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v Inhoud thema
o Rode draad
®

Probleem professor Flavius
Ter inleiding van dit thema wordt er een
probleemsituatie geschetst voor de
leerlingen. Professor Flavius onderzoekt
magneten en alles wat er mee te maken
heeft.
Echter heeft hij één probleem. Zo denkt hij dat in het geheim
laboratorium van zijn stamovergrootvader belangrijke informatie ligt met
betrekking op zijn onderzoek. Het probleem is dat hij niet in het
laboratorium kan, omdat de stad het gebouw wil slopen om een
appartementsblok te plaatsen.
Om toch toegang te krijgen en de werken stil te leggen, moet de
professor aan de stad kunnen aantonen dat hij al enkele experimenten
gedaan heeft. Hij vraagt daarom de hulp van de leerlingen om samen
deze experimenten goed uit te voeren zodat ze samen het laboratorium
kunnen ontdekken.

®

Meer informatie over de stamovergrootvader
Dit is de stamovergrootvader van de professor,
Christian Oersted. Hij leefde in de 18de – 19de
eeuw. Hij was een Deens natuurkundige en
scheikundige. In 1820 ontdekte hij een verband
tussen magnetisme en elektriciteit.

®

Werking website
Tijdens dit thema doorlopen de leerlingen zelfstandig meerdere
experimenten. Deze experimenten zijn per les gegroepeerd in
enveloppen. De leerlingen gaan telkens bij de start van de les naar de
website en openen de juiste envelop. In deze envelop doorlopen de
leerlingen stap voor stap de opdrachten.
De leerlingen kunnen via de link of via de QR-code naar de website
gaan.
https://natuurverschijnselen-be.webnode.be

Filmpje met uitleg over de website: https://youtu.be/yUjzhsluT4I

®

Puzzel
Gedurende het thema werken de leerlingen in groep in meerdere
enveloppen. Wanneer een groep klaar is met een envelop krijgt de
groep een puzzelstuk. Hierachter staat er een QR-code op van de
verbetering van het werkblad. Ik heb ervoor gekozen om elke groep een
ander puzzelstuk te geven. Zo is de andere groep toch gemotiveerd om
door te werken wanneer een andere groep de envelop al afgrond heeft.
Hoe maak je de puzzel?
In totaal heb ik acht enveloppen. Dus als ik één groep
zou hebben, heb ik acht puzzelstukken nodig. Tijdens
mijn stage zou ik werken met vijf groepen. Hierdoor
moest ik mijn brief van de stad verdelen in 40 delen.
Bij zes van de acht enveloppen moeten de leerlingen
een werkblad invullen. Bij elk werkblad (één werkblad
per envelop) hoort een verbetersleutel, een QR-code.
Als je met vijf groepen werkt, zal je dus vijf keer
dezelfde QR-code op een verschillend puzzelstuk
moeten kleven. Dit pas je op deze manier toe.

®

Focus op sociale vaardigheden
Hierboven kon u lezen dat de leerlingen zelfstandig gaan
experimenteren en hierbij enveloppen als leidraad gebruiken op de
website.
Voor deze werkwijze kies ik ervoor dat de leerlingen zelfstandig in groep
werken. Dit betekent dat de leerlingen moeten samenwerken. Om aan
de leerlingen nog eens aan te tonen hoe je precies samenwerkt, ook
met leerlingen die je minder leuk vindt, wordt er in elke envelop
gefocust op één vaardigheid binnen samenwerken. Om de leerlingen
hierin te laten groeien wordt er enkele keren een reflectie naar
samenwerking gehouden.

®

Alarmsignaal met bewegingstussendoortjes
Gedurende de lessen WO wordt er door de leerkracht een aantal keren
een alarm afgespeeld. Dit is een teken voor de leerlingen dat hun
onderzoek gehinderd wordt door een verzoek van de stad. Ze zullen een
kleine opdracht met heel de klas moeten uitvoeren om niet in de
problemen te komen. Deze kleine opdrachten zijn
bewegingstussendoortjes. Deze kunnen zowel in als buiten de klas
doorgaan.
Alarmsignaal: https://www.youtube.com/watch?v=GWXLPu8Ky9k&list=PLfJoP90n99
56DwAmH_TYoQnwXWIIQG55a

o Organisatie
Tijdens dit thema is het belangrijk dat er een goede organisatie is. Doordat
er in elke les met een envelop gewerkt wordt, is het voor de leerlingen
duidelijk wat ze moeten doen.
Daarnaast laat u best de leerlingen steeds in dezelfde groepen werken.
Door dit te doen kunnen de leerlingen zich beter focussen op de sociale
vaardigheden en het experimenteren.
Om voor de leerkracht een duidelijk overzicht te geven over welke groep
mee is en welke groep vastzit, gebruiken de leerlingen een systeem met
gekleurde bekers. Elke groep krijgt drie bekers (een rode, een gele en een
groene). Deze bekers worden gestapeld. De beker die vanboven staat, en
waarvan je de kleur dus het duidelijkst ziet, is van toepassing. Hieronder kan
u de betekenis van de bekers terugvinden. De leerlingen kunnen dit schema
ook terugvinden op de website!

De groene beker betekent dat
alles in de groep goed gaat.
® Alle leden van de groep
houden zich aan hun taak.
® Alle leden zijn bezig met de
taak.
® De opdracht is voor heel de
groep duidelijk.

De gele beker betekent dat
het wat minder vlot in je
groep gaat, maar dat je het
eerst zelf probeert op te
lossen.
® Het samenwerken
verloopt stroef.
® De opdracht is niet direct
duidelijk.

De rode beker betekent dat
er iets mis loopt in de groep.
Je kan het zelf niet oplossen.
® Er ontstaat een
discussie/ruzie in de
groep.
® Iemand van de groep
weigert om mee te
werken.

