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HALLO?! 
De weg van communicatiemiddelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie is niet meer uit ons leven weg te denken. Al van ver in het verleden maakten 

wij gebruik van communicatiemiddelen om ons verstaanbaar te maken. Deze middelen zijn 

doorheen de jaren geëvolueerd en zullen in de toekomst nog verder veranderen. 

In deze themabundel over communicatie nemen we een kijkje naar verschillende 

communicatiemiddelen van vroeger, nu en in de toekomst. Daarnaast gaan we dieper in op 

het gebruik van smartphones en internet. We bekijken wat een smartphoneverslaving is en 

analyseren enkele grafieken en tabellen over internetgebruik.  

We stellen een onderzoek op naar een ‘oud’ communicatiemiddel en onderzoeken de best 

mogelijke vorm van dit middel. 

Samen ontdekken we wat jabbertalk is en hoe we op deze manier kunnen communiceren. 

 

Het thema start met een inleidende les, daarna volgen verschillende lessen uit de 

leergebieden WO, Nederlands, wiskunde, godsdienst en MUVO. Na elke les krijgen de 

leerlingen een exit-ticket om de geziene leerstof kort te evalueren. We sluiten het thema 

af met het bespreken van alle exit-tickets om belangrijke zaken opnieuw aan te halen of 

eventuele dingen nog te verduidelijken. We eindigen met een quiz over het hele thema. 

 

Enkele lessen zijn zo ontworpen dat ze volledig zelfstandig door de leerlingen (thuis) 

uitgevoerd kunnen worden. Andere lessen kunnen beter plaatsvinden in de klas.  De lessen 

kunnen elkaar opvolgen, maar dit is zeker niet noodzakelijk. Enkele lessen eruit plukken is 

eveneens mogelijk. 

Indien u bij het uitvoeren van dit thema nog op enkele struikelblokken stuit, aarzel dan niet 

om me te contacteren.  

 

Veel plezier! 

 

Ilse Van de Poel      ilse.vandepoel@student.thomasmore.be 

Communicatie gaat niet zozeer over 

zenden en ontvangen 

maar over begrijpen en verbinden. 

~ RON VAN DER JAGT 
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Opstart thema - Brainstorm 
Leerplandoelen 
ZILL 

- IVoc2: Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich. 

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

gemeenschappelijk doel. 

OVSG 

- LOD-SOV-03.01: De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen 

zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

- WO-tijd-63: De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en 

toekomst, hier en elders. 

GO 

- WO: 3.1.2. 2: Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.   

- NED: 1.1.4. 7: Een eigen mening formuleren en vergelijken met de mening van 

gesprekspartners 

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen hun mening meedelen. 

- De leerlingen denken na over communicatiemiddelen in het heden en in het 

verleden. 

- De leerlingen kunnen samenwerken met elkaar. 

Inhoudsanalyse/ Lesverloop 
ORIËNTATIEFASE 

Kortfilm: For the birds (3min25) →  https://www.youtube.com/watch?v=BPopaJsNWd4 

Klasbespreking: 

- Wat doen de vogels? 

- Hoe maken ze dingen duidelijk aan elkaar? 

- De vogels communiceren met elkaar. Op welke manier doen ze dit? 

- Welk communicatiemiddel gebruiken ze? 

LEERFASE 

De leerlingen krijgen per 2 een tablet. Met de ganse klas wordt een brainstorm 

uitgevoerd via Mentimeter. De vraag ‘Welke communicatiemiddelen ken je?’ 

wordt op het bord getoond. De leerlingen kunnen hun antwoorden indienen. De 

antwoorden verschijnen in een wordcloud. 

https://www.menti.com/qbti22uw2n 

We werken deze week rond communicatie. We gaan verschillende communicatiemiddelen 

bekijken. We kijken hiervoor naar het verleden, het heden maar ook naar de toekomst. 

Jullie gaan zelf ook een communicatiemiddel onderzoeken.  

SLOT 

De leerlingen sturen via Mentimeter hun antwoorden door op de vraag: ‘Wat wil je 

hierover leren?’. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BPopaJsNWd4
https://www.menti.com/qbti22uw2n
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Les 1: WO - hoekenwerk 
Leerplandoelen 
ZILL 

- OWti5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid 

verandert en de kennis erover evolueert in de tijd. 

- OWsa7: Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, 

organisaties en verenigingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen. 

- WDlw3: Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties binnen en 

buiten de klas en de redeneringen daarbij onderbouwen, vergelijken, bijsturen, 

weergeven en beoordelen. 

