onder begeleiding toepassen van: het bedenken van een eenvoudige
dramatische situatie (wie-wat-waar); de sfeer van een scène; de structuur van een
scène/stuk met een begin, midden en slot.

 
Muzische ontwikkeling
MUgr 2: Durven fantaseren en verbeelden.

 
MUge 2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren.

 
 
 
 
 
 



In spontane expressie zichzelf zijn - een persoonlijke stijl tonen.

Drama (non-verbaal drama): Experimenteren met het beschrijven van een
personage of situatie die anderen uitbeelden - oefenen op het spelen en
improviseren van een non-verbale scène door expressief gebruik van het lichaam
en mimiek.
Beeld (Collage, assemblage, constructie, beeldhouwen, textiel): Verkennen en
onderzoeken van (eenvoudige) constructie- en verbindingstechnieken - oefenen in
het maken van collages en assemblages met combinaties van verschillende soorten
papier en materialen - kennismaken met creatieve houtbewerking (spijkeren, zagen
en schuren) - oefenen in het textiel verwerken: textiel maché, textielcollage … -
verkennen van textiel maken: weven, knopen en spanwerk, vilten.

Ruimtefiguren: Onderzoeken van voorwerpen door zich te bewegen in de ruimte, te
kijken naar en te handelen met voorwerpen uit de omgeving en daarbij woorden
gebruiken zoals plat, recht, rond, gebogen, hoekig.
Onderzoeken en vaststellen van een ontvouwing (ontwikkeling) van een kubus en
een balk

Persoonlijk verslag uitbrengen (over een beluisterde of gelezen tekst, een beleefd
voorval, een behandeld onderwerp).

Klasgesprek
Tweegesprek 
Gesprek in kleine kring of groep

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

 
MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit
te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen.

 
Ontwikkeling van wiskundig denken
WDmk2: Inzicht verwerven in meetkundige objecten

 
Taal
TOtg4: Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het nut daarvan
inzien.
 
TOmn2: Een mondelinge boodschap overbrengen

 
TOmn3: Actief deelnemen aan een gesprek

 
 
 
 



OVSG

WO-TEC-01.04: De leerlingen zeggen van technische realisaties uit hun omgeving uit
welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn. 
WO-TEC-01.05: De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend
eigenschappen van allerlei grondstoffen en materialen. 
WO-TEC-01.07: De leerlingen illustreren hoe technische realisaties onder meer
gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of op kennis over
natuurkundige verschijnselen. 
WO-TEC-02.18: De leerlingen genereren ideeën voor een ontwerp van een
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-02.25: De leerlingen stellen vast of het doel werd bereikt met de technische
realisatie.

LOD-SOV-01.03: De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 
LOD-SOV-01.08: De leerlingen kunnen met steun van de leerkracht leiding geven. 
LOD-SOV-01.09: De leerlingen kunnen zelfstandig leiding geven bij groepstaken. 
LOD-SOV-01.10: De leerlingen kunnen onder leiding van een medeleerling
meewerken. 
LOD-SOV-01.11: De leerlingen kunnen kritiek uiten ten aanzien van anderen. 
LOD-SOV-03.01: De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen
zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

MV-MED-MKL-1.3: De kinderen weten dat beelden en geluiden iets vertellen. 
MV-MED-MO-. 4.4: De kinderen kunnen waardering opbrengen voor en genieten
van mediaproducten van zichzelf en anderen.
MV-MED-CM-3.9: De kinderen kunnen op een creatieve wijze mediaproducten
aanmaken.
MV-MED-CM-3.4: De kinderen kunnen een gegeven uit de werkelijkheid voorstellen
met beelden en/of geluiden.
MV-MED-CM-3.3: De kinderen kunnen zelf combinaties van beelden en/of geluiden
maken. 

Wereldoriëntatie
Techniek

 
Sociale vaardigheden

 
Muzische vorming
Media

 



MV-BLD-BS-6: Kinderen ervaren dat beelden een inhoud, betekenis of doel kunnen
hebben. 
MV-BLD-BS-3: Kinderen praten over het werk van anderen.
MV-BLD-OM-3.8: Kinderen kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk
werkstuk.
MV-BLD-OM-1.8: Kinderen ontdekken de driedimensionale eigenschappen en
combinatiemogelijkheden van bepaalde materialen.
MV-BLD-OM-3.2: Kinderen kunnen uit een assortiment aan materialen en
hulpmiddelen een bewuste keuze maken om een constructie op te zetten of een
creatie te ontwerpen.
MV-BLD-OM-3.6: Kinderen vinden plezier en voldoening in het beeldend vormgeven.
MV-BLD-OM-2.3: Kinderen experimenteren met beeldelementen. Ze onderzoeken
de mogelijkheden van kleur, vorm, volume, structuur, ritme, textuur, contrast,
compositie, beweging, ...

MV-DRA-BV-1.1: De kinderen durven in de kring 'doen-alsofspelletjes spelen'.
(durven).
MV-DRA-BV-1.2: De kinderen overwinnen hun spreekangst en durven te vertellen in
de kring. (durven).
MV-DRA-BV-1.7: De kinderen kunnen zich in allerlei personen, dieren, planten en
zaken uit de omgeving inleven en beelden deze uit. (creativiteit).
MV-DRA-BV-1.10: De kinderen vergroten hun vindingrijkheid via regelmatig
afwisselende spelvormen. (creativiteit).
MV-DRA-BV-1.11: De kinderen ontwikkelen hun fantasie via allerlei spelsituaties.
(fantasie).
MV-DRA-SGB-3.6: De kinderen reageren gepast en respectvol op het voorlezen en
het spel van anderen met eenvoudige commentaar.
MV-DRA-SB-2.4: De kinderen kunnen eenvoudige dialoogjes improviseren. (taal).
MV-DRA-SB-2.12: De kinderen kunnen samen een eenvoudig dramatisch spel
opbouwen. (wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom?).
MV-DRA-SB-2.13: De kinderen exploreren de mogelijkheden van materialen,
rekwisieten en kostuums in functie van het spel. (rekwisieten)

LOD-ICT-01.01: De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het creatief vormgeven
van hun ideeën.
LOD-ICT-01.04: De leerlingen kunnen bepalen hoe ze beeld, woord of geluid gaan
gebruiken om hun ideeën creatief vorm te geven.
LOD-ICT-03.03: De leerlingen zijn bereid voor hen bestemde programma’s te
gebruiken voor het inoefenen van de leerinhoud.

Beeld

 
Drama

 
ICT



WI-MVL.STRUC.1.1: De lln. kunnen (al dan niet met een constructievoorschrift) een
model nabouwen: in de ruimte. De complexiteit van zowel de constructie als van het
constructievoorschrift, neemt toe met de leeftijd.
WI-MVL.IDEN.6: De lln. kunnen resultaten van knipfiguren (een stukje wegsnijden uit
een gevouwen blad) voorspellen. Ze kunnen zelf knipfiguren maken: vrij of naar
model.

WO-NAT-02.04a: De leerlingen weten dat planten water en voedsel nodig hebben.
WO-NAT-02.04b: De leerlingen weten dat planten lucht, licht en warmte nodig
hebben.
WO-NAT-08.05: De leerlingen kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit
hun omgeving zelfstandig basishandelingen uitvoeren.
WO-NAT-03.22: De leerlingen ontdekken dat groei verandering van uiterlijk met zich
meebrengt.
WO-NAT-08.01: De leerlingen dragen zorg voor hun eigen omgeving.
WO-NAT-08.02: De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de
natuur.
WO-NAT-01.04: De leerlingen nemen gericht waar met al hun zintuigen.

NL-SPR-DV-D01-02-02: De leerlingen kunnen zeggen welk hun spreekdoel is door te
zeggen wat zij met hun spreektaak beogen.
NL-SPR-DV-D01-05-01: De leerlingen kunnen de oriëntatievragen bij de planning van
hun spreektaak gebruiken door de oriëntatievragen afzonderlijk te beantwoorden
met hulp van de leraar.

Wiskunde: meetkunde

 
Wereldoriëntatie
Natuur: 

 
Nederlandse taal

 
 
 
 
 
 
 



GO!
33102: Een explorerende en experimentele aanpak tonen om meer te weten te
komen over techniek. 
33407: Bespreken welk technisch systeem het meest gepast is. 
33401: Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte oplossen door een gepast
technisch systeem correct te gebruiken. 
33321: Zelf gerealiseerde systemen en werkwijzen met elkaar vergelijken en
beoordelen. 
33319: Onderzoeken waarom een zelf gerealiseerd technisch systeem niet
functioneert of niet voldoet. 
33318: Door gebruik nagaan of het doel werd bereikt met een zelfgemaakt
technisch systeem. 
33316: Een eenvoudig technisch systeem al dan niet aan de hand van een
stappenplan realiseren. 
33306: Voor een technisch systeem dat ze willen ontwerpen rekeningen houden
met aangereikte criteria. 
33317: Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. 

31128: Kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
31201: Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken. 
31202: Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine. 
31205: Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling
meewerken. 
31211: Aangeven dat er binnen de eigen groep afspraken nodig zijn. 
31306: Waardering uitdrukken en respect tonen voor het werk van mensen uit hun
omgeving. 

11106: Bereid zijn om in communicatie met anderen respect en waardering op te
brengen. 
11107: Bereid zijn om spontaan te spreken. 
11104: Plezier beleven aan luisteren en spreken. 
11361: Een presentatie geven over een gelezen boek, een project, een coöperatieve
opdracht: De essentie vertellen: passende visuele en auditieve ondersteuning
gebruiken. 

Wereldoriëntatie: Techniek

 
Wereldoriëntatie: ik en de anderen, groep en samenleving

 
Nederlands: mondelinge taal 

 
 



7.1.1. Een positieve houding hebben t.o.v. media en openstaan voor een brede
waaier aan communicatiemiddelen en expressievormen.
7.1.2  Vertrouwen hebben in hun (muzische) expressiemogelijkheden en hun

7.1.4 Genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in
muzische creaties die met behulp van media tot stand zijn gekomen.
7.1.7 Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren. 
7.3.4 Een volgorde aanbrengen in een reeks van voorwerpen, beelden en/of
geluiden zodat ze een samenhangende boodschap brengen.
7.3.6 Waarnemingen, ideeën en fantasieën creatief vormgeven door gebruik te
maken van (audiovisuele) media.

4.3.2.1: Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, fantasieën en handelingen
uitbeelden.
4.4.2.10: Een situatie of verhaal uitbeelden door bewust gebruik te maken van
attributen.
4.3.2.19: Een situatie of verhaal uitbeelden door gebruik te maken van een
aangeboden verhaallijn.
4.3.2.11: Mimisch uitbeelden (zonder woorden).
4.3.1.11: Vertellen over de verhaallijn vanuit volgende elementen: wie, wat en waar.
4.3.1.12: Vertellen over de verhaallijn vanuit volgende elementen: wanneer en
waarom.

4.1.1.12: Vormen, kleuren, lijnen of textuur in een compositie (in 2D of 3D)
bespreken.
4.1.2.7:  Een vorm voorstellen d.m.v. volumes (3D).
4.1.2.12: Een beeld (2D of 3D) creëren door objecten bewust in de ruimte te
plaatsen.
4.1.1.13: Eenvoudige technieken herkennen en benoemen.
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.
4.1.2.9: Verschillende lijnsoorten gebruiken om een beeld te creëren.

Media

talent bij het (expressief) gebruik van media ontdekken en ontwikkelen.

 
Muzische vorming
Drama

 
Beeld

 
 
 
 



2.3.03: Aanwijzingen op tweedimensionale afbeeldingen (tekening, foto, plattegrond)
kunnen gebruiken om de driedimensionale situatie te beschrijven en weer te geven.