Naast bovenstaande elementen werken de leerlingen met verschillende
rollen binnen een groep. Zo is er een materiaalmeester, leider, een
verslaggever en een tijdsbewaker.
Gedurende mijn stage zou ik deze rollen voor elke leerling behouden,
omdat ik de focus wil leggen op de sociale vaardigheden en de leerinhoud.
Op deze manier is er ook een zekere duidelijkheid en structuur bij de
leerlingen.

v Uitdaging sterke leerlingen
Gedurende dit thema werken de leerlingen zelfstandig in groep. Hiervoor wil ik
aanraden om in heterogene groepen te werken. Zo worden de sterke leerlingen
in elke groep uitgedaagd om de andere groepsleden de leerinhoud te
begrijpen. Hierdoor groeien zowel de sterke als de zwakke leerlingen. Verder is
er uit onderzoek gebleken dat leerlingen meer onthouden wanneer een
leeftijdsgenoot iets tegen ze uitlegt.
Verder zou ik tijdens mijn stage een zelfstandige werktijd integreren. Dit houdt
in dat de leerlingen tijdens een vrij moment een keuze hebben in opdrachten
die ze kunnen uitvoeren. Hierbij zijn er opdrachten binnen elk vakgebied en op
meerdere niveaus. Binnen het vak WO en Nederlands wou ik opdrachten met
meer achtergrondkennis over dit thema ter beschikking stellen.
Zo kunnen de leerlingen, die bijvoorbeeld sneller klaar zijn, zich op eigen niveau
bezighouden. Hieronder kan u enkele opdrachten terugvinden.

Nederlands
o Informatiekaarten
Op deze kaartjes kunnen de lln meer
informatie lezen met betrekking op het
magnetisme en elektromagnetisme.

v Enkele boeken
Plaats enkele boeken over dit thema in de
klasbib.
Dit kan niet enkel bedoeld zijn voor sterke
lln die meer informatie willen lezen, maar
ook voor lln die hierin geïnteresseerd zijn.

WO
v Kompas
De lln zoeken op hoe een kompas werkt en hoe
je er zelf één kan maken.
De lln maakt er één en maakt van alle
gevonden informatie en stappenplan een fiche.
U kan de sterke lln ook een instructiefilmpje
laten maken.
Zo kunnen ook minder sterke lln deze proef
uitvoeren.

- Voor de hele sterke lln

.

Voor deze nadenker mogen de lln gebruik
maken van het internet. Indien ze de inhoud
niet begrijpen kunnen ze de infofiche lezen.

v Ondersteuning taalzwakke leerlingen
Tijdens dit thema wordt er binnen elke envelop gewerkt met pictogrammen.
Zo staat er bij elke opdracht een pictogram. Dit geeft weer wat voor opdracht
dit is. Hieronder kan u de betekenissen van de pictogrammen terugvinden.

Pictogram

Betekenis
Bij deze opdracht lees je belangrijke informatie.
In groep bespreken/overleggen.
Bij deze opdracht moeten jullie een voorspelling doen.
Dit wordt ook wel een hypothese genoemd.
Bij deze opdracht moeten jullie iets bekijken/observeren.
Bij de opdracht moeten jullie een experiment uitvoeren.
Hierbij staat er op welke sociale vaardigheid je moet letten bij deze
envelop.
De verslaggever moet bij deze opdracht iets noteren.
Bij deze opdracht bekijkt de leider of alle opdrachten van de envelop
zijn uitgevoerd. Zo ja, dan gaat de leider naar de leerkracht om de
verbetersleutel te ontvangen. De groep verbetert de notities en
overleggen.
De leerlingen hebben in deze envelop een werkblad nodig.
De leerlingen voeren in deze envelop één of meerdere experimenten
uit.
De leerlingen hebben in deze envelop schrijfgerief nodig.
Dit geldt enkel voor de verslaggever.

Naast de pictogrammen werken de groepen ook in heterogene groepen en
gebruiken ze de gekleurde bekers. Hierbij kunnen de sterke leerlingen de
zwakkere leerlingen mee ondersteunen. Verder is het voor de taalzwakke
leerlingen de betekenis van de kleuren snel duidelijk.
Verder houdt de leerkracht tijdens de lessen het overzicht door enkele keren
een quiz te houden. Hierbij werken de leerlingen opnieuw in hun groep en
focussen ze zich op de alreeds geziene sociale vaardigheden. Daarna volgt er
een reflectie over het leerproces en samenwerking binnen de groep. Op deze
manier heeft de leerkracht een duidelijk overzicht over welke leerlingen de
leerstof onder de knie hebben en hoe de samenwerking verloopt.

Daarnaast heb ik van elk experiment een instructievideo gemaakt. Zo weten ook
de taalzwakke leerlingen wat ze moeten doen indien ze de geschreven instructie
niet begrijpen. Hieronder kan u de linken en de QR-codes terugvinden van deze
video’s.
Envelop

Link

Envelop 2 – opdracht 2

https://youtu.be/_5wJ59kNkKQ

Envelop 3 – opdracht 2

https://youtu.be/E6np9dOz-y8

Envelop 3 – opdracht 4

https://youtu.be/dgfaVRXClcI

Envelop 4 – opdracht 2

https://youtu.be/xE6tUsVbqsc

Envelop 4 – opdracht 4

https://youtu.be/7GhBzFxOrVA

Envelop 5 – opdracht 2

Niet kunnen uitvoeren.
à Materiaal niet ter
beschikking.
https://youtu.be/wuKTIftBSBE

Envelop 7 – opdracht 2

QR-code

v Overzicht lessen
LES

DUUR

LESONDERWERP

Les 1

75 min.

Inleiding WO-thema: Magnetisme
Envelop 1
® Kennismaking magnetisme

Les 2

100 min.