- TOtn2: Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij 

taalbeschouwelijke termen gebruiken → betekenissen van woorden en 

woordgroepen → figuurlijk taalgebruik onderzoeken. 

OVSG 

- WO-MAA-SCV-19: De leerlingen weten dat sommige mensen vanwege hun handicap 

of leeftijd het moeilijk hebben om vlot te kunnen participeren aan het dagelijks 

leven. 

- WO-MNS-SC-1.3.2: De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn 

om een bepaald doel te bereiken. 

- WO-tijd-63: De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en 

toekomst, hier en elders. 

- NL-TBS-02.23: De leerlingen reflecteren op gebruik en betekenis van frequent 

gebruikte spreuken, spreekwoorden en uitdrukkingen. 

- WI-SPV.01.01: De leerlingen zijn in staat wiskundige problemen te begrijpen. 

GO 

- WI: 3.4.03: Het kunnen hanteren van algemeen bruikbare oplossingsmethoden en 

houdingen, waarvan de toepassingsmogelijkheden niet beperkt blijven tot de 

wiskunde. 

- NED: 1.2.2. 132: Reflecteren op de betekenis van woordgroepen en zinnen zoals 

uitdrukkingen en vergelijkingen. 

- WO: 3.3.5. 1: Effecten van technische systemen op het dagelijkse leven en de 

samenleving illustreren. 

- WO: 3.2.7. 20: Met voorbeelden illustreren dat sommige mensen met een handicap 

leven.   

- WO: 3.1.2. 2: Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen wiskundige problemen oplossen zoals het ontcijferen van 

codes. 

- De leerlingen kunnen spreekwoorden verklaren en dit verwoorden als figuurlijk 

taalgebruik. 

- De leerlingen kunnen communicatiemiddelen in de tijd rangschikken. 

- De leerlingen krijgen inzicht in de communicatiemiddelen van doven en blinden en 

slechtzienden. 

- De leerlingen kunnen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. 
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Beginsituatie 
De inhoud van deze lessen is nieuw voor de leerlingen. Deze lessen kunnen eventueel ook 

als zelfstandig werk thuis gegeven worden. Voor de hoek ‘cryptografie’ dient dan wel een 

volledig lesuur gerekend te worden aangezien het nu de bedoeling is dat de leerlingen 

samenwerken en taken verdelen. 

 
Differentiatie 
De leerlingen werken in groep samen. Sterkere leerlingen krijgen de taak om andere 

leerlingen te helpen.  

Tempodifferentiatie: Bij de hoeken staan de belangrijkste activiteiten eerst ingepland, 

elke hoek sluit af met extra activiteiten als sneller-klaar-opdrachten.  

Niveaudifferentiatie: De extra oefeningen zijn uitbreidingsoefeningen en dagen de 

leerlingen meer uit. Sterkere leerlingen worden zo uitgedaagd om nieuwe 

communicatiemiddelen zich eigen te maken.  

Bij de computeroefeningen kan je soms gebruik maken van hints. 

 
Materiaal 
hoek 1: communicatie door de jaren heen 

- Tablet of computer per 2 

Hoek 2: braille 

- Tablet of computer per 2 

- Bijlage 1: brailleschrift (voor de uitbreidingsoefening) 

Hoek 3: gebarentaal 

- Tablet of computer per 2 

Hoek 4: cryptografie 

- Bijlage 2: opdrachten cryptografie: 4 x → voor elke groep 1 

- Bijlage 3: codewiel → voor elke leerling 1 exemplaar 

- Bijlage 4: vigenèrecijfer → voor elke leerling 1 exemplaar 

- Tablet voor eindopdracht 

Bijlage 5: Exit ticket 

Inhoudsanalyse 
Hoek 1: communicatie door de jaren heen  

De leerlingen werken zelfstandig in de webquest: 

https://www.bookwidgets.com/play/CQQ7CC?teacher_id=5035704907202560 

Ze kunnen per 2 samenwerken om de opdrachten af te werken. 

Inhoud Webquest: 

- Inleidend filmpje over communicatiemiddelen door de jaren heen. 

- Bestuderen van bronnen: 2 sites en een filmpje. 

- Maken van de opdrachten. 