32214: Bij planten eenvoudige verzorgingshandelingen uitvoeren en verwoorden. 
32216: Proefondervindelijk vaststellen dat een plant water, lucht, licht, een geschikte
temperatuur en voedingsstoffen nodig heeft om te kiemen en te groeien. 
32217: Bij de verzorging van planten nagaan of de voorwaarde inzake
voedingsstoffen, water, lucht, licht, beschutting, temperatuur... vervuld zijn. 
32628: Voorbeelden geven van recycleerbare materialen. 

Wiskunde

 
Wereldoriëntatie: natuur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De leerlingen maken kennis met het onderwerp dozen.
De leerlingen werken mee aan een brainstorm rond het thema dozen. 
De leerlingen verzinnen een naam voor Danbo die met de hele klas wordt
verzonnen.
De leerlingen ontwikkelen nieuwsgierigheid bij het zien van de verschillende dozen.
De leerlingen zijn bereid om nieuwe dingen te ontdekken en erover te leren. 
De leerlingen zetten hun zintuigen (horen, voelen, ruiken)   in om zaken waar te
nemen.
De leerlingen durven fantaseren en verbeelden. 

De leerlingen maken kennis met de driehoeksconstructie en ontdekken dat deze
technische realisatie de stevigste is.
De leerlingen kunnen samenwerken in groep om zo een gemeenschappelijk doel te
bereiken.
De leerlingen genereren ideeën voor een ontwerp van een technische realisatie.
De leerlingen maken een eenvoudige technische realisatie met behulp van de
voorkennis die ze al hebben opgedaan.
De leerlingen controleren of het doel van hun technische realisatie bereikt werd
door het uit te testen.
De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen bij moeilijkheden.
De leerlingen kunnen bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze
willen gebruiken of realiseren moet voldoen, in functie van het vooropgesteld doel.

De leerlingen kunnen samenwerken in groep om zo een gemeenschappelijk doel te
bereiken. 
De leerlingen kunnen combinaties van beelden en/of geluiden maken. 
De leerlingen kunnen een eenvoudig scèneverloop bedenken rekening houdend
met de criteria: waar, wie, wat. 
De leerlingen beleven plezier aan het fantaseren en verbeelden. 
De leerlingen experimenteren met media middelen uit de eigen leefwereld.
De leerlingen kunnen een reeks beelden in de juiste volgorde plaatsen om zo hun
verhaal te creëren. (stop-motion) 
De leerlingen zijn nieuwsgierig naar media en genieten ervan om hiermee bezig te
zijn.
De leerlingen maken een eigen titelblad  voor hun stop-motion filmpje waarbij ze
gebruik maken van verschillende lijnsoorten en lijndiktes.

Inleiding en rode draad:

 
Les 1: constructies 

 
Les 2: stop-motion 

Lesdoelen per les 



De leerlingen kunnen samenwerken in groep om zo een gemeenschappelijk doel te
bereiken. 
De leerlingen weten dat planten water en voedsel nodig hebben om te groeien. 
De leerlingen weten dat planten lucht, licht en warmte nodig hebben. 
De leerlingen ontdekken dat groei verandering van uiterlijk met zich meebrengt. 
De leerlingen nemen een nieuwsgierige houding aan bij het experimenteren aan het
bonen onderzoek. 
De leerlingen kunnen hun voorspellingen verwoorden en daarbij verklaren waarom
ze die voorspelling maken.

De leerlingen kunnen samenwerken in groep om zo een gemeenschappelijk doel te
bereiken.
De leerlingen kunnen een eenvoudig scèneverloop bedenken rekening houdend
met de criteria: waar, wie, wat.
De leerlingen durven in de kring ‘doen-alsof spelletjes’ spelen.
De leerlingen overwinnen hun spreekangst en durven te vertellen in kring. 
De leerlingen kunnen zich inleven in zaken uit de omgeving en beelden deze uit. 
De leerlingen maken expressief gebruik van lichaam en mimiek om zo situaties uit te
beelden en duidelijk te maken.
De leerlingen hebben respect voor elkaar en kunnen dit tonen. 
De leerlingen kunnen op een respectvolle manier feedback geven aan hun mede-
leerlingen.

De leerlingen ervaren, onderzoeken en stellen vast hoe eenvoudige technische
systemen gemaakt zijn. 
De leerlingen kunnen vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor
een probleem.
De leerlingen kunnen nagaan in welke mate hun zelfgemaakt technisch systeem
voldoet. 
De leerlingen kunnen bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze
willen gebruiken of realiseren moet voldoen, in functie van het vooropgesteld doel. 
De leerlingen kunnen een technisch systeem al dan niet aan de hand van een
stappenplan realiseren. 
De leerlingen bestuderen ontvouwingen van ruimtefiguren en kunnen deze weer
vlot in elkaar steken. 
De leerlingen kiezen uit verschillende materialen, de milieuvriendelijkste er uit om
zo hun technische realisatie te realiseren. 

Les 3: Een plant in een cd-doosje 

 
Les 4: drama

 
Les 5: verpakkingen

 
 



De leerlingen zijn bereid om media te gebruiken bij het leren.
De leerlingen kunnen uit een assortiment aan materialen een bewuste keuze maken
om een creatie te ontwerpen.

De leerlingen kunnen met behulp van assemblage voorwerpen in 3D creëren. 
De leerlingen kunnen hun eigen kijkdoos realiseren door gebruik te maken van
fantasie, ervaringen… 
De leerlingen kunnen op een respectvolle manier praten over het werk van
anderen. 
De leerlingen kunnen uit een assortiment aan materialen een bewuste keuze maken
om een creatie te ontwerpen.
De leerlingen hebben plezier aan het beeldend vormgeven.

De leerlingen kunnen samenwerken en overleggen en zo hun reclameslogan tot
stand brengen.
De leerlingen kunnen op een respectvolle manier, een klas binnenstappen. 
De leerlingen kunnen vol overtuiging, hun slogan en affiche gaan voorstellen aan de
andere klassen van de school. 
De leerlingen hebben respect voor de andere klassen en storen geen andere
klassen door lawaai te maken op de gangen.
De leerlingen kunnen een affiche ontwerpen die voldoet aan een aantal criteria. 
De leerlingen durven het woord nemen en beleven plezier aan het spreken, ze
creëren spreekdurf. 
De leerlingen kunnen verwoorden wat hun spreekdoel is

 
Les 6: een kijkdoos maken

 
Les 7: afsluitles: affiche voorstellen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In deze bundel kan je lesmateriaal vinden voor 525 minuten rond het thema dozen
voor de tweede graad van het lager onderwijs. Dit is redelijk veel voor één thema, maar
het is wel leuk om inspiratie uit te halen. Zijn enkele lessen minder interessant voor
jouw klas? Geen nood! Het is eenvoudig om enkele lessen te schrappen. Zo kan je de
laatste les van 100 minuten laten vallen en enkel het slot gebruiken om terug te blikken
op het thema. Zo bespaar je al vijfentachtig minuten. Ook kan je ervoor kiezen om de
inleidende les in te korten en de leerlingen niet te laten brainstormen over het thema
maar gewoon het thema op zich af te laten komen. Op die manier bespaar je vijftien
minuten. Als laatste kan je er nog voor kiezen om extra zaken bij de lessen te laten
vallen. Als je deze zaken inkort, kom je dus aan een bundel van 400 minuten wat
perfect is. De rode draad doorheen mijn bundel is eenvoudig aan te passen. De bundel
bevat een inleidende les, drie lessen rond MUVO en drie lessen rond WO. Als laatste
kan je een les vinden om het thema mooi af te sluiten. 
 
Hopelijk vinden jullie veel inspiratie in deze bundel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn bundel

Veel lees-en
leerplezier!

 



Naast mijn bundel rond het thema dozen, werkte ik ook een webquest voor
leerkrachten uit. Op deze webquest kan je verschillende zaken per les vinden. Denk
hierbij aan instructiefilmpjes en digitale activiteiten. Op mijn webquest staat  een
pagina met 'extra opdrachten'. Ga ook zeker daar eens een kijkje nemen. Wanneer ik in
mijn bundel naar deze webquest verwijs, surf dan naar volgende site:
https://sites.google.com/view/webquestdozenjufbo/home of scan de QR-code. Ik hoop
jullie met mijn bundel te inspireren! Veel leer- en leesplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naast bovenstaande webquest, werkte ik ook een webquest uit voor leerlingen. Op
deze webquest staat les vijf van deze bundel, uitgeschreven. De leerlingen volgen de
stappen op de webquest om op die manier tot het goede resultaat te komen. Scan de
QR-code om deze webquest te bekijken. Of surf naar:
https://sites.google.com/view/dozenvoorleerlingen/home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn webquest



 
 
Gezamenlijke evaluatie
Bij elke les is er een dobbelsteenblad. Bij elk aantal ogen, staat er een afbeelding.
Elke afbeelding verwijst naar een onderdeel van de les. De leerlingen gooien en
kijken naar de afbeelding bij het juiste aantal ogen. Ze denken na: 'Wat heeft deze
afbeelding te maken met de les van vandaag?' Wanneer hetzelfde aantal ogen
gegooid wordt, gooi je nog een keer. Je mag natuurlijk ook een zelfde aantal ogen
meermaals bespreken. Misschien geeft niet iedereen hetzelfde antwoord. Het
dobbelsteenblad is telkens toegevoegd achter elke les. 
 
Je kan de leerlingen een blad geven en ze het eerst in groep laten bespreken. Je kan
het ook gezamenlijk doen in een kring. Je kan ze het ook per twee laten overleggen.
Na elke les blik je ook kort terug met de leerlingen. Wat vonden ze van de les?
 
Varianten
Je kan er voor kiezen om voorwerpen in een doos te steken. Je laat dan een leerling
iets uit de doos nemen. Wat heeft dit voorwerp met de les te maken? De bundel is
uitgewerkt met een dobbelsteenblad. Maar je kan even goed naar de afbeeldingen
kijken die op het blad staan en deze voorwerpen in een doos steken. Zo kan je
afwisselen van werkvorm. Je kan er ook voor kiezen om de afbeeldingen af te
drukken en op een grote dobbelsteen te kleven. 
 
Opvolging leerlingen
Na elke les schrijven de leerlingen op een post-it wat ze geleerd hebben. Deze
post-its worden verzameld in een grote doos. Op het einde hebben de leerlingen
zes post-its. De leerlingen maken hiervan hun eigen kennis-doos (kubus).
Anderstalige leerlingen kunnen uitleggen aan iemand wat ze willen opschrijven.
Laat op die manier een andere leerling helpen met opschrijven of laat de
anderstalige leerling tekenen wat hij/zij wil zeggen. Zolang het voor hem/haar
duidelijk is.  Je kan ook tegen leerlingen zeggen dat ze erop kunnen schrijven wat ze
minder goed begrijpen. Zo kan je elke dag de post-its lezen en opvolgen om
leerlingen bij te sturen. Vertel dat niemand anders de post-its te zien krijgt.
 
Zelfevaluatie
Op het einde van de lessenreeks vullen de leerlingen een zelfevaluatie in. Hoe
vinden ze dat ze zelf hebben gewerkt? Je kan deze evaluatie samen met de leerling
overlopen en eventueel op punten zetten. 
 

Evaluatie 



Zelfevaluatie leerlingen

Op de volgende pagina kan je een zelfevaluatie vinden die de leerlingen kunnen
invullen na de lessenreeks. Bespreek de zelfevaluatie eventueel met de leerlingen. Je
kan punten geven op de inzet van de leerling tijdens de hele lessenreeks. Overloop de
criteria voor taalzwakke of anderstalige leerlingen. Laat ze eventueel verwoorden wat
ze willen schrijven en neem hiervan notities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vul de tabel onderaan eerlijk in. Zet een kruisje bij het gezichtje dat bij jou
past. 