Envelop 2 tot 5
® Welke voorwerpen worden aangetrokken en
afgestoten?
® De polen van een magneet
® Aantrekken en afstoten
® De magnetische kracht zichtbaar maken

Les 3

50 min.

Envelop 6
® Reflectie samenwerking
® Quiz 1

Les 4

50 min.

Envelop 7
® Magnetisch veld doorheen andere stoffen

Les 5

75 min.

Envelop 8
® Reflectie samenwerking
® Quiz 2

Les 6

50 min.

Doos 1 – elektromagneet (in het labo)
® Werking elektromagneet en toepassingen

v Werkbundel
De werkbundel voor de leerlingen komt overeen met de opdrachten
op de website.
Ik zou aanraden om één leerling tijdens het experimenteren te laten
schrijven. Deze invulling wordt ook steeds verbeterd. Na envelop 7
kunnen er kopieën gemaakt worden voor de andere groepsleden.
Voor envelop 8, reflectie en quiz, is het wel belangrijk dat elke
leerling de reflectie van het thema kan invullen. Dit blad moet dus
voor elke leerling leeg gedrukt worden.

v Lesfiches
o Lesfiche 1
LES 1

75 min.

Inleiding WO-thema: Magnetisme
Envelop 1

Leerplandoelen
ET – SV 3: kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine.
ET – SV 1.5: kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een
medeleerling meewerken.
ET – MV 6.1: kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
ET – WO 2.6: illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op
kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke
verschijnselen.
ET – NL-LUI-DV-D03.01.05: kunnen door oogcontact aan de spreker duidelijk maken
dat ze geïnteresseerd zijn in zijn boodschap.

32623 – Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. magnetisme beschrijven.
11105 – Bereid zijn na te denken en te reflecteren over het eigen luister- en
spreekgedrag.
11109 – Zich voldoende kritisch en weerbaar opstellen bij het luisteren en spreken met
leeftijdsgenoten.

SErv4: Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang
ten goede komen in diverse situaties en contexten.
OWna8: Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, onderzoeken
en herkennen in de omgeving.
Tomn3: Actief deelnemen aan een gesprek.
RKve1- Vragen stellen bij enkele stromingen en bewegingen in de
huidige samenleving en daarin verschillende motieven van bewogenheid
onderscheiden, bv: matriële welvaart…
RKve4 - Zich erover verwonderen hoezeer natuur, wetenschap en
techniek onze leefwereld tekenen.

Lesdoelen
Basisdoelen
- De lln leren toepassingen en het belang van magnetisme in hun eigen omgeving herkennen.
- De lln leren werken met een gegeven website.
- De lln leren luisteren naar elkaar.
- De lln leren dat de materiële welvaart niet overal gelijk is.
Verdiepingsdoelen
- De lln leren anderen te helpen door inhouden uit te leggen.
- De lln leren om conflicten in een groep zelfstandig op te lossen.
- De lln leren inhoud duidelijk en overzichtelijk schematiseren.

Inhoudsanalyse
De essentie van deze les is dat de lln leren over het magnetisme. Hierbij gaan ze in groep een onderzoek
uitvoeren waarbij er wordt gefocust op één sociale vaardigheid die centraal staat binnen die les.

® Moeilijke woorden
Magnetisme = aantrekkingskracht.
Hypothese = stelling die je als waarheid aanneemt.

® Inhoud voor de leerlingen
Envelop 1 – zie website
Sociale vaardigheid: luisteren – zie website

Materiaal
® Voor de leerlingen
o
o
o
o
o
o
o

QR-code website
iPad (7)
Schrijfgerief
Post-it
Bekers (voor elke groep)
Werkblad
A3-papier

® Voor de leerkracht
o
o

o
o
o
o
o

Brief professor Flavius
Pictogrammen symbolen
(vraagteken, wolk, hand en
oog)
Fiches sociale vaardigheden
Timer
Code (delen)
Alarmsignaal
Bewegingstussendoortjes

Inleiding
® Voorbereiding
De lkr legt al het nodige materiaal klaar.

® Kennismaking thema
De lln maken kennis met professor Flavius en zijn probleem.
De website wordt klassikaal bekeken en uitgelegd.
De lkr legt de pictogrammen uit die tijdens dit thema aan bod komen.
De lkr legt de werking met de bekers uit.
De lkr legt het alarmsignaal uit.
De lln stellen vragen, indien nodig.
De lkr deelt de groepen in.
- De groepen gaan samen zitten.
- De rollen worden verdeeld.
- Elke groep krijgt een tablet.

20 min.

Leerfase 1

20 min.

® Envelop
De leerkracht noteert het hoofddoel van deze les op het bord:
De lln herkennen toepassingen van magnetisme in hun omgeving.
De lln starten met de eerste envelop.
- De lln gaan naar de website en klikken op de eerste envelop.
- De lln lezen deze pagina door.
- De materiaalmeester haalt het nodige materiaal.
De lln starten aan opdracht 1 in deze envelop.
De lkr begeleidt de groepen.
De opdracht wordt klassikaal besproken.
Er wordt een klassikaal antwoord gegeven op opdracht 2 en 3 van envelop 1.
SNELLER KLAAR: De lln noteren op post-it enkele dingen die ze over magnetisme
willen weten.

Leerfase 2

15 min.