- Sneller-klaar opdracht: oefenen op morsecode 

- Korte zelfevaluatie  

https://www.bookwidgets.com/play/CQQ7CC?teacher_id=5035704907202560
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Inhoud opdrachtenreeks:  

- Communicatiemiddelen rangschikken van oud naar nieuw: 

Rotstekeningen (24 000 VC) → rooksignalen → spijkerschrift (3300 VC) → 

hiërogliefen (3100 VC) → Grieks alfabet (800 VC) → postduiven (500)→ morse 

(1835) → telefoon (1867) → schrijfmachine (1873)  → computer (1981) → gsm 

(1993) → facebook (2004) 

- Telegrafie betekent letterlijk ‘ver schrijven’. Voorbeelden hiervan zijn morsecode, 

rooksignalen en de tamtam.  

Telefonie betekent letterlijk ‘ver geluid’. Voorbeelden hiervan zijn de telefoon, 

tablet, … 

- Stellingen: 

o Facebook is opgericht door Marc Zuckerberg. 

o Griekse letters zijn de oudste letters, in plaats van Latijnse letters. 

o Proximus had het eerste netwerk voor mobiele telefonie, in plaats van 

Telenet. 

o Alleen rijke mensen hadden vroeger een telefoon. 

o Schrijven met een ganzenveer is GEEN ouder communicatiemiddel dan 

postduiven. 

o Bij het communiceren met trommels heeft elk ritme een eigen betekenis. 

o De schrijfmachine werd NA de telefoon uitgevonden. 

- Een van de eerste communicatiemiddelen was vroeger het gebruik van 

rotstekeningen. Dit had als functie om anderen te waarschuwen voor gevaarlijke 

dieren. 

- Werking postduiven: Als je vroeger op reis ging, nam je een postduif mee zodat je 

een bericht naar huis kan sturen. Doordat duiven steeds de weg naar huis vinden 

kan je hen een berichtje meegeven en laten uitvliegen. De duif vliegt recht naar 

huis en kan het bericht bezorgen. 

- De indianen gebruikten vroeger rookpluimen als communicatiemiddel. Lange 

rookpluimen was het teken om te verzamelen. Korte rookpluimen gaf aan dat er 

gevaar was. 

- Alexander Bell is de uitvinder van de telefoon. Er waren nog mensen voor hem die 

op weg waren op (of zelfs eerder geslaagd waren in) het uitvinden van de telefoon. 

Bell was de eerste die een patent kon aanvragen waardoor hij als ‘uitvinder’ in de 

geschiedenisboeken staat.  

- Bij het spijkerschrift lijken de tekens op spijkers, vandaar zijn naam. 

- De vroegere naam voor ‘postbodes’ was koerierdienst. 

 

Hoek 2: Braille 

Ook in deze hoek werken de leerlingen zelfstandig of per 2 de online opdrachtenreeks af. 

https://learningapps.org/watch?v=p5pcd7efj20 

Inhoud: 

- Bekijken van video 

- Opdrachtenreeks maken 

o Louis Braille heeft het brailleschrift bedacht. 

o De brailleliga is de naam van de Belgische vereniging ter ondersteuning van 

mensen met een visuele beperking. 

https://learningapps.org/watch?v=p5pcd7efj20
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o In de tijd voor Louis Braille lazen blinde mensen door te voelen aan grote 

stoffen letters die ze op papier plakten.  

o Een brailleletter bestaat uit 6 punten. Dit wordt een braillecel genoemd. 

o Blinden en slechtzienden kunnen met een computer werken door gebruik te 

maken van een braille leesregel. Deze leesregels sluiten ze aan aan hun 

computer waardoor ze teksten kunnen omzetten naar braille. 

o Het brailleschrift is gebaseerd op het nachtschrift van Charles Barbier. Hij 

ontwikkelden dit schrift ten tijde van Napoleon om ’s nachts berichten te 

kunnen versturen die de vijand niet kon lezen. 

Dit schrift was te moeilijk voor in het leger waardoor Charles Barbier werd 

ontslagen. Hij leerde in een blindenschool Louis Braille kennen waardoor hij 

het nachtschrift kon aanpassen naar het brailleschrift.  

- Sneller-klaar-opdrachten: 

o Woordzoeker 

o Kruiswoordraadsel door braille te ontcijferen. → De leerlingen kunnen 

hiervoor best een apart blad gebruiken met de brailleletters op (zie bijlage). 