 

Naam:....................................................                                             Nummer..............
 
1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vul de tabel onderaan in. 
 
 
 
 
1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Om de groepssfeer te bevorderen, kan je de leerlingen verantwoordelijk stellen
voor de klasinkleding. Elke leerling krijgt een kartonnen doos. De leerlingen
maken met de verschillende dozen, één groot huis. Je kan als leerkracht een
ruimte vrij maken waar de leerlingen dit kunnen doen. Het is leuk om de
klasinkleding van de leerlingen te laten komen. Laat ze zelf ook zaken toevoegen.
Laat hun creativiteit de vrije loop gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasinkleding

 
 
(Pinterest, stapelen tot een groot huis)
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Pinterest, een apartementsblok uit kartonnen dozen)



Rode draad: inleiding
Focusdoel: De leerlingen maken kennis met het
onderwerp door gebruik te maken van verschillende
zintuigen en werken mee aan een brainstorm rond het
thema 'dozen'. 
Tijd: 25 minuten
 Lesverloop

Materiaal: 

dozen

Danbo 

sjabloon Danbo

brieven 

post-its 

kruiden 

tennisbal, bierdopjes,

steentjes, rijst

spons 

Als eerste heeft Danbo een doos bij met allemaal kruiden in. Vertel de
leerlingen dat Danbo graag kookt en dat hij in de doos zijn lievelingsgerechtje
heeft klaargemaakt. Kunnen de leerlingen ruiken wat Danbo graag eet? Je kan
bijvoorbeeld spaghettikruiden in de doos doen. Je kan daarna nog een andere
doos nemen en de leerlingen er aan laten ruiken: 'Wat zou er in deze doos
gezeten hebben, denken jullie? Moest er een dier in de doos gezeten hebben,
welk dier zou dat dan zijn? Waarom? 
Als tweede heeft Danbo vier verschillende dozen bij met telkens een voorwerp
er in. De leerlingen moeten raden door te schudden welke voorwerpen er in de
doos verstopt zitten. Ze moeten hierbij afgaan op het geluid. 

Een doos met rijst
Een doos met bierdopjes
Een doos met (een) tennisbal(len)
Een doos met steentjes

 
Doorheen de lessenreeks wordt er een rode draad voorzien. Deze rode draad
wordt duidelijk gemaakt in het begin van de lessenreeks. Zo is er een inleidende
les van 25 minuten waar de leerlingen kennismaken met het thema 'dozen'. Om
deze les te beginnen, vertel je dat je een vriend hebt meegebracht, genaamd
Danbo. Vertel de leerlingen dat Danbo hen deze week komt vergezellen en dat hij
een opdracht heeft voor hen. 
 
Danbo heeft verschillende dozen bij. Deze dozen gaan de zintuigen van de
leerlingen prikkelen. 

 
 
 
 
 
 



Als laatste heeft Danbo een doos bij met een natte, warme spons er in (zie foto).
Je laat enkele leerlingen aan de spons voelen, zonder te kijken. De leerlingen
omschrijven aan hun klasgenoten wat ze voelen. De bedoeling is dat de
leerlingen tekenen wat er omschreven wordt. Kunnen ze raden wat er in de
doos zit verstop?

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je kan in je klas ook een blotevoetenpad voorzien. Je neemt verschillende dozen. In
die dozen doe je allemaal verschillende natuurlijke materialen. (steentjes, bladeren,
zand, mos, hooi, stro...) Zet de dozen achter elkaar en laat de leerlingen er
geblinddoekt doorlopen. Wat voelen ze aan hun voeten? Zet op het einde van de
rij met dozen een plastieken bak met water, zodat de leerlingen hun voeten
kunnen afspoelen. 
 
Je vertelt dat Danbo elke les een brief komt voorlezen met daarin de opdrachten
die ze moeten uitvoeren. Zo zal er in de eerste brief staan wat we die week zullen
gaan doen en dat de kinderen de tweede brief mogen openen bij de start van de
tweede les. Danbo heeft echter nog geen echte naam. Laat de leerlingen zelf een
naam kiezen.  De naam die de meeste stemmen krijgt, wint. De leerlingen kunnen
verschillende suggesties op het bord schrijven en daarna stemmen. Welke naam
vinden ze nu het leukste? 
 
Nadat de naam gekozen is, leest Danbo de eerste brief voor. In deze brief staat
dus wat we gaan doen, zonder al te veel te verklappen. Het thema wordt hierin
duidelijk gemaakt. 
 
Nadat de leerkracht de brief heeft voorgelezen, brainstormt de leerkracht met de
kinderen. Ze denken zelf even na: 'Wat kan je allemaal doen met dozen?'
Je kan van die brainstorm eventueel nog elementen gebruiken in je lessen.  Op die
manier speel je in op de input van je leerlingen. Op de webquest staat een
suggestie om deze brainstorm aan te pakken. 
 
Je kan op de volgende pagina een sjabloon vinden om zelf een Danbo te maken.



 
 
(Pinterest, knip/vouwblad: Danbo)



Eigen Danbo

 
Ik heb zelf een Danbo gemaakt met bovenstaand sjabloon. Het enige wat ik
moest toevoegen zijn tandenstokers. Ik heb Danbo in elkaar gezet met behulp
van tandenstokers. 
 
 

Danbo



Brieven Danbo
 
 
Op de volgende pagina's kan je de verschillende brieven vinden die Danbo in het
begin van de les voorleest.



 
Hallo allemaal! 
 
Mijn naam is Danbo. Ik kom jullie de volgende weken vergezellen
in de klas. Zoals jullie zien, lijk ik op verschillende kartonnen
dozen die zijn samengevoegd. Al mijn vrienden lijken op mij en
hebben ook allemaal dezelfde naam als ik. Dat vind ik niet zo
leuk. Ik zou graag een nieuwe naam krijgen. Helpen jullie mee
nadenken? Schrijf de namen waaraan jullie denken maar op het
bord. Daarna moeten jullie stemmen wat jullie de leukste en
origineelste naam vinden! Ik ben alvast heel benieuwd.  
 
Deze weken gaan wij leren over het thema 'dozen'. Dat thema
past wel bij mijn uiterlijk hé? 
 
Ik ga nog niet verklappen wat we allemaal gaan doen. Dat houd
ik nog geheim. 
 
Jullie kunnen zo dadelijk al eens nadenken. Wat kan je allemaal
doen met dozen? Bespreek het samen met je leerkracht! Wees
origineel! 
 
Veel succes ermee! Ik zie jullie de volgende les terug! Ik hoop dat
jullie een leuke naam voor mij verzinnen! 
 
 
Tot snel! 

Danbo brief 1



 
Hallo allemaal! 
 
Wat een super leuke naam hebben jullie voor mij gekozen! Al mijn
vrienden zullen vast jaloers zijn!
 
Vandaag heb ik een kartonnen doos meegebracht. Het is een hele
stevige doos. Komen jullie eens kijken waarom de doos zo stevig is? 
 
 
(De leerlingen komen kijken naar de doos) 
 
 
Hebben jullie de verschillende driehoekjes gezien in het karton?
Dat is de reden waarom de doos zo stevig is. De doos is gebouwd
volgens de driehoeksconstructie. Dit is de stevigste constructie die
er bestaat. Kennen jullie de Eiffeltoren en het Atomium? Deze
monumenten zijn ook gebouwd volgens de driehoeksconstructie.
Daarom zijn deze gebouwen zo stevig. Vraag even aan je leerkracht
of die een foto wil tonen van deze gebouwen. Dan kan je het
meteen zien. 
Willen jullie graag meer weten over het Atomium en de Eiffeltoren?
Als je dat wil, kan je een weetjesblad vragen aan je leerkracht. (Het
weetjesblad staat op de webquest.) 
 
Vandaag gaan jullie verschillende opdrachten doen rond
constructies. Jullie gaan zelf uittesten hoe je bepaalde zaken stevig
kan maken. 
 
Veel succes! Tot de volgende brief! 
 
 

Danbo brief 2



 
Hallo allemaal! 
 
Vandaag gaan jullie zelf een Danbo maken met behulp van
kartonnen dozen. Met deze Danbo gaan jullie in groepjes een
stop-motion filmpje maken. Een stop-motion filmpje is een
filmpje dat je maakt door verschillende foto's na elkaar te
nemen. Zorg ervoor dat het een vrolijk filmpje wordt! Ik hou veel
van lachen en plezier maken. Ik ben benieuwd om mijn nieuwe
vrienden te leren kennen! 
 
Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danbo brief 3



 
Hallo allemaal!
 
Wauw! Wat heb ik genoten van jullie filmpjes! Ze zagen er super
goed uit! Alle Danbo's waren ook zo verschillend! Leuk gedaan! 
 
Vandaag gaan jullie je eigen plantje planten. 
 
Ik hoor jullie al denken: 'Wat heeft dit nu te maken met het
thema dozen?' Wel, we gaan het plantje niet planten in een
potje, maar wel in een cd-doosje. 
 
Of jullie dat gaan kunnen? Uiteraard! 
 
Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danbo brief 4



 
Hallo allemaal! 
 
Deze les gaan jullie je fantasie gebruiken. Het is een les waarbij je
geen fouten kan maken. Zijn jullie benieuwd wat jullie gaan doen
vandaag? Vraag aan je leerkracht of die het filmpje wil opzetten! 
 
In het filmpje beelden ze allerlei zaken uit, zonder geluid te
maken. Dat gaan jullie deze les ook doen. Uitbeelden zonder
geluid daarbij te maken, noemen we (panto) mime. 
 
Ga maar met z'n allen in een kring staan, zodat jullie meteen
kunnen beginnen! 
 
Veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danbo brief 5



 
Hallo allemaal!
 
Hebben jullie alles bij wat in jullie agenda stond? Ik hoop van wel,
want vandaag gaan we met de doosjes die jullie moesten
meebrengen, aan de slag. Jullie gaan zelf een eigen verpakking
maken. Zijn jullie benieuwd hoe we dat gaan doen? 
 
Bij deze les is het belangrijk dat jullie heel precies gaan werken. Ik
ben er zeker van dat jullie dat kunnen! 
 
Ik ben benieuwd naar de verschillende verpakkingen die ik straks
ga zien op jullie tentoonstelling. 
 
Tot straks! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danbo brief 6



 
Hallo allemaal!
 
Houden jullie ook soms van rust? Waar komen jullie tot rust? Ik
kan soms echt genieten van de stilte. Daarom wil ik jullie hulp
inschakelen. Ik zoek een plek waar ik tot rust kan komen. 
 
Omdat ik niet heel groot ben, wil ik dat jullie deze ruimte creëren
in een schoendoos. De schoendoos voorzien jullie ook van een
kijkgat, zodat jullie mij kunnen zien zitten in deze ruimte. Jullie
gaan dus eigenlijk een kijkdoos maken. 
 
Ik heb tegen jullie leerkracht verteld dat ze op voorhand een
filmpje moest klaarzetten om dat aan jullie te tonen. In dat
filmpje kunnen jullie voorbeelden vinden van kijkdozen. Kijk
goed naar het filmpje, zodat jullie straks voor mij een super
leuke plek kunnen maken waar ik tot rust kan komen. 
 
 
Ik ben benieuwd! Tot snel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danbo brief 7



 
Hallo allemaal!
 
WAUW! Ik ben zo trots op jullie! Wat hebben jullie goed
meegewerkt met mij deze week. 
 
Ik vind dat heel de school moet weten wat jullie deze week
gedaan hebben. Daarom gaan jullie een affiche maken. Op deze
affiche stellen jullie voor wat jullie deze week geleerd hebben.
Om de affiche compleet te maken, maken jullie er ook een
gepaste slogan bij!
 