® Toepassingen magneten
De lkr vertelt dat magneten veel gebruikt worden in voorwerpen.
De lln gaan in hun groep opzoek naar toepassingen van de magneet binnen België.
Deze schematiseren ze nauwkeurig en duidelijk op een A3 blad.
Vervolgens worden de resultaten met elkaar vergeleken.
- Maak van alle antwoorden een klassikaal schema.
De lkr stelt enkele vragen:
- Zouden ze deze toepassingen of enkelen ervan ook ter beschikking zijn buiten België?
Bv: MRI-scan is niet overal in de wereld terug te vinden.
- Waar zouden ze deze voorwerpen niet hebben? Hoe komt dit?
Bv: Het land kan een lage welzijnszorg hebben. Het kan een arm land zijn. Hierdoor kunnen
ze nieuwe en dure apparaten niet aankopen.
- Welke gevolgen zou dit hebben denk je?
- Ik vraag me af hoe je hierbij voelt.
- Ik vraag me af hoe jij dit zou willen veranderen.

Leerfase 3

15 min.

® Reflectie samenwerking
De lln blikken in hun groep terug op het samenwerken.
- Wat ging er vlot en wat minder?
- Hoe doen we dit de volgende keer?
-…
De lln noteren deze dingen op een post-it en hangen deze op het bord.
- Positieve punten = groen
- Werkpunten = blauw
De post-it worden klassikaal besproken.
De groepen ontvangen het eerste deel van de code.

Afronding
De lkr rond het zelfstandig werk af.
De lln ruimen alles op en maken hun boekentas.

5 min.

Bijlagen
®

Brief professor Flavius

o Lesfiche 2
LES 2
Leerplandoelen

100 min.

Envelop 2 tot 5

ET – SV 3: kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine.
ET – SV 1.5: kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een
medeleerling meewerken.
ET – MV 6.1: kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
ET – WO 2.6: illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn
op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke
verschijnselen.
ET – NL-LUI-DV-D03.01.05: kunnen door oogcontact aan de spreker duidelijk
maken dat ze geïnteresseerd zijn in zijn boodschap.

32623 – Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. magnetisme beschrijven.
32624 – Van minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze zelf waarnemen in eigen
bewoording een hypothese formuleren en deze via een eenvoudig
proefje toetsen en hierover verslag uitbrengen aan de groep.
11105 – Bereid zijn na te denken en te reflecteren over het eigen luister- en
spreekgedrag.
11109 – Zich voldoende kritisch en weerbaar opstellen bij het luisteren en
spreken met leeftijdsgenoten.

SErv2: De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze
benutten.
SErv4: Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het
groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten.
IVoc1: Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken
en erover te leren.
OWna8: Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen,
onderzoeken en herkennen in de omgeving.
Tomn3: Actief deelnemen aan een gesprek.

Lesdoelen
Basisdoelen
- De lln leren toepassingen en het belang van magnetisme in hun eigen omgeving herkennen.
- De lln leren voorwerpen opsommen die aangetrokken worden door een magneet.
- De lln leren verklaren waarom voorwerpen wel of niet worden aangetrokken door een
magneet.
- De lln leren noordpool en zuidpool bij een magneet verklaren.
- De lln leren een onderzoek uit te voeren volgens voorgeschreven stappen.
- De lln leren werken met een gegeven website.
- De lln leren luisteren naar elkaar.
Verdiepingsdoelen
- De lln leren anderen te helpen door inhouden uit te leggen.
- De lln leren om conflicten in een groep zelfstandig op te lossen.

Inhoudsanalyse
De essentie van deze les is dat de lln leren over magnetisme. Hierbij gaan ze in groep een
onderzoek uitvoeren waarbij er wordt gefocust op één sociale vaardigheid die centraal staat
binnen die les.
® Moeilijke woorden
Magnetisme = aantrekkingskracht.
Hypothese = stelling die je als waarheid aanneemt.
Permanent = voortdurend.
Kunststof = langs chemische weg verkregen grondstof, zoals plastic.
Polen (magnetisme) = het uiteinde van een magneet waar de aantrekking het sterkst is.
Krachtlijnen = veldlijn = een denkbeeldige lijn die het magnetisch veld aangeven.
® Inhoud voor de leerlingen
Envelop 2 tot 5 – zie website
Sociale vaardigheid: luisteren – zie website

Materiaal
Voor de leerlingen
o
o
o
o
o

QR-code website
iPad (7)
Schrijfgerief
Post-it
Bekers (voor elke groep)

Voor de leerkracht
o
o
o
o
o
o

Fiches sociale vaardigheden
Timer
Quiz
Antwoordenformulier vragen
Alarmsignaal
Bewegingstussendoortjes

Inleiding
®

10 min.

Voorbereiding
De lkr legt al het nodige materiaal klaar: werkboeken, schrijfgerei, pictogrammen, fiches van de sociale
vaardigheden, iPad, timer en de QR-code van de website.

® Start
De lln maken een woordspin op het bord met het woord ‘magnetisme’.
De lln schrijven dingen op die ze weten en te weten willen komen.
Dit wordt kort klassikaal besproken.
De lkr noteert het hoofddoel van deze les op het bord:
De lln leren enkele kenmerken van het magnetisme.

Leerfase 1

10 min.

® Instructie hoekenwerk
De lkr kondigt aan dat de lln verder zullen werken aan de enveloppen.
Vandaag zullen de lln werken aan envelop 2, 3, 4 en 5.
De groepen nemen plaats bij een hoek.
De lln gaan naar de website d.m.v. de QR-code.
De groepen nemen de materiaallijst en de sociale vaardigheid door.
- Materiaal mag ook al genomen worden door de materiaalmeester.
De lkr controleert of dit grondig bekeken is.

Leerfase 2

70 min.

® Zelfstandig werk
De lln starten aan de opdracht binnen de envelop.
De lkr zet de timer op en begeleidt.
- De lln krijgen 18 min. te tijd om één envelop uit te voeren.
Wanneer de timer afloopt hebben de lln even om alles op te ruimen en om door te schuiven naar de
volgende envelop.
- Hiervoor krijgen de lln 5 minuten voor.
SNELLER KLAAR: De lln reflecteren op hun samenwerking.
Ze noteren de positieve punten op een groene post-it en de werkpunten op een
blauwe post-it.