Hoek 3: Gebarentaal 

De leerlingen werken weer per 2 of individueel aan deze digitale opdrachten. Als ze naar 

deze app gaan, worden ze eerst doorverwezen naar de site van Karrewiet waar ze een 

video moeten bekijken. Nadien kunnen ze de oefeningen in de app uitvoeren. 

https://learningapps.org/watch?v=p44f2272v20 

Inhoud: 

- Filmpje Karrewiet: Later als ik groot ben: tolk Vlaamse 

gebarentaal:  https://www.ketnet.be/kijken/later-als-ik-groot-ben/tolk-vlaamse-

gebarentaal. 

- Vragen bij filmpje: 

o Invuloefening: Al van kinds af aan wist Lieve wat ze ging worden. Nu is ze 

dan ook een tolk Vlaamse gebarentaal. Ze heeft geen vaste werkplek. Haar 

auto is eigenlijk haar bureau.  

Het Vlaams gebarentaal is te vergelijken met de Chinese taal. Een echte 

taal met een echte grammatica. 

Haar materiaal bestaat uit haar gezicht, haar handen en haar armen.  

De gebaren kunnen soms anders zijn, naargelang de woonplaats. Net zoals in 

het Nederlands heeft het Vlaamse gebarentaal ook een dialect. 

- Stellingenspel 

o WAAR: 

▪ Het gebaar voor bedankt. 

▪ Gebarentaal heeft dialecten. 

▪ Om gebarentaal te leren moet je lang studeren. 

▪ Er is voor elk woord een vertaling. 

o NIET WAAR: 

▪ Het gebaar voor ‘honger’. → Dit is het gebaar voor dorst. 

▪ Bij gebarentaal gebruik je enkel je handen. → Ook je armen en 

gezicht. 

▪ Gebarentaal is net als brailleschrift ontwikkeld. → Gebarentaal is 

niet ontwikkeld, maar het is een echte taal die gevormd is en kan 

aangepast worden. 

https://learningapps.org/watch?v=p44f2272v20
https://www.ketnet.be/kijken/later-als-ik-groot-ben/tolk-vlaamse-gebarentaal
https://www.ketnet.be/kijken/later-als-ik-groot-ben/tolk-vlaamse-gebarentaal
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▪ Er kunnen geen nieuwe gebaren aangemaakt worden → dit kan wel 

en gebeurt nog heel vaak. Hiervoor moet een aanvraag worden 

ingediend. 

- Sneller-klaar-opdracht: oefenen op gebarentaal. 

Hoek 4: cryptografie 

De leerlingen werken in deze hoek samen om de codes te kunnen ontcijferen. De 

leerlingen bestuderen 4 methodes waarbij ze telkens een code moeten ontcijferen. Met 

deze code gaan de leerlingen naar de leerkracht om de laatste opdracht te ontvangen.  

De 4 codes vormen telkens een spreekwoord. De laatste opdracht (door de leerkracht 

gekregen als alle spreekwoorden zijn gevonden) bestaat uit de betekenis zoeken van deze 

spreekwoorden en te verklaren wat dit voor taalgebruik is, namelijk figuurlijk taalgebruik. 

Als ze dit kunnen verwoorden hebben zijn ze geslaagd voor de hoek. Als sneller-klaar- 

opdracht kunnen ze zich verder verdiepen in het geheimschrift en codes maken voor 

elkaar. 

 Spreekwoorden: 

- Hoge bomen vangen veel wind = Mensen in een hoge positie krijgen veel 

commentaar op wat ze doen.  

- Achter de wolken schijnt de zon. = Na een periode van tegenslag, komt er een 

betere tijd. 

- Van een mug een olifant maken. = Van een klein probleem onnodig een groot 

probleem maken; erg overdrijven. 

- Rust roest = Wanneer je niets doet, gaat je vermogen achteruit.  

Je kan competitie inbrengen in deze hoek door te vermelden dat dit op tijd gaat. Welke 

groep kan als snelste het eindantwoord (figuurlijk taalgebruik) vinden? Ze gaan enkel 

kunnen slagen voor de opdrachten als ze de taken verdelen. Best per 2 steeds 2 methodes 

onderzoeken en nadien de oplossingen bespreken. Deze tip wordt meegegeven bij de 

instructiefiche (tip: vele handen maak licht werk).  

De verschillende geheimschriften/codes staan uitgelegd in de instructiefiches.  

 

Lesverloop  
ORIËNTATIEFASE 

LK zegt ‘goedemorgen allemaal’ in gebarentaal.  

De groepen worden ingedeeld en de manier van doorschuiven wordt meegedeeld. 