Jullie gaan deze affiches op het einde van de les voorstellen aan
de andere klassen van de school. Doe dit met volle overtuiging,
want je mag trots zijn op jezelf! 
 
Op het einde hangen we de affiches op in de hele school! 
 
Doe zoals altijd jullie best! Jullie kunnen het! 
 
Tot ziens! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danbo brief 8



Inleiding: 10'
In de inleiding wordt de tweede brief voorgelezen door Danbo. Danbo
vertelt in deze brief dat de leerkracht een kartonnen doos heeft
meegebracht en dat ze eens dichterbij naar de doos moeten gaan kijken.
Het is een heel stevige doos. Kunnen de leerlingen zien waarom de doos zo
stevig is? De leerlingen komen naar de doos kijken en verwoorden wat ze
zien. Ze zien dat het karton gemaakt is volgens een driehoeksconstructie. 
 
 
 
 
 
 

Welke vorm is de stevigste? 
Welke vormen heb je allemaal uitgeprobeerd? 
Hoe heb je het proces aangepakt? 

Midden: 50'
De leerkracht speelt in op de reacties van de leerlingen. Ze vertelt dat de
driehoeksvorm heel stevig is, maar ze vraagt zich nu af of dit wel echt de
stevigste vorm is. Ze vertelt dat de leerlingen dit gaan uitzoeken. Ze verdeelt de
klas in vier of vijf groepen. Elke groep bestaat idealiter uit vier of vijf leerlingen.
Je kan hierbij best zorgen voor heterogene groepen, zodat de leerlingen elkaar
kunnen helpen waar nodig. Daarnaast kan je zorgen voor een taakverdeling
zodat alles vlot verloopt. (Deze taakverdeling kan je vinden achter deze les)
De leerlingen gaan in groep aan de slag en onderzoeken welke vorm de
stevigste is. Als materiaal krijgen ze marshmallows/fruittella's en saté stokjes.
Wanneer een groepje sneller klaar is, kunnen ze eens proberen om met behulp
van de materialen een gebouw te maken. Na vijftien minuten experimenteren,
blikt de leerkracht kort even terug met de leerlingen. 

Na het bespreken geeft de leerkracht de materiaalmeesters de opdracht om
samen met hun groep alles op te ruimen. 

Focusdoel: De leerlingen ontdekken door het bouwen
van verschillende constructies en het onderzoeken van de
techniek dat de driehoeksconstructie de stevigste is. 
Tijd: 75 minuten
 Lesverloop

Materiaal: 

Les 1: constructies Danbo 

brief 2 

saté stokjes

marshmallows

fruittella's

papier

plakband 

kartonnen doos met

driehoeksconstructie 

rietjes, elastiekjes 

post-its



Hoe hebben de anderen het proces aangepakt? 
Wat is slim gezien? 
Kan er een zwaar voorwerp op de brug staan zonder dat deze instort? 

In een volgende leerfase geeft de leerkracht de leerlingen de opdracht om hun
banken 15 cm uit elkaar te schuiven. De leerlingen krijgen van de leerkracht
papier. De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om een brug te maken
voor Danbo. Daarnaast vertelt ze dat Danbo niet zwaar is, dus dat ze er ook
moeten voor zorgen dat de brug andere voorwerpen kan dragen, zoals
bijvoorbeeld een pennenzak. Ze mogen hierbij enkel gebruik maken van papier.  
De leerlingen zullen snel ondervinden dat de brug niet stevig zal zijn als je
gewoon een blad tussen twee banken legt. Ze zullen het papier dus zo moeten
vouwen zodat de brug stevig genoeg is. Als de leerlingen niet meteen tot iets
komen, kan je nog altijd terugverwijzen naar de kartonnen doos van de
inleiding. Een stevige brug ziet er uit als volgt: 
 
 
 
 
 
Het is mogelijk dat de leerlingen een brug maken die niet overeenkomt met de
brug van op de foto. Als afronding van deze fase kan je de leerlingen laten
kijken naar de bruggen van de verschillende groepjes. 

Indien de brug op de foto door geen enkele groep gevonden is, kan je de klas
sturen. Stimuleer de leerlingen om verder te denken en moedig hen aan. Geef
hierbij tips, maar vertel niet wat jouw oplossing is. Datgene wat de leerlingen al
gemaakt hebben, is vast super! Je kan jouw oplossing met die van de leerlingen
vergelijken. Misschien hebben zij toch een stevigere brug dan jij? Reken voor dit
onderdeel ongeveer vijftien minuten. 
 
Als laatste kan je de leerlingen vertellen dat Danbo graag een eigen plekje krijgt
in de klas maar dat hij nog geen stoel heeft om op te zitten. Geef de leerlingen
de opdracht om een zo stevig mogelijke stoel te maken, zodat Danbo erop kan
gaan zitten. Daarnaast moet het ook een zwaar voorwerp kunnen dragen. De
leerlingen moeten bij deze fase gebruik maken van papier, satéstokjes, rietjes,
elastiekjes, marshmallows, fruittella's... De leerlingen krijgen hiervoor twintig
minuten de tijd. Ze moeten eerst een ontwerp maken in groep, daarna kunnen
ze aan de slag met het bouwen. Hiervoor gebruiken ze de opgedane kennis uit
de vorige leerfases. 
Nadat de groepjes klaar zijn, kunnen ze hun stoel voorstellen aan de rest van
de klas. Hoe zijn ze te werk gegaan? Is het een stevige stoel? Hebben ze gebruik
gemaakt van de driehoeksconstructie?
 



Hoe zijn we ook al weer gekomen tot de (driehoek)constructie?
Welke constructie is de stevigste? 
Wat heb je geleerd deze les?
Wat vond je moeilijk? 
Wat zou je de volgende keer anders aanpakken? Waarom?

Geef de leerlingen een taak, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt.
Je kan de taken bewust inzetten om de capaciteiten van de leerlingen verder
te ontwikkelen. Een goede leider moet bijvoorbeeld ook de stilte kunnen
bewaken. 
Deel leerlingen in in heteroge groepen, zo kunnen ze elkaar goed helpen. 

 
Slot: 15'
Het dobbelsteenblad wordt er bijgenomen. De voorwerpen die op het blad
staan, worden besproken. Zie bovenaan de bundel voor eventuele varianten. 
Achter deze les vind je het dobbelsteenblad.
Tijdens het bespreken kan je ook terugblikken op het proces. Hierbij enkele
richtvragen. 

 
De leerlingen schrijven op een post-it wat ze geleerd hebben tijdens de les. Op
de achterkant schrijven ze hun naam. De post-its worden verzameld in een
grote doos. 
 
Tip:
Trek, wanneer de leerlingen aan het werk zijn, zoveel mogelijk foto's. Je kan
deze foto's op de website plaatsen of je kan de foto's gebruiken om de
volgende dag nog eens terug te blikken op de les. 
 
Differentiatie:

 
Webquest: 
Op mijn webquest kan je een document vinden met weetjes over monumenten
die gebouwd zijn volgens de driehoeksconstructie, namelijk de Eiffeltoren en
het Atomium. Leuk voor leerlingen die hierin geïnteresseerd zijn. 
 
Extra: 
Achter deze les vind je opdrachtenkaarten per leerfase. Je kan deze
opdrachtenkaarten ook aan de leerlingen geven en ze kunnen de opdrachten
dan thuis proberen maken. Laat ze een foto nemen van het resultaat!
 
 
 
 

 
 
 Ik haalde een beetje inspiratie uit de volgende les: 
(Verheyen, B. Bruggen: constructietechnieken)



Opdracht: 
Kijk naar de foto. Je ziet een kartonnen doos. Maar als je goed kijkt, zie je dat de
doos bestaat uit verschillende driehoekjes. Deze driehoekjes zorgen voor de
stevigheid van de doos. De doos is gebouwd volgens de driehoeksconstructie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is een constructie?
Een constructie is alles wat uit twee of meer delen is gemaakt. (Wikikids,2018)
Een huis, een tafel en een fiets zijn hier voorbeelden van. 
 
Wat is er gebouwd volgens de driehoeksconstructie? 
De Eiffeltoren en het Atomium zijn gebouwd volgens de driehoeksconstructie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De driehoeksconstructie is de stevigste constructie die er bestaat. Maar is dat
wel echt zo? Kijk naar de opdrachtenkaarten op de volgende pagina en test het
uit!
 
 
 

Bovenstaande info kan je aan de leerlingen bezorgen voor wanneer ze de
opdrachten thuis uitvoeren. 

Opdracht: uitleg



Satéstokjes 
marshmallows/ fruittella's 

Opdracht 1: 
Materiaal: 

 
Opdracht: 
Maak met de satéstokjes en de marshmallow/fruittella's verschillende vormen.
Denk hierbij aan vierkanten, rechthoeken, driehoeken... Welke vorm is de
stevigste? Zoek het uit! 
 
Sneller klaar? 
Maak met behulp van jullie materialen, een STEVIG gebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papier

Opdracht 2: 
Materiaal: 

 
Opdracht: 
Zet twee banken 15 cm uit elkaar. Maak tussen deze twee banken een zo stevig
mogelijke brug. Je mag enkel gebruik maken van papier. Zorg ervoor dat jullie
brug een zwaar voorwerp kan dragen. 
 
Sneller klaar? 
Maak verschillende bruggen. Test uit welke de stevigste is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papier, potlood, satéstokjes, rietjes, elastiekjes, marshmallows, fruittella's 

Opdracht 3: 
Materiaal: 

 
Opdracht: 
Maak met het materiaal een stevige stoel voor Danbo. Zorg ervoor dat de stoel
niet enkel Danbo, maar ook een zwaarder voorwerp kan dragen. Maak eerst
een schets! 
 
Sneller klaar? 
Maak nog iets anders wat Danbo kan gebruiken. Je mag hierbij dezelfde
materialen gebruiken.
 

Opdrachtenkaarten



Kies zelf een voorwerp dat bij deze les
hoort.

Dobbelsteenblad



Taakverdeling 

 

Materiaalmeester

Stilte kapitein 

Verslaggever

Jij zorgt ervoor dat iedereen
helpt opruimen.
Jij zorgt ervoor dat iedereen zorg
draagt voor het materiaal. 

Jij zorgt ervoor dat de groep
rustig werkt. 
Jij spreekt leerlingen aan
wanneer ze te luid praten. 

Jij kan het woord nemen
wanneer andere groepen een
kijkje komen nemen.
Jij kan verwoorden hoe jullie het
proces hebben aangepakt.



 

Tijdbewaker

Leider

Jij houdt de tijd in de gaten.
Jij zorgt ervoor dat jullie tijdig
opruimen. 

Jij zorgt ervoor dat iedereen mee
doet in de groep. 
Je vraagt naar de mening van
anderen. 



Idee groepsindeling

Je kan de leerlingen een puzzelstukje geven en op die manier de leerlingen indelen
in groepen. Je kan er uiteraard ook voor kiezen om de groepen zelf in te delen. 









Focusdoel: De leerlingen maken met behulp van
hun eigen 'Danbo' een stop-motion filmpje. 
 
Tijd: 75 minuten 
 

Lesverloop

Materiaal: Les 2: Stop-motion
Danbo + brief

iPads/tablets 

post-its 

A4 en A3 papieren

stiften en kleurtjes

Kartonnen dozen

materialen voor decor 

 

Inleiding: 2'
In de inleiding wordt de derde brief voorgelezen door Danbo. Danbo vertelt in
deze brief dat hij zich eenzaam voelt en dat hij graag vrienden wil maken. Hij
vraagt de leerlingen of zij hem willen helpen. Hij vertelt de leerlingen dat ze hun
eigen Danbo gaan maken. Hij vertelt hierbij ook dat ze hun Danbo een naam
moeten geven. Danbo vertelt dat de leerlingen een stop-motion filmpje mogen
maken met hun Danbo. Het is de bedoeling dat het een vrolijk filmpje wordt, want
Danbo houdt van plezier maken en lachen. 
 