Afronding
De lkr rond het zelfstandig werk af.
De lln ruimen hun groep op.
- De materiaalmeester brengt al het materiaal terug naar de materiaaltafel.
- De materiaalmeester mag hulp vragen van anderen.
De banken worden terug in rijen geplaatst.
De lkr bevraagd de ervaringen van de lln.
- De lln ontvangen puzzels van de code.
- Er wordt teruggeblikt naar de woordspin.

10 min.

Bijlagen
®

Doorschuifschema

Werkronde

Groep 1

Groep 2

Ronde 1

Envelop 2

Envelop 3

Ronde 2

Envelop 5

Ronde 3

Ronde 4

Groep 3
Envelop 5

Groep 4
Envelop 2

Groep 5

Groep 6

Envelop 3

Envelop 5

OPRUIMEN EN DOORSCHUIVEN = 5 MIN.
Envelop 4
Envelop 2
Envelop 5

Envelop 4

Envelop 2

Envelop 3

OPRUIMEN EN DOORSCHUIVEN = 5 MIN.
Envelop 2
Envelop 3
Envelop 3

Envelop 2

Envelop 3

Envelop 4

Envelop 5

Envelop 5

Envelop 4

OPRUIMEN EN DOORSCHUIVEN = 5 MIN.
Envelop 4

Envelop 4

OPRUIMEN = 5 MIN.

o Lesfiche 3
LES 3
Leerplandoelen

50 min.

Envelop 6

ET – SV 3: kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine.
ET – SV 1.5: kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een
medeleerling meewerken.
ET – WO 2.6: illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op
kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke
verschijnselen.
ET – NL-LUI-DV-D03.01.05: kunnen door oogcontact aan de spreker duidelijk maken
dat ze geïnteresseerd zijn in zijn boodschap.

32623 – Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. magnetisme beschrijven.
11105 – Bereid zijn na te denken en te reflecteren over het eigen luister- en
spreekgedrag.
11109 – Zich voldoende kritisch en weerbaar opstellen bij het luisteren en spreken met
leeftijdsgenoten.

SErv1: Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen
identiteit te verliezen.
SErv4: Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang
ten goede komen in diverse situaties en contexten.
OWna8: Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, onderzoeken
en herkennen in de omgeving.
TOtg1: Plezier beleven aan taal en het spelen met taal.
TOsn2: Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen.
TOmn3: Actief deelnemen aan een gesprek.

Lesdoelen
Basisdoelen
- De lln leren zelfstandig te lezen in een gekozen boek.
- De lln leren terugblikken op hun eigen leren.
- De lln leren de kenmerken van magnetisme (van les 1 en 2) verwerken.
Verdiepingsdoelen
- De lln leren inhoud uit te leggen aan medeleerlingen.

Inhoudsanalyse
De essentie van deze les is dat de lln leren reflecteren op de samenwerking tot nu toe.
Verder worden de geziene kenmerken van magnetisme herhaald door middel van een
Plickers.
® Moeilijke woorden – zie lesfiche 1 en 2
® Inhoud voor de leerlingen
Envelop 1 tot 5 – zie website
Sociale vaardigheid: luisteren en spreken – zie website

Materiaal
Voor de leerlingen
o
o
o
o
o
o

QR-code website
iPad (7)
Schrijfgerief
Post-it
Bekers (voor elke groep)
Codes Plickers

Voor de leerkrachten
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiches sociale vaardigheden
Timer
Quiz 1
Quizvragen (zie bijlage)
Alarmsignaal
Bewegingstussendoortjes
App: Plickers
IPad

Inleiding
®

5 min.

Voorbereiding
De lkr legt al het nodige materiaal klaar.

® Start
De lkr kondigt de les aan.
De lkr noteert het hoofddoel van deze les op het bord:
De lln leren reflecteren op de samenwerking tot nu toe en leren de kenmerken van magnetisme.

Leerfase 1

15 min.

® Quiz 1
De lln gaan in hun werkgroep zitten.
- Dezelfde groep waarmee ze aan envelop 1 tot 5 hebben gewerkt.
Elke lln ontvangt een code om deel te nemen aan de quiz.
De lln gaan via de QR-code naar de website en openen de zesde envelop.
Wanneer alle groepen klaar zijn voor de quiz, start de lkr.
De lln houden hun code in de juiste richting om antwoord te geven.
De lkr scant de codes van de lln.
Indien de lkr merkt dat er bij een bepaalde vraag veel fouten wordt gemaakt, legt de lkr deze inhoud
opnieuw uit.
- Dit kan de lkr ook laten doen door een sterke lln.
- Indien dit soepel verloopt, laat de lkr enkele lln de inhoud uitleggen aan de
medeleerlingen ter herhaling.

Leerfase 2

20 min.

® Reflectie samenwerking
De lln reflecteren op hun samenwerking als groep en als individu.
- Hoe verliep het maken van de opdrachten?
- Hoe verliep de quiz?
- Hoe voel je je bij deze groep?
- Wat gaat er al goed?
- Wat gaat er minder goed?
- Hoe kan je dit oplossen naar de volgende envelop toe?
- De lln noteren de positieve punten op groene post-it.
- De lln noteren de negatieve punten op blauwe post-it.
De post-it van de vorige les kunnen worden toegevoegd (sneller klaar opdracht).

Afronding
De lkr rondt de les af.
Het materiaal wordt verzameld bij de lkr en de lln maken hun boekentas.

10 min.

Bijlagen
®

Quizvragen

Vraag en antwoord

o Lesfiche 4
LES 4
Leerplandoelen

100 min.