Eventueel kunnen de nodige afspraken en regels nog vermeld worden (samenwerken, 

stilte, doorwerken, niet spelen op de tablets, …) 

LEERFASE 

De leerlingen werken in groepen samen en doorlopen de hoeken. Per hoek hebben de 

leerlingen ongeveer 22 minuten (3 min voor intro en 5 min voor slot) om aan de opdrachten 

te werken. Nadien wordt er doorgeschoven. 

SLOT 

Bespreken welke groep het snelste gewerkt heeft bij de hoek ‘cryptografie’ + bespreken 

van de laatste opdracht. 

Invullen van het evaluatieformulier (exit-ticket). 
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Bijlages 
1. BRAILLELETTERS 
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2. OPDRACHTEN CRYPTOGRAFIE 

Hoek: cryptografie 
 

Cryptografie is het gebied van wiskunde waarin het maken van geheimschrift wordt 

bestudeerd. 

Vele methodes van geheimschrift zijn al heel oud, maar worden nu nog veel gebruikt. Je 

komt ze ook vaak tegen als je een escape-room gaat spelen. 

In deze hoek komen jullie 4 methodes van geheimschrift tegen. Bestudeer de methodes en 

ontcijfer telkens de code. Probeer met je groep zo snel mogelijk de 4 codes te ontcijferen 

en ga hiermee naar de juf. 

Bij de juf krijg je nog een laatste opdracht om ook deze codes te ontcijferen. 

Welke groep kan deze hoek op de snelste tijd uitvoeren? 

 

Tip: vele handen maken licht werk!  
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Morse code 
 

De morse code werd in de 19e eeuw uitgevonden door Samuel Morse. De telefoon was nog 

niet uitgevonden, maar de elektriciteit al wel en daarom werden berichten doorgestuurd 

met draden hangend aan telegraafpalen. Deze draden konden geen tekst overbrengen, 

maar wel elektrische signaaltjes. De morsecode werd een soort geheimschrift in lange en 

korte signaaltjes.  

De code bestaat uit korte en lange signalen waarmee samen verschillende letters, cijfers 

en leestekens kunnen worden gemaakt. Op papier worden ze weergegeven met puntjes 

(korte signalen) en streepjes (lange signalen). Welk signaal bij welke letter hoort, staat 

hieronder weergegeven.  

 

Kan jij de volgende code ontcijferen? 

.... --- --. .   -... --- -- . -.  ...- .- -. --. . -.  

...- . . .-..   .-- .. -. -.. 
 

Antwoord: 

 

. . . .   . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . 
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Pigpen of rozenkruisersgeheimschrift 
 

Het rozenkruisersgeheimschrift is een versleutelingsmethode waarbij de letters door 

middel van eenvoudig te onthouden diagrammen verborgen worden. 

Deze methode werd vroeger gebruikt door een geheim genootschap, genaamd de 

rozenkruisers. De oudst bekendste variant dateert van 1533.  

Met behulp van de diagrammen kan je eenvoudig geheime boodschappen maken en 

ontcijferen. 

 

 

Kan jij de volgende boodschap ontcijferen? 

 

          

 

Antwoord: 

. . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . 
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Caesar code 
 

Julius Caesar gebruikte geheimschrift om met zijn veldheren te communiceren. Deze 

manier van versleutelen werd tot in het begin van de twintigste eeuw gebruikt bij 

bepaalde onderdelen van het leger. 

De versleuteling werkt door alle letters van het te versturen 

bericht, door een vooraf gestelde verschuiving te vervangen, 

steeds op dezelfde manier. Bij ROT3, wat staat voor rotatie 

3, wordt de letter A vervangen door de letter D, zoals in de 

figuur. 

Om snel boodschappen te ontcijferen, ontwikkelden men 

een codewiel.  

Maak zelf je codewiel om de volgende boodschap te ontcijferen. 

Hoe? 

- Knip je eigen codewielen uit. (zie bijlage) 

- Leg ze boven elkaar. 

- Prik een gaatje in het midden en duw er een splitpen door. 

ROT staat voor de rotatie, het aantal keren dat je een letter moet opschuiven. Bij ROT2 

staat de A op het binnenste wiel gelijk met de C op het buitenste wiel.  

Is het nog onduidelijk? In dit instructiefilmpje wordt het uitgelegd en getoond: 

https://www.bookwidgets.com/play/HSH8H6?teacher_id=5035704907202560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan je de volgende boodschap ontcijferen? 

Ina  rra  zht  rra  byvsnag