Midden: 60'  
In de eerste leerfase geef je de leerlingen de opdracht om een vriend voor Danbo
te maken uit een kartonnen doos. Hij mag gerust op Danbo lijken. De leerlingen
moeten hierin niet heel veel werk steken. Dit is niet de kern van de les. Je kan er
ook voor kiezen om zelf de Danbo's al te vouwen voor de leerlingen. Hierin ben je
vrij. Je kan anderzijds ook leerlingen uitdagen om het sjabloon eens te proberen.
Reken hiervoor vijftien minuten.
 
In een tweede leerfase leg je als leerkracht uit wat een stop-motion filmpje precies
is. Stop-motion  is een filmpje dat je maakt door verschillende foto's na elkaar te
nemen. (Wikikids, 2018) Je kan hierbij enkele voorbeelden van op het internet
tonen. Daarnaast leg je uit hoe de leerlingen zo'n filmpje kunnen maken. Je
overloopt samen welke stappen de leerlingen moeten nemen. Achter deze les,
vind je een stappenplan waarin uitgelegd staat hoe je het kan aanpakken. Je vindt
zowel een stappenplan voor IPads als voor tablets. De app die je kan gebruiken
voor de iPad is 'iMotion'. De app voor tablets is 'PicPac'. Daarnaast zette ik op mijn
webquest een filmpje van beide apps voor meer informatie. Deze filmpjes zijn
Engelstalig. Dit kan handig zijn voor anderstalige leerlingen wanneer deze de
Engelse taal goed beheersen. 
Naargelang hoeveel iPads/tablets er in jouw school beschikbaar zijn, kan je de
groepen indelen. Je kan leerlingen zowel per twee laten werken als in groepen van
drie of vier leerlingen. Reken hiervoor vijftien minuten.
 
 



Rol: wie? --> Het personage dat ze in het begin van de les creëren, moet het
hoofdpersonage zijn. De leerlingen mogen andere personages toevoegen. 
Scèneverloop: Wat? --> Het hoofdpersonage moet zijn hobby/talenten uitvoeren in het
filmpje. Waar is hun Danbo goed in? 
Ruimte: Waar? --> De plaats moet gelinkt zijn aan waar Danbo zijn hobby/talent kan
uitvoeren. De leerlingen proberen de plaats zo duidelijk mogelijk te maken
Extra criteria: De leerlingen moeten minstens twintig foto's nemen. 

De namen van de makers van de film moeten er op staan. (Rechts onder) 
De titel van de film moet er op staan. (Bovenaan in het midden) 
Op het blad komt hun Danbo te liggen. Ze nemen een foto van bovenaanzicht, zodat
het een 3D-effect geeft. 
Om de achtergrond van het blad op te vullen, maken de leerlingen gebruik van lijnen. Er
moeten minstens vijf verschillende soorten lijnen aanwezig zijn. (gebogen lijnen,
gekartelde lijnen, stippellijnen, rechte lijnen...) 
De leerlingen gebruiken maar één kleur om de achtergrond te maken. Ze kiezen de
kleur die het best aansluit bij hun filmpje. De leerlingen moeten gebruik maken van
zowel dikke als dunne lijnen. 

Wat ging er goed? Waarom?
Wat liep er mis? Hoe kwam dat? 
Hoe hebben jullie het scenario bedacht? 
Hoe hebben jullie gekozen welke hobby/talent jullie aan Danbo gaven? 
Waarop zijn jullie het meeste trots?
Wat zou je de volgende keer anders aanpakken? 
Welk talent heeft hun Danbo? Waar speelde het filmpje zich af, denk je? 

 
In een volgende fase gaan de leerlingen aan de slag. Ze verzinnen zelf een scenario en
maken er daarna een stop-motion van. De leerkracht geeft aan dat Danbo het
hoofdpersonage is en zich dus op de voorgrond moet bevinden. De leerkracht geeft ook
als tip dat de leerlingen moeten nadenken wat ze op de achtergrond van hun beeld willen
zien. Hiervoor kunnen ze materialen zelf meebrengen of met materialen werken vanuit de
klas. Waar speelt het zich af? De leerkracht geeft enkele suggesties waar de leerlingen
kunnen gaan filmen. Maak hierbij wel duidelijke afspraken.
 
Waaraan moet hun filmpje voldoen? Gelinkt aan de bouwstenen van drama 

Reken voor het verzinnen en filmen van het scenario, dertig minuten. Leerlingen die
sneller klaar zijn, kunnen een titelblad voorzien voor hun filmpje. Hiervoor nemen ze een
papier, één kleur stift en/of potlood en hun Danbo. Dit titelblad kunnen ze gebruiken om
hun filmpje te introduceren. Eerst moet wel hun filmpje klaar zijn. Dat is de kern van de les.
 
Aan welke voorwaarden moet het titelblad voldoen? Gekoppeld aan de bouwsteen 'lijn:
lijnsoorten' van beeld: (Je vindt hiervan ook een stappenplan in bijlage)

 
Slot 13'
Als laatste wordt er teruggeblikt op het proces en product van de leerlingen.

 



Het dobbelsteenblad wordt er bijgenomen. De voorwerpen die op het blad staan, worden
besproken. Zie bovenaan de bundel voor eventuele varianten.  Achter deze les vind je het
dobbelsteenblad.
 
De leerlingen schrijven weer op een post-it wat ze deze les geleerd hebben. De post-its
worden weer verzameld in de doos.
 
Op het einde van de les of op een ander vrij moment, kan je de filmpjes tonen aan de
andere leerlingen van de klas.
 
Differentiatie:
De beide apps zijn Engelstalig. Wanneer je een anderstalige leerling in de klas hebt die deze
taal goed beheerst, kan je eventueel een leerling vragen om de verschillende zaken te
vertalen. De anderstalige leerling zal zich op die manier goed voelen.
 
Bouwstenen media:
Decor: voor- en achterplan: Danbo moet duidelijk op de voorgrond aanwezig zijn + de
leerlingen denken na over wat er zich op de achtergrond afspeelt.
Montage: volgorde: De leerlingen maken de foto's in een bepaalde volgorde.
 
Werkvorm:
Stop-motion
 
Extra: 
Leerlingen kunnen deze opdracht ook perfect thuis maken. Ze kunnen hierbij een tablet,
Ipad of gsm van mama of papa gebruiken. Je kan de leerlingen de beide stappenplannen
bezorgen. Je kan hen daarnaast ook de filmpjes bezorgen van beide apps. Deze filmpjes
kunnen handig zijn voor anderstalige leerlingen die de Engelse taal goed beheersen. 
 
 
 
 
 

 
Ik haalde inspiratie voor de werking van de apps uit
volgende bronnen: 
(Aerts, A.: imotion)
(Fayvts, J.: PicPac stopmotionapp : speelplaatsafspraken)
 
 
 
 
 



Ontwerp je eigen Danbo.
Denk na met jouw groep. Wat gaan jullie met Danbo doen? 
Denk na over welke materialen jullie allemaal willen gebruiken. 
Denk na over de titel van jullie film. 

 
1.
2.
3.
4.

Hoe werkt de app? 
1. Open de app 'iMotion'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Je komt op het beginscherm. Druk op new movie, op die manier kan je een nieuwe
film maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Druk op manual. 
 
 
 

Stappenplan iMotion

(Apps.apple:Imotion) 



4. Geef bij Movie title de naam in van je film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Druk op start.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Druk op capture (opnemen) om een foto te nemen. Je drukt hierop voor elke foto die
je wil nemen. Als je alle foto's hebt gemaakt, druk je op stop. Wanneer je op stop hebt
geduwd, kom je naar de leerkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ontwerp je eigen Danbo. 
Denk na met jouw groep. Wat gaan jullie met Danbo doen?
Denk na over welke materialen jullie allemaal willen gebruiken.
Denk na over de titel van jullie film.

 
1.
2.
3.
4.

Hoe werkt de app? 
1. Open de app 'PicPac'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Je bent nu in het startscherm. Hier kan je alles vinden. Druk op de kader met de
pijl  rechts onderaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Druk op 'Take photos'
 
 
 
 
 
 

Stappenplan PicPac

(Google Play, PicPac)



4. Verander links bovenaan 'auto' in 'manual'.
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Neem een foto, dit doe je door op de camera te drukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Heb je al de foto's genomen? Druk op de stopknop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Je ziet de foto's die je genomen hebt. Kies de foto's die je wil gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jullie eigen gemaakte Danbo.
A3-papier of A4 papier (wit). 

Past je Danbo op een A4 papier? Dan neem je dat! 
Past je Danbo NIET op een A4 papier? Dan neem je een A3 papier. 

Stiften en potloden

Neem jullie Danbo, je papier, potloden en stiften. 
Schrijf de titel van jullie film bovenaan in het midden van jullie blad. 
Schrijf de makers van de film (jullie namen) rechts onderaan op het blad. 
De rest van het blad gaan jullie opvullen met lijnen. 

Je maakt gebruik van MINSTENS vijf verschillende soorten lijnen. 
De lijnen moeten verschillende diktes hebben. 
Voor jullie lijnen gebruiken jullie slechts één kleur. Dit mag een andere kleur zijn
dan de kleur waarmee je de titel schreef. De kleur moet bij jullie filmpje passen.

Als laatste leggen jullie je Danbo op het papier. Neem een foto van het
bovenaanzicht. 
Ben je klaar? Toon de foto aan de leerkracht. 

Maak een titelblad voor jullie film
 
Wat heb ik nodig?

Wat moet ik doen? 

 
 
 
 
 

Sneller klaar? 



Kies zelf een voorwerp dat bij deze les
hoort.

Dobbelsteenblad



Focusdoel: De leerlingen denken na over wat een
boon nodig heeft om te groeien. Ze testen dit
door zelf een boon te planten in een cd-doosje.
Tijd: 50'
 Lesverloop

Materiaal: Les 3: Een plant in een cd-doosje

Groep 1: water, zonlicht, zuurstof, potgrond, kamertemperatuur
Groep 2: water, potgrond, zuurstof, kamertemperatuur
Groep 3: potgrond, zonlicht, zuurstof, kamertemperatuur
Groep 4: potgrond, zonlicht, water, kamertemperatuur
Groep 5: keukenpapier, water, zonlicht, zuurstof, kamertemperatuur 

Inleiding 2'
Danbo leest de volgende brief voor. In deze brief staat dat Danbo nog een laatste
opdracht heeft voor de kinderen. Die opdracht luidt als volgt: 'Plant een boon in een
cd-doosje.'
 
Midden: 35'
De leerkracht vertelt de leerlingen dat ze een boon heeft meegebracht en dat ze deze
boon wil planten in een cd-doosje. Ze vraagt zich nu echter af wat een plant precies
nodig heeft om te groeien. Ze laat de leerlingen even per twee brainstormen. Nadien
volgt er een klassikaal gesprek. De leerkracht laat telkens leerlingen naar voor komen.
Ze schrijven woorden op het bord die ze per twee gevonden hebben. Reken hiervoor
tien minuten. 
 
De leerkracht vertelt aan de leerlingen dat ze niet gaat verklappen wat een plant
precies nodig heeft, maar dat de leerlingen het zelf moeten gaan onderzoeken. De
leerkracht verdeelt de klas in heterogene groepjes van vier of vijf leerlingen. Per
groepje krijgen de leerlingen materiaal om hun boon te planten. Er is echter wel een
verschil tussen de groepjes. Zo krijgt niet elke groep alle benodigdheden om een
plantje te planten. De groepen krijgen het volgende: 

Reken voor het uitleggen van deze opdracht tien minuten. 
 