Envelop 7

ET – SV 3: kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine.
ET – SV 1.5: kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een
medeleerling meewerken.
ET – MV 6.1: kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
ET – WO 2.6: illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op
kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke
verschijnselen.
ET – NL-SPR-BV-01-02: De leerlingen kunnen stemgeven door een gepast gebruik
van steminzet en stemvoering.
ET – NL-SPR-BV-01-06: De leerlingen kunnen spreken met een voldoende volume.

32623 – Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. magnetisme beschrijven.
32624 – Van minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze zelf waarnemen in eigen
bewoording een hypothese formuleren en deze via een eenvoudig proefje
toetsen en hierover verslag uitbrengen aan de groep.
11105 – Bereid zijn na te denken en te reflecteren over het eigen luister- en
spreekgedrag.
11109 – Zich voldoende kritisch en weerbaar opstellen bij het luisteren en spreken
met leeftijdsgenoten.

SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een
gemeenschappelijk doel.
SErv4: Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het
groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten.
IVoc2: Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich.
OWna8: Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen,
onderzoeken en herkennen in de omgeving.
Tomn3: Actief deelnemen aan een gesprek.
RKve1- Vragen stellen bij enkele stromingen en bewegingen in de
huidige samenleving en daarin verschillende motieven van bewogenheid
onderscheiden, bv: matriële welvaart…
RKve4 - Zich erover verwonderen hoezeer natuur, wetenschap en
techniek onze leefwereld tekenen.

Lesdoelen
Basisdoelen
De lln leren de werking van magneten doorheen andere stoffen.
De lln leren zelfstandig een experiment uit te voeren.
De lln leren durven praten (mening, kritiek geven…) met elkaar.
De lln leren te communiceren wat hun als aantrekking en afstoting zien in hun omgeving en in de
wereld.

-

Verdiepingsdoelen
De lln leren om na te gaan of alle groepsleden mee zijn met de leerinhouden.
De lln leren een inhoud uit te leggen aan medeleerlingen.

-

Inhoudsanalyse
De essentie van deze les is dat de lln leren de werking van magneten doorheen andere
stoffen.
® Moeilijke woorden
Magnetisme = aantrekkingskracht.
Hypothese = stelling die je als waarheid aanneemt.
Polen (magnetisme) = het uiteinde van een magneet waar de aantrekking het sterkst is.

® Inhoud voor de leerlingen
Envelop 7 – zie website
Sociale vaardigheid: spreken – zie website

Materiaal
Voor de leerlingen
o
o
o
o
o

IPad (7)
Werkblad
Schrijfgerief
QR-code website
Gekleurde bekers: rood, groen en geel

o

Materiaal voor envelop 6: glas water, staafvormige magneet en paperclips.

Voor de leerkracht
o
o
o
o
o
o
o
o

QR-code website
Timer
Pictogrammen symbolen (vraagteken, wolk, hand en oog)
Fiches sociale vaardigheden
Code (delen)
A3-papier voor de placematmethode
Alarmsignaal
Bewegingstussendoortjes

Inleiding

5 min.

® Voorbereiding
De lkr legt al het nodige materiaal klaar.

® Start
De lkr kondigt de les aan.
De lkr noteert het hoofddoel van deze les op het bord:
De lln leren over de werking van magneten doorheen andere stoffen.

Leerfase 1

15 min.

® Envelop 7
De lln gaan in hun groep zitten van WO.
Elke groep ontvangt een iPad.
De lln gaan naar de website en openen envelop 7.
De lln starten zelfstandig aan de opdrachten.
- Eén lln haalt het nodige materiaal (materiaalmeester).
- Eén lln leest de opdrachten voor (leider).
- Eén lln houdt de werktijd in de gaten (tijdsbewaker).
De lln maken gebruik van de gekleurde bekers om het verloop van het proces aan te duiden.
De lkr zet de timer op.
De lkr begeleidt de groepen.

Leerfase 2

25 min.

® Wat trekt jou aan en wat stoot jou af?
De lkr noteert de volgende termen op het bord: aantrekken en afstoten.
De lkr vraagt wat de lln verstaan onder deze termen als je vraagt wat jou aantrekt of afstoot in je
omgeving en in de wereld.
Bv: Dat er ook arme mensen in onze stad wonen is voor mij een afstoot.
De lkr kan enkele notities bij deze termen maken ter ondersteuning.
De lln zitten in hun groepjes en krijgen de opdracht om eerst zelf na te denken over wat je aantrekt en
afstoot in je omgeving.
De lln schrijven elk hun antwoorden op in hun eigen vak van het blad.
Vervolgens krijgen de lln de opdracht om in groep te bespreken wat ze opgeschreven hebben en
waarom dat zo voor ze is.
De antwoorden die vaak aanbod komen of waarbij de groep zich kan aansluiten, worden in het
middelste vak genoteerd.
Vervolgens worden alle antwoorden van de groepen besproken.
De leerkracht kan dit bij de termen op het bord noteren.

Afronding
De lkr rondt de les af.
De lln ruimen het gebruikte materiaal op.

5 min.

o Lesfiche 5
LES 5
Leerplandoelen

75 min.

Envelop 8

ET – SV 3: kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine.
ET – SV 1.5: kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een
medeleerling meewerken.
ET – WO 2.6: illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op
kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke
verschijnselen.
ET – NL-LUI-DV-D03.01.05: kunnen door oogcontact aan de spreker duidelijk maken
dat ze geïnteresseerd zijn in zijn boodschap.

32623 – Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. magnetisme beschrijven.
11105 – Bereid zijn na te denken en te reflecteren over het eigen luister- en
spreekgedrag.
11109 – Zich voldoende kritisch en weerbaar opstellen bij het luisteren en spreken met
leeftijdsgenoten.

SErv1: Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen
identiteit te verliezen.
SErv2: De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten.
SErv4: Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang
ten goede komen in diverse situaties en contexten.
OWna8: Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, onderzoeken
en herkennen in de omgeving.
TOtg1: Plezier beleven aan taal en het spelen met taal.
TOsn2: Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen.
TOmn3: Actief deelnemen aan een gesprek.

Lesdoelen
Basisdoelen
- De lln leren zelfstandig te lezen in een gekozen boek.
- De lln leren terugblikken op hun eigen leren.
- De lln herhalen de leerstof van de vorige lessen (les 1 tot en met les 4).
Verdiepingsdoelen
- De lln leren inhoud uit te leggen aan medeleerlingen.
- De lln leren reflecteren op een boek dat ze gelezen hebben.

Inhoudsanalyse
De essentie van deze les is dat de lln leren reflecteren op de samenwerking tot nu toe.
Verder worden de geziene kenmerken van magnetisme herhaald door middel van een
Plickers.
® Moeilijke woorden – zie lesfiche 1, 2 en 4
® Inhoud voor de leerlingen
Envelop 1 tot 7 – zie website
Sociale vaardigheid: luisteren, spreken en elkaar helpen – zie website

Materiaal
Voor de leerlingen
o
o
o
o
o
o
o

QR-code website
iPad (7)
Schrijfgerief
Post-it
Bekers (voor elke groep)
Werkbladen
Codes Plickers

Voor de leerkrachten
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiches sociale vaardigheden
Timer
Quiz 2
Quizvragen (zie bijlage)
Alarmsignaal
Bewegingstussendoortjes
App: Plickers
IPad

Inleiding
®

5 min.

Voorbereiding
De lkr legt al het nodige materiaal klaar.

® Start
De lkr kondigt de les aan.
De lkr noteert het hoofddoel van deze les op het bord:
De lln leren reflecteren op de samenwerking tot nu toe en leren de kenmerken van magnetisme.

Leerfase 1

20 min.

® Vragen stellen
De lln nemen hun werkbundel.
De lkr geeft de opdracht om de leerinhoud te bekijken.
Als de lln iets niet begrijpen, overleggen ze dit eerst in hun groep.
Wanneer de lln geen duidelijkheid krijgt, wordt de vraag op een post-it genoteerd.
De lkr en lln bespreken de post-it klassikaal.
- De lkr kan lln de leerinhouden uitleggen.

Leerfase 2

15 min.

® Quiz 2
De lln gaan in hun werkgroep zitten.
- Dezelfde groep waarmee ze aan enveloppen hebben gewerkt
Elke lln ontvangt een code om deel te nemen aan de quiz.
De lln gaan via de QR-code naar de website en openen de achtste envelop.
Wanneer alle groepen klaar zijn voor de quiz, start de lkr.
De lln houden hun code in de juiste richting om antwoord te geven.
De lkr scant de codes van de lln.
Indien de lkr merkt dat er bij een bepaalde vraag veel fouten wordt gemaakt, legt de lkr deze inhoud
opnieuw uit.
- Dit kan de lkr ook laten doen door een sterke lln.
- Indien dit soepel verloopt, laat de lkr enkele lln de inhoud uitleggen aan de
medeleerlingen ter herhaling.

Leerfase 3

15 min.

® Reflectie samenwerking
De lln reflecteren op hun samenwerking als groep en als individu.
- Hoe verliep het maken van de opdrachten?
- Hoe verliep de quiz?
- Hoe voel je je bij deze groep?
- Wat gaat er al goed?
- Wat gaat er minder goed?
- Hoe kan je dit oplossen naar de volgende envelop toe?
- De lln noteren de positieve punten op groene post-it.
- De lln noteren de negatieve punten op blauwe post-it.
De post-it van de vorige les kunnen worden toegevoegd (sneller klaar opdracht).
De lln vullen de reflectie over het thema in (laatste pagina van de werkbundel).

Leerfase 4

10 min.

® Opening laboratorium
De lln leggen alle onderdelen samen en dienen de brief in.
De lln krijgen toegang tot het labo en ontvangen hierbij een brief van professor Flavius.

Afronding
De lkr rondt de les af.
Het materiaal wordt verzameld bij de lkr en de lln maken hun boekentas.

10 min.

Bijlagen
®

Quizvragen

Vraag en antwoord

®

Brief professor Flavius

o Lesfiche 6
LES 6
Leerplandoelen

75 min.

Doos 1 - elektromagneet

ET – SV 3: kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine.
ET – SV 1.5: kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een
medeleerling meewerken.
ET – WO 2.6: illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op
kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke
verschijnselen.
ET – NL 4.3: kunnen (verwerkingsniveau = structureren) een brief schrijven aan een
bekende om een persoonlijke boodschap of belevenis over te brengen.
ET – NL 4.6: kunnen (verwerkingsniveau = structureren) schriftelijk antwoorden op
vragen over verwerkte inhouden.
ET – NL-LUI-DV-D03.01.05: kunnen door oogcontact aan de spreker duidelijk maken
dat ze geïnteresseerd zijn in zijn boodschap.

32623 – Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. magnetisme beschrijven.
11105 – Bereid zijn na te denken en te reflecteren over het eigen luister- en
spreekgedrag.
11109 – Zich voldoende kritisch en weerbaar opstellen bij het luisteren en
spreken met leeftijdsgenoten.
1.2.3.109- Zelf complexere instructies schrijven voor medeleerlingen met
betrekking tot het klas- en schoolgebeuren.
1.2.3.121- Een mededeling doen, een vraag stellen, iemand uitnodigen …
via een brief, wenskaart of e-mail.
SErv2 - De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten.
SErv4 - Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het
groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten.
OWna8 - Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen,
onderzoeken en herkennen in de omgeving.
TOsn2 - Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen.
TOsn3 - Een schriftelijke boodschap overbrengen.
Vrij schrijven en informatie overzichtelijk neerschrijven.