Daarna gaan de leerlingen in groep aan de slag. Ze planten in groep hun boon in het
cd-doosje. Daarna kiezen ze een plekje in de klas om hun cd-doosje met boon te
zetten. Groepen die geen gebruik mogen maken van zonlicht, mogen hun doosje dus
niet op de vensterbank zetten, maar wel op een plaats waar het donker is, zoals in de
kast. Nadien gaan de leerlingen in groep nadenken. Gaat hun plantje goed groeien?
Waarom denken ze van wel/niet? Reken hiervoor een kwartier. 
 
 

Post-its

cd-doosje

bonen

aarde 

brief Danbo

werkblad

 



Slot: 13' 
De leerlingen luisteren naar de andere groepjes. Waarvan mochten zij gebruik maken
bij het platen van hun boon? De verschillende groepjes komen aan het woord. Nadien
vullen de leerlingen een werkblad in met hun voorspellingen. Welke boon zal volgens
hen goed groeien en welke niet? Dit werkblad kan je vinden achter deze les. 
 
Het dobbelsteenblad wordt er bijgenomen. De voorwerpen die op het blad staan ,
worden besproken. Zie bovenaan de bundel voor eventuele varianten.  Achter deze les
vind je het dobbelsteenblad.
 
Op het einde van de les vullen de leerlingen weer hun post-it in. De post-its worden
weer verzameld in een doos. 
 
Extra:
Je kan na twee weken nog eens terug kijken naar je boon. Waren de voorspellingen van
de leerlingen juist? Wat heeft nu precies een boon nodig om te groeien? Welke boon is
al het hardste gegroeid? Hoe zou dat komen? Leerlingen die gebruik mochten maken
van water, moeten geregeld kijken naar hun plantje dat het zeker niet uitdroogt. 
 
Differentiatie: 
Er zijn twee versies van invulbladen. Bij de eerste versie moeten de leerlingen enkel
een vakje aanduiden en zelf niet veel schrijven. Dit werkblad gebruik je best voor
anderstalige of taalzwakkere leerlingen. Het andere werkblad dient voor de andere
leerlingen in de klas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik haalde inspiratie uit een foto die ik vond op Google
 
(Milieueducatie Den Haag, zaaien in de vensterbank) 
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Kies zelf een voorwerp dat bij deze les
hoort.

Dobbelsteenblad



Focusdoel: De leerlingen durven hun fantasie en
verbeelding gebruiken bij een mime-dramales in
verband met dozen . 
 
Tijd: 50 minuten
 Lesverloop

Materiaal: Les 4: Drama met dozen

Inleiding: 5'
Danbo leest de volgende brief voor aan de klas. Hierin staat dat hij deze keer geen
specifieke opdracht heeft voor de klas. Hij vertelt dat de leerlingen tijdens deze les
niets verkeerd kunnen doen. De leerlingen moeten hun fantasie gebruiken. Er zijn
geen fouten, de leerlingen stellen zich helemaal open en genieten. Danbo vertelt dat
de leerlingen eerst moeten kijken naar het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=nG7nXhS_Iq8&t=42s. De leerlingen moeten tijdens
deze les namelijk ook uitbeelden zonder geluid te maken. Dit noemen we pantomime.
Het filmpje kan je vinden op de webquest. 
 
Midden: 33' 
De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om in een kring te gaan staan. De
leerkracht haalt een grote onzichtbare doos boven. Ze beeldt dit uit met veel
expressie, zodat het net echt lijkt. Ze geeft deze grote zware doos door in de kring.
Hierbij is het de bedoeling dat de leerlingen meespelen met de leerkracht. Ze laat zien
dat de doos super groot en zwaar is. Op die manier wordt de doos doorgegeven in de
kring. Je kan dit nog een keer herhalen door deze keer een super kleine doos door te
geven. Je kan op die manier verschillende variaties aanbrengen. Je gebruikt geen
woorden. Er wordt mimisch uitgebeeld. Reken hiervoor drie minuten. 
 
In een volgende leerfase laat je de leerlingen door de ruimte wandelen. Op jouw
signaal beelden ze verschillende dingen uit die ze met dozen kunnen doen. 
 Vervolgens wandelen ze verder, op het volgende signaal beelden ze iets nieuws uit. Je
kan hierbij zelf suggesties aanreiken, maar je kan het ook van de kinderen zelf laten
komen. Dit wordt weer mimisch uitgebeeld.
Je kan in een doos gaan zitten.
Je kan op een doos gaan zitten.
Je kan iets inpakken.
Je kan iets uitpakken.
Je kan een zware doos optillen.
...
Reken hiervoor vijf minuten.
 
I

post-its

kartonnen

dozen

kaartjes

brief Danbo



Voorbeeld van een kaartje (zie achter de les voor de andere kaartjes) 
Waar: Jullie toneel speelt zich af in de supermarkt
Wie: In jullie toneel is er minstens één klant aanwezig.
Wat: Jullie doos is een product uit de winkel. 

Wat vond je goed gedaan? Waarom?
Wat had misschien beter gekund?
Welke functie kreeg hun doos? Waaraan kon je dat zien?
Vond je de opdracht moeilijk? Waarom?
Wat vond je leuk? Waarom?
Waar speelde het zich af? 
Welke personages deden mee? Waaraan kon je dat zien? 
Wat deden ze zodat het duidelijk werd wat ze uitbeeldden? 

 
 
In een volgende leerfase geef je de leerlingen in groep een echte doos. Je kan dit op
voorhand in de agenda noteren. De doos krijgt echter een andere functie. De
leerlingen maken een kort toneeltje waarbij hun doos een andere functie krijgt. De
leerlingen krijgen hierbij kaartjes. Op het kaartje staat een plaats (waar), een
personage (wie) en een functie (wat). Het is de bedoeling dat de leerlingen deze
situatie uitbeelden met behulp van pantomime. Elk groepje krijgt een ander kaartje.

De leerlingen maken voor hun situatie een toneel, hierbij beelden ze mimisch uit. De
leerlingen mogen zaken toevoegen, maar ze moeten alles wat op het kaartje staat,
gebruiken. Reken hiervoor 5 minuten. 
 
Nadien krijgen de leerlingen een ander kaartje. Deze keer staat er een 'waar' op en
een 'wie'. De leerlingen mogen deze keer zelf beslissen welke functie (wat) hun doos
krijgt. Ieder groepje krijgt weer een ander kaartje. De leerlingen beelden weer mimisch
uit. Reken hiervoor 8 minuten. 
 
Vervolgens krijgen de leerlingen geen input meer van de leerkracht. Ze verzinnen zelf
een situatie waarin hun doos een andere functie krijgt. Ze mogen deze keer zelf de
plaats, het personage en de functie van hun doos kiezen. Ze bereiden zich goed voor,
want op het einde van de les volgt een toonmoment. Reken hiervoor 10 minuten. 
 
Slot: 14'
Op het einde van de les volgt een toonmoment door alle groepjes. De leerlingen kijken
naar elkaar en tonen respect voor elkaar. Ze moeten hun mening geven op een
respectvolle manier. De leerlingen raden welke functie de verschillende dozen kregen,
waar het zich afspeelde en wie er mee deed. 

 
 
 
 
 



Scèneverloop: mimisch uitbeelden
Rol: inleving 
Scèneverloop: fantaseren

 
 
Het dobbelsteenblad wordt er bijgenomen. De voorwerpen die op het blad staan,
worden besproken. Zie bovenaan de bundel voor eventuele varianten.  Achter deze les
vind je het dobbelsteenblad. Je hoeft deze les niet per se het blad te gebruiken. Je blikt
na de toonmomenten eigenlijk ook al terug. Je kan dit zelf beslissen. 
 
De leerlingen vullen op het einde van de les hun post-it in. De post-its worden weer
verzameld in de doos.
 
Bouwstenen drama: 

 
Werkvorm:
Pantomime: onzichtbare materialen gebruiken 
 
Differentiatie:
Verdeel leerlingen in heterogene groepen. Zorg ervoor dat je leerlingen met veel durf
samen zet met leerlingen met minder durf. Zo kunnen ze elkaar naar een hoger niveau
tillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ik haalde een beetje inspiratie uit deze les:
(Willemsen, I.: Dozen muzische les) 
 
 
 
 
 
 



Kaartjes: deel 1

 

Waar: Jullie toneel speelt zich af in de supermarkt.
Wie: In jullie toneel is er minstens één klant aanwezig.
Wat: Jullie doos is een product uit de winkel.

Waar: Jullie toneel speelt zich af aan het postkantoor.  
Wie: In jullie toneel speelt een pakjesbezorger mee.
Wat: Jullie doos is een kledingstuk dat iemand heeft
besteld. 

Waar: Jullie toneel speelt zich af in het zwembad. 
Wie: In jullie toneel speelt een redder mee.
Wat: Jullie doos is een reddingsboei. 

Waar: Jullie toneel speelt zich af in het park.    
Wie: In jullie toneel speelt een boswachter mee.
Wat: Jullie doos is een hond. 

Waar: Jullie toneel speelt zich af in een speeltuin.  
Wie: In jullie toneel speelt een mama of papa mee.
Wat: Jullie doos is een schommel. 



Kaartjes: deel 2

 

Wie: In jullie toneel speelt er een dokter mee
Waar: Jullie toneel speelt zich af in de wachtkamer. 

Wie: In jullie toneel speelt er een bloemenverkoper
mee.
Waar: Jullie toneel speelt zich af op de markt. 

Wie: In jullie toneel speelt een redder mee.
Waar: Jullie toneel speelt zich af aan de zee . 

Wie: In jullie toneel speelt een ober mee.
Waar: Jullie toneel speelt zich af in een restaurant . 

Wie: In jullie toneel speelt een dierenverzorger mee.
Waar: Jullie toneel speelt zich af in de dierentuin . 



Pantomime
 

Kies zelf een voorwerp dat bij deze les
hoort.

Dobbelsteenblad



Focusdoel: De leerlingen bestuderen verschillende
verpakkingen door ze open te knippen, te vouwen en weer
terug in elkaar te steken en maken daarnaast een
verpakking die voldoet aan een aantal criteria. 
Tijd: 75' 
 Lesverloop

Materiaal: Les 5: Verpakkingen

Inleiding: 3'
Danbo leest brief vijf voor aan de klas. Hij vertelt dat de klas vandaag aan de slag gaat
met de kartonnen doosjes die ze moesten meebrengen. Hij vertelt in de brief dat de
leerlingen de doosjes gaan onderzoeken, zelf vouwen en dat ze ook zelf een
verpakking gaan uitvinden. Danbo is heel benieuwd naar de resultaten. 
 
Midden: 57'
In een eerste leerfase gaan de leerlingen de dozen die ze meebrachten, zo voorzichtig
mogelijk uit elkaar halen. Vertel hierbij aan de leerlingen dat ze goed moeten kijken
naar de vorm van de doos, de manier waarop de doos gemaakt is (vouwen,
ineenschuiven, lijmen, nieten...). Zet de leerlingen eventueel in groepjes zodat ze elkaar
kunnen helpen waar nodig. Nadat de leerlingen hun doosje hebben opengevouwen en
bestudeerd, kunnen ze eens naar de verpakkingen van de andere leerlingen kijken.
Reken hiervoor zeven minuten. 
 
Nadien geef je de leerlingen een stappenplan. Op dit stappenplan wordt uitgelegd hoe
de leerlingen het doosje dat ze meebrachten, zelf kunnen maken. Eerst tekenen de
leerlingen het opengevouwen doosje na door er rond te gaan met potlood. Hierbij
tekenen ze ook de lijnen waarop ze moeten vouwen. Nadien knippen ze de tekening
van de doos uit en proberen ze het doosje met behulp van lijm in elkaar te steken. Het
stappenplan voor de leerlingen kan je vinden achter deze les. Laat de leerlingen hier
eventueel per twee werken zodat ze elkaar kunnen helpen. Groepjes die sneller klaar
zijn, kunnen al beginnen met de volgende leerfase of maken een logo voor op hun
verpakking. Reken hiervoor dertig minuten. 
 
Als laatste geef je de leerlingen de opdracht om zelf een verpakking te verzinnen voor
het voorwerp dat ze meebrachten. Schrijf dit op voorhand in de agenda. Laat de
leerlingen  een voorwerp meebrengen naar keuze. Vertel hen dat het voorwerp niet te
groot mag zijn, zodat ze het gemakkelijk mee naar school kunnen nemen. 
 
 
 
 
 

Post-its

kartonnen dozen

karton

gekleurd papier

lijm
plakband

nietjes

meetlat en potlood 

lint
brief Danbo



De verpakking mag niet te groot zijn. Het voorwerp moet er juist inpassen. Vertel
dat ze karton- en papierbesparend moeten werken. 
De verpakking moet langs de buitenkant aantrekkelijk zijn, de buitenkant moet
ervoor zorgen dat andere mensen de verpakking van dichterbij willen bekijken. 
De verpakking moet eenvoudig te recycleren zijn. Zorg ervoor dat je als leerkracht
veel materiaal voorziet. 

Welke doosjes zijn milieuvriendelijk? Waarom? 
Welke materialen zorgen ervoor dat het niet/wel eenvoudig te recycleren is? 
Welk doosje is er perfect van vorm? Niet te groot, niet te klein? 
Wat ging goed? Wat niet?
Welk doosje vind je het origineelste? Waarom?
Wat zou je de volgende keer anders doen? Waarom?

De leerkracht neemt op voorhand volgend artikel door:
https://www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/coolblue-stopt-met-leveren-kartonnen-
dozen-fiets. 
In dit artikel wordt aangehaald dat Coolblue geen kartonnen dozen meer bezorgt per
fiets. De kartonnen dozen zijn vervangen door papieren zakken. Op die manier kan de
fiets veel meer tegelijkertijd vervoeren en daarnaast is het ook een hoop karton
bespaard. 
Schets een beetje het artikel aan de leerlingen. Maar verklap nog niet de oplossing van
de papieren zakken. Geef de leerlingen de opdracht dat ze een verpakking moeten
maken voor hun voorwerp. 

Zorg voor plastic, papier, karton, verschillende soorten plakband (van papier, plastic...) ,
satéstokjes, nietjes.... Stel al deze materialen vanachter in de klas tentoon. De
leerlingen moeten bewust gaan kiezen welk materiaal ze gebruiken. 
Reken hiervoor 20 minuten. Bespreek daarna kort met de leerlingen het artikel.
Leerlingen die uitgedaagd willen worden, kan je ook het artikel bezorgen. 
 
Slot: 15'
Als laatste volgt er een tentoonstelling van de creaties van de leerlingen. Laat ze kijken
naar de verschillende doosjes rekening houdend met de criteria. 

 
Het dobbelsteenblad wordt er bijgenomen. De voorwerpen die op het blad staan,
worden besproken. Zie bovenaan de bundel voor eventuele varianten. Achter deze les
vind je het dobbelsteenblad.
 
De leerlingen schrijven weer op een post-it wat ze deze les geleerd hebben. De post-its
worden verzameld in de doos.
 
 
 



kartonnen verpakkingsdoosje 
karton 
eventueel lint om de verpakking te versieren
een voorwerp naar keuze 

Achter deze les kan je twee stappenplannen vinden. Een stappenplan met enkel
tekst en een stappenplan met afbeeldingen erbij. Op die manier kan je
differentiëren. Voor taalzwakkere of anderstalige leerlingen gebruik je best het
stappenplan met afbeeldingen. 
Op mijn webquest plaatste ik een filmpje van YouTube waarin uitgelegd wordt hoe
je origamidoosjes kan vouwen. Dit is misschien leuk als extra uitdaging voor
sommige leerlingen. 
Wil je de leerlingen langer laten werken aan het zelf verzinnen van hun verpakking?
Dat kan zeker! Bouw hiervoor dan alleen wat meer tijd in. 

 
 
 
Extra:
Vermeld op voorhand in de agenda wat de leerlingen allemaal moeten meebrengen. 

Je kan de leerlingen deze opdracht ook perfect thuis laten maken. Bezorg hen de
stappenplannen. Op die manier kunnen ze zelf aan de slag. 
 
Differentiatie:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ik haalde een beetje inspiratie uit deze les:
(Pierlet,K. Hoe kun je zelf een doos maken?)
 
 
 
 



Stap 1: Neem een verpakking. Vouw de verpakking helemaal open. Leg de ontvouwing
op een papier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2: Kijk goed naar de vouwlijnen van je verpakking. 
 
Stap 3: Teken met potlood of balpen langs de randen van de ontvouwing. Teken de
vouwlijnen in stippellijn op het papier. Gebruik hiervoor een lat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 4: Knip de ontvouwing uit. Knip NIET op de stippellijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stappenplan verpakking: met afbeeldingen



Stap 5: Steek het doosje in elkaar. Vouw hierbij op de stippellijnen. Doe lijm waar
nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 6: Vergelijk jouw verpakking met de echte verpakking. Is het gelukt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verpakking mag niet te groot zijn. Het voorwerp moet er
juist inpassen.
De verpakking moet langs de buitenkant aantrekkelijk zijn, de
buitenkant moet er voor zorgen dat andere mensen de
verpakking van dichterbij willen bekijken.
De verpakking moet eenvoudig te recycleren zijn.

Maak voor het voorwerp dat je meebracht, je eigen verpakking. 
 De verpakking moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

--> Om deze verpakking te maken, mag je gebruik maken van het
materiaal dat de leerkracht heeft klaargelegd op de tafel. Zorg ervoor
dat je verpakking aan de drie voorwaarden voldoet.
 



Stap 1: Neem een verpakking. Vouw de verpakking helemaal open. Leg de ontvouwing
op een papier.
 
Stap 2: Kijk goed naar de vouwlijnen van je verpakking.
 
Stap 3: Teken met potlood of balpen langs de randen van de ontvouwing. Teken de
vouwlijnen in stippellijn op het papier. Gebruik hiervoor een lat.
 
Stap 4: Knip de ontvouwing uit. Knip NIET op de stippellijnen.
 
Stap 5: Steek het doosje in elkaar. Vouw hierbij op de stippellijnen. Doe lijm waar
nodig.
 
Stap 6: Vergelijk jouw verpakking met de echte verpakking. Is het gelukt?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stappenplan verpakking: zonder afbeeldingen

De verpakking mag niet te groot zijn. Het voorwerp moet er
juist inpassen.
De verpakking moet langs de buitenkant aantrekkelijk zijn, de
buitenkant moet er voor zorgen dat andere mensen de
verpakking van dichterbij willen bekijken.
De verpakking moet eenvoudig te recycleren zijn.

Maak voor het voorwerp dat je meebracht, je eigen verpakking. 
 De verpakking moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

--> Om deze verpakking te maken, mag je gebruik maken van het
materiaal dat de leerkracht heeft klaargelegd op de tafel. Zorg ervoor
dat je verpakking aan de drie voorwaarden voldoet.
 



Les 5: Verpakkingen:variatie
Focusdoel: De leerlingen bestuderen verschillende
verpakkingen door ze open te knippen, te vouwen en weer
terug in elkaar te steken. Ze doen dit aan de hand van een
webquest.
Tijd: 75' 
 

Materiaal: 
Post-its

Tablet/laptop

kartonnen dozen

karton

gekleurd papier

lijm, chronometer

plakband

nietjes, lint

meetlat en potlood 

brief Danbo

Lesverloop
Dit is een variatie op de vorige les, deze keer verwerkt met een webquest. De leerlingen volgen
de stappen per leerfase op de webquest in plaats van dat de leerkracht telkens de uitleg
doet. Op de webquest kan je instructiefilmpjes vinden, deze keer geen stappenplannen. De
link van de leerlingen-webquest kan je bovenaan in de bundel vinden. Daar kan je de QR-
code scannen. De leerlingen kunnen deze opdracht eventueel ook van thuis maken. Ze
kunnen gewoon de stappen op de webquest volgen. 
Webquest: 
https://sites.google.com/view/dozenvoorleerlingen/home
 
Inleiding: 3'
Danbo leest brief vijf voor aan de klas. Hij vertelt dat de klas vandaag aan de slag gaat
met de kartonnen doosjes die ze moesten meebrengen. Hij vertelt in de brief dat de
leerlingen de doosjes gaan onderzoeken, zelf vouwen en dat ze ook zelf een
verpakking gaan uitvinden. Danbo is heel benieuwd naar de resultaten. 
 
Midden: 57'
In een eerste leerfase  nemen de leerlingen het materiaal klaar dat ze nodig hebben.
Dit staat uitgelegd bij stap 1 op de webquest. Daarna gaan de leerlingen de dozen die
ze meebrachten, zo voorzichtig mogelijk uit elkaar halen. Ze volgen hiervoor stap 2 op
de webquest.   De leerlingen houden zelf met de chronometer de tijd in de gaten. Je
kan op voorhand van de les eventueel uitleggen hoe ze hiervan gebruik moeten
maken. Reken hiervoor zeven minuten.
 
Nadien volgen de leerlingen stap 3 op de webquest. De leerlingen bekijken eerst het
instructiefilmpje. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de leerlingen het doosje dat ze
meebrachten, zelf kunnen maken. Daarna gaan ze zelf aan de slag. De leerlingen
tekenen de grondvorm van hun doosje, knippen het uit en steken het terug in elkaar.
Reken hiervoor dertig minuten. Zijn leerlingen sneller klaar? Dan beginnen zij aan stap
4 van de webquest. 
 
 
 



De verpakking mag niet te groot zijn. Het voorwerp moet er juist inpassen. Vertel
dat ze karton- en papierbesparend moeten werken.
De verpakking moet langs de buitenkant aantrekkelijk zijn, de buitenkant moet
ervoor zorgen dat andere mensen de verpakking van dichterbij willen bekijken.
De verpakking moet eenvoudig te recycleren zijn. Zorg ervoor dat je als leerkracht
veel materiaal voorziet.

Welke doosjes zijn milieuvriendelijk? Waarom?
Welke materialen zorgen ervoor dat het niet/wel eenvoudig te recycleren is?
Welk doosje is er perfect van vorm? Niet te groot, niet te klein?
Wat ging goed? Wat niet?
Welk doosje vind je het origineelste? Waarom?
Wat zou je de volgende keer anders doen? Waarom?

kartonnen verpakkingsdoosje
karton
eventueel lint om de verpakking te versieren.

Nadien gaan de leerlingen over naar stap 4. De leerlingen verzinnen zelf een
verpakking voor het voorwerp dat ze meebrachten. Deze verpakking moet voldoen aan
een aantal criteria.

Zorg voor plastic, papier, karton, verschillende soorten plakband, satéstokjes, nietjes....
Stel al deze materialen vanachter in de klas tentoon. De leerlingen moeten bewust
gaan kiezen welk materiaal ze gebruiken.
 
Nadien doorlopen de leerlingen nog kort stap 5 en 6 op de webquest. In deze stappen
wordt het artikel van Coolblue betrokken. 
 
Slot 15'
Laat de leerlingen de laatste stap van de webquest volgen. Bij stap 7 bespreken de
leerlingen het dobbelsteenblad per twee. Wat hebben al deze afbeeldingen te maken
met de les? Dit kan op het einde nog eens klassikaal besproken worden.
 
Op het einde van de les worden alle doosjes tentoongesteld. Laat de leerlingen naar
de verschillende doosjes kijken. Stel hierbij eventueel enkele vragen.

 
De leerlingen schrijven weer op een post-it wat ze deze les geleerd hebben. De post-its
worden verzameld in de doos.
 