Lesdoelen
Basisdoelen
- De lln leren dat er een verband is tussen magnetisme en elektriciteit.
- De lln leren over de persoon die dit verband ontdekte.
- De lln leren de werking van een magneet door een experiment in groep.
- De lln leren samenwerken door te letten op volgende vaardigheden: praten met elkaar, luisteren naar
elkaar en elkaar helpen.

Verdiepingsdoelen
- De lln leren reflecteren op hun leerproces.
- De lln leren een correcte mail sturen.

Inhoudsanalyse
De essentie van deze les is dat de lln leren de werking van een elektromagneet door er
zelfstandig één te maken in groep.
® Moeilijke woorden
Elektromagneet = een magneet waarvan het magnetische veld gegenereerd wordt door een
elektrische stroom door, meestal koperen, spoelen te sturen.
Stroomkring = een circuit waarin een elektrische stroom rond vloeit.
Schakelaar = toestel waardoor een elektrische geleiding wordt in- en uitgeschakeld.
Aardmagnetisch veld = het magnetisch veld dat de aarde omringt.
Alle moeilijke woorden van lesfiche 1 tot 5 zijn ook tijdens deze les van toepassing.

® Inhoud voor de leerlingen
Ontdekking elektromagneet
Hans Christian Oersted ontdekte een verband tussen een magneet en elektriciteit, het
elektromagnetisme. Vele wetenschappers gingen hierover experimenteren. Zo ontdekte William
Sturgeon de elektromagneet in 1825.

De elektromagneet
Een elektromagneet is een ijzeren staaf waarrond geïsoleerde
metaaldraad gewonden zit. Deze draad wordt aangesloten op een
stroombron. Als de stroomkring gesloten is, wordt de ijzeren staaf
magnetisch.

Toepassingen elektromagneet
De elektromagneet wordt op de dag vandaag veel gebruikt in het dagelijks leven.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

Fietsdynamo

luidspreker

MRI-scan

magnetische trein

Materiaal
Voor de leerlingen
o
o

Schrijfgerief
IPad per groep

Voor de leerkrachten
o
o
o
o

Doos 1 met nodige materialen
E-mailadres professor Flavius
Fiches samenwerking
Pictogrammen

Inleiding
®

5 min.

Voorbereiding
De lkr legt al het nodige materiaal klaar.

® Start
De lkr kondigt de les aan.
De lkr noteert het hoofddoel van deze les op het bord:
De lln leren over de ontdekking van een elektromagneet en leren hiervan zelfstandig de werking.
De lkr brengt de eerste doos tevoorschijn.
De lln zien een brief.
De lkr laat deze brief door een lln lezen.
à De brief is van professor Flavius. Hij is in het labo geraakt en heeft veel bruikbaar materiaal
gevonden. Hij vraagt hulp aan de klas om hem te helpen met het bekijken van enkele dozen.
Gedurende deze les zal er één doos bekeken worden. Als de leerlingen iets belangrijks ontdekken
schrijven ze een email naar de professor.

Leerfase 1

10 min.

® Opening doos 1
Wanneer de brief gelezen is, mag de doos open gedaan worden.
Het is best dat de lkr alles op het bord hangt zodat alle lln alles kunnen zien.
De verschillende fiches worden bekeken en voorgelezen.
De fiches over magneten dienen ter herhaling van de leerstof van de enveloppen.
De andere fiches zijn nieuwe leerstof.

Leerfase 2

15 min.

® Experiment: elektromagneet
De lln ontdekken een stappenplan van een experiment.
- Deze is in stukken gescheurd. De lln maken de puzzel en doorlopen het experiment.
Wanneer ze de puzzel gemaakt hebben ontdekken ze dat de resultaten niet meer leesbaar zijn.
De lln zullen dus het experiment zelf moeten uitvoeren.
Laat alle lln het experiment doorlopen in kleine groepjes. Dit kunnen dezelfde groepen zijn als bij de
vorige lessen, maar er kan ook afgewisseld worden.
De lln noteren het proces duidelijk en overzichtelijk.
De lkr blikt voor de samenwerking terug naar de fiches van samenwerken. Tijdens dit groepswerk letten
de lln op alle fiches, praten, luisteren en elkaar helpen.
Daarnaast hangt de lkr de pictogrammen op die ook voorkwamen in de vorige experimenten.
Deze pictogrammen kunnen de lln structuur bieden in het maken van notities.

Leerfase 3

15 min.

® Terugblik
Door middel van een klasgesprek worden alle resultaten van elke groep bekeken. De lln denken na
over toepassingen van de elektromagneet in deze tijd. De lln vormen na alle groepen een conclusie.
De lkr en lln blikken ook terug op het proces.
- Verloop samenwerking
- Verloop notities maken
De klas schrijft een mail van het proces en het resultaat naar professor Flavius.

Afronding
De lkr rondt de les af.
Het materiaal wordt verzameld bij de lkr.

Bijlagen
®

Stappenplan

5 min.

®

Bron

®

Brief professor Flavius

®

Herhaling magnetisme

v Mogelijke vervolg thema’s
Dit thema kan één van de vertakking zijn binnen natuurverschijnselen. Andere
verschijnselen kunnen hieraan gekoppeld worden.
Als rode draad kan u verder werken met de dozen die zich bevinden in het labo.
Hieronder kan u enkele andere natuurverschijnselen terugvinden:
o Elektriciteit
o Krachten – zwaartekracht
o Statische elektriciteit
o Elektromagnetisch spectrum
o …
Daarnaast kan u bij aan dit thema ook enkele muvo-lessen koppelen.
Ik geef hieronder enkele suggesties:
o Verven met magneten
o Beweging/drama: werken rond aantrekken en afstoten
(onderliggend thema: liefde/ruzie)