Extra:
Vermeld op voorhand in de agenda wat de leerlingen allemaal moeten meebrengen.

 
De leerlingen houden zelf de tijd in de gaten met een chronometer. Dit is en les die de
leerlingen perfect alleen in groep kunnen doorlopen, wanneer ze de stappen op de
webquest goed volgen. 
 



 
 
Differentiatie:
Bij de verschillende stappen op de webquest staan telkens extra opdrachten voor
wanneer de leerlingen sneller klaar zijn. 
 
Groepsindeling:
Je kan leerlingen zowel per twee, drie of vier laten werken. Dit kan je zelf als leerkracht
bepalen. 
 
Extra: 
Je kan de leerlingen deze opdracht ook perfect thuis laten maken. Bezorg hen de
webquest. Op die manier kunnen de leerlingen zelf aan de slag.
 
Scan de QR-code: 
https://sites.google.com/view/dozenvoorleerlingen/home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat stond er
in Dabo's

brief?
 

Dobbelsteenblad

Kies zelf een voorwerp dat bij deze les
hoort.

Kies zelf een voorwerp dat bij deze les
hoort.

Nauwkeurig
 



Focusdoel: De leerlingen assembleren een mini-
wereld met verschillende materialen. 
Tijd: 75'
 Lesverloop

Materiaal: 

Les 6:Een kijkdoos maken

Wat zie je? 
Welke thema's komen aan bod? 
Waaraan moet een goede kijkdoos voldoen?
Welke kijkdoos vond je de origineelste? 

Inleiding 2'
In de inleiding leest Danbo de volgende brief voor. Hierin vertelt Danbo dat hij graag
een plekje voor zichzelf wil. Een plaats waar hij kan spelen en tot rust kan komen.
Danbo vraagt of de leerlingen hem hierbij willen helpen. 
 
Midden: 63'
In de eerste leerfase bekijkt de leerkracht met de leerlingen het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=KXc0n-eyiGs. Dit filmpje kan je ook terugvinden op
mijn webquest. Daarna bespreek je het filmpje met de leerlingen. 

Vertel ook dat een kijkdoos bestaat uit verschillende 3D elementen. Leg het begrip
'assemblage' uit. Je kan hierover een filmpje vinden op mijn webquest.
Reken hiervoor acht minuten. 
 
In de volgende leerfase blikt de leerkracht even terug op de vraag van Danbo. Wat
vroeg hij ook al weer? Nadien vertel je aan de leerlingen dat ze zelf een ruimte voor
Danbo gaan creëren in een kijkdoos. De leerkracht vertelt dat de leerlingen zelf het
thema moeten kiezen (zee, park, speeltuin...). De leerlingen maken eerst een web
waaraan ze allemaal denken bij hun thema. Hiervoor krijgen ze een sjabloon van de
leerkracht. Dit kan je terugvinden achter deze les. Taalzwakkere of anderstalige
leerlingen kunnen zaken tekenen i.p.v. schrijven. Reken hiervoor tien minuten. 
 
Na het brainstormen, overloop je met de leerlingen nog eens kort waaraan een
kijkdoos precies moet voldoen. Vertel dat ze tijdens het maken van hun kijkdoos
gebruik moeten maken van hun web. Reken hiervoor vijf minuten. 
 
Hierna gaan de leerlingen aan de slag. Laat ze eerst experimenteren met de techniek
assemblage. Laat ze verschillende materialen hechten. Daarna creëren ze hun eigen
wereld voor Danbo, rekening houdend met de criteria waaraan een goede kijkdoos
moet voldoen. De leerlingen krijgen hiervoor veertig minuten. Leerlingen die sneller
klaar zijn, kunnen een brief schrijven naar Danbo om uit te leggen wat hij allemaal kan
doen in hun kijkdoos. 

Post-its

schoendoos 

gekleurd (doorzichtig)

papier

verf, tape, 

natuurlijke materialen 

kosteloos materiaal 

schaar, breekmes, lijm

brief Danbo



Er moeten in de doos 3D-elementen aanwezig zijn. 
Er moet een ruimte zijn waar Danbo kan rusten en een ruimte waar Danbo kan
spelen. 
Danbo moet zich kunnen verplaatsen, je voorziet een voertuig waarmee hij dat kan
doen. 
Laat duidelijk zien wat het landschap precies is. 
Er moet een kijkgat zijn. 
Er moet een grote opening zijn in het deksel van de schoendoos. Langs de
binnenkant kleef je een doorzichtig gekleurd papier dat past bij jouw landschap. 

Wat is het thema van de kijkdoos? Hoe zie je dat?
Zijn er 3D-elementen aanwezig? 
Is er een kijkgat aanwezig? 
Zijn er verschillende ruimtes aanwezig? Welk voertuig is er voorzien? 
Wat vond je moeilijk/makkelijk? Waarom?
Wat vinden jullie van de kijkdoos? Waarom?
Wat zou je volgende keer anders doen? Waarom?

Ruimte: werken in de ruimte
Compositie

Waaraan moet de kijkdoos van de leerlingen voldoen? 

 
Slot: 10'
Hou op het einde van de les een tentoonstelling. Laat de leerlingen kijken naar de
verschillende kijkdozen. Bespreek met de leerlingen het proces en product. 

 
Het dobbelsteenblad wordt er bijgenomen. De voorwerpen die op het blad staan
worden besproken. Zie bovenaan de bundel voor eventuele varianten.  Achter deze les
vind je het dobbelsteenblad.
 
Op het einde van de les vullen de leerlingen weer een post-it in. De post-its worden
verzameld in de doos.
 
Bouwstenen beeld:

 
Werkvorm beeld:
Assemblage
 
 
 
 
 
 
 
 



Een kijkdoos heeft een kijkgat aan de korte zijde van een schoendoos.
Een kijkdoos heeft een grote opening in het deksel van de schoendoos om licht
binnen te laten vallen. Je kan het deksel langs de binnenkant bedekken met fel
gekleurd doorzichtig papier. Op die manier schep je sfeer.
Je kan verschillende materialen gebruiken om de kijkdoos op te vrolijken: gekleurd
papier, natuurlijke materialen zoals mos, glitters, kralen, lintjes...
De binnenkant van de kijkdoos bestaat uit 3D elementen gemaakt door assemblage

Schrijf op voorhand in de agenda dat de leerlingen een kartonnen schoendoos
meenemen. Zeg hen ook dat ze zelf kosteloos en natuurlijk materiaal meenemen
om hun doos vorm te geven.  
Stel de kijkdozen eventueel tentoon in de school.
Op de webquest kan je verschillende extra zaken vinden bij deze les. 
De leerlingen kunnen thuis ook een kijkdoos maken. Vertel hen waaraan een
kijkdoos precies moet voldoen. 

Laat anderstalige of taalzwakke leerlingen bij de brainstorm gebruik maken van
pictogrammen of afbeeldingen. Laat andere leerlingen de woorden schrijven. 

 
Informatie voor leerkrachten: Wat heb je nodig voor een goede kijkdoos?

 
Extra's: 

 
Differentiatie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ik haalde een beetje inspiratie voor deze les van YouTube. 
(Rietmeijer, A.: Kijkdoos) 
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Dobbelsteenblad

Kies zelf een voorwerp dat bij deze les
hoort.

Kies zelf een voorwerp dat bij deze les
hoort.

Assemblage
 



Focusdoel: De leerlingen ontwerpen een affiche met
bijhorende slogan die ze achteraf gaan voorstellen aan de
verschillende klassen van de school met de nodige
spreekdurf. 
Tijd: 100'
 Lesverloop

Materiaal: Les 7: Afsluitsles: evaluatie

Niet roepen en lopen in de gangen.  
Eerst kloppen op de deuren van de klassen, dan pas binnen gaan.  
Als je binnenkomt, beleefd zeggen wat je komt doen.

Inleiding 5'
Danbo leest de laatste brief voor. In deze brief bedankt Danbo de hele klas. Hij vindt
het enorm fijn dat de klas deze week zo goed meewerkte. Hij vindt dat de rest van de
school dat ook moet weten. Daarom stelt hij voor dat de leerlingen gaan vertellen aan
de rest van de school wat ze deze week geleerd hebben. Hierbij maken ze een affiche
met bijhorende slogan. 
 
Midden: 70' 
In de eerste leerfase leg je de opdracht uit aan de leerlingen. De leerlingen moeten in
groep een poster maken met wat ze deze week allemaal geleerd hebben. Om de
poster compleet te maken, verzinnen ze een gepaste slogan bij hun poster. De
leerkracht geeft enkele voorbeelden van slogans ter inspiratie. Je kan op mijn
webquest een PowerPoint vinden die je bij deze les kan gebruiken. Reken hiervoor tien
minuten.
 
In de tweede leerfase verdeel je de leerlingen in heterogene groepen. Groepen van 4-5
leerlingen zijn ideaal. De leerlingen gaan in groep aan de slag en maken hun poster.
Leerlingen die sneller klaar zijn, kunnen al een keer oefenen hoe zij hun poster gaan
voorstellen in de andere klassen. Wijs er op dat de leerlingen allemaal ongeveer
evenveel vertellen bij het voorstellen van hun poster. Reken hiervoor dertig minuten.
 
In een volgende leerfase maak je met de leerlingen duidelijk afspraken. Je vertelt ook
wat ze zeker moeten vertellen wanneer ze de klas binnen gaan. Laat de afspraken ook
van de leerlingen komen. Enkele zaken die de leerlingen zeker moeten aanhalen: 

Daarna verdeel je welke groepen er naar welke klassen gaan, zodat ze allemaal weten
waar ze naartoe moeten. Reken hiervoor tien minuten. 
 
In de volgende fase gaan de leerlingen hun poster voorstellen aan de klas. Wanneer de
leerlingen klaar zijn, komen ze terug naar de klas. Reken hiervoor vijftien tot twintig
minuten.
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De poster moet een slogan bevatten. 
De poster moet duidelijk het thema van de week weergeven. 
De poster moet minstens 5 woorden bevatten die te maken hebben met de lessen
die we gedaan hebben. 
Hun poster moet een link hebben met Danbo. 

Hoe was het om de posters voor te stellen in de andere klassen?
Wat ging goed? 
Wat vond je moeilijk? 
Hoe reageerden de andere klassen? Stelden ze veel vragen? 
Wie vond het leuk om te doen? Wie was er een beetje zenuwachtig? 
Wat zou je de volgende keer anders doen? Waarom? 
Welke vijf woorden hebben jullie gekozen? Hoe hebben jullie je slogan gekozen? 
Hoe hebben jullie Danbo betrokken? 

Welke les vond je het leukste? Waarom?
Welke les heb je het meeste bijgeleerd? Waarom?
Welke les vond je moeilijk? Waarom? 
....

Zet mondigere leerlingen bij stillere leerlingen, zorg op die manier voor heterogene
groepen. 
Laat leerlingen die niet graag spreken voor een andere klas, hun stuk tekst op
voorhand opnemen. 
Laat leerlingen die het nodig hebben, steekwoorden opschrijven als ze niet meer
weten wat ze precies moeten zeggen. 

Waaraan moet hun poster voldoen? 

--> TIP: Trek tijdens een van de vorige lessen foto's (van hun zelfgemaakte verpakking,
hun kijkdoos, hun stoel voor Danbo....) Druk deze foto's af en laat ze deze op de poster
kleven. 
 
Slot: 25'
Als laatste blik je met de leerlingen terug. 

 
Daarna blik je nog even terug op de hele lessenreeks. 

Als afsluiter krijgen de leerlingen hun zes post-its terug. Ze maken hiervan hun eigen
kennisblok (kubus). 
 
Extra: 
Hang de posters op doorheen de school.
 
Differentiatie: 
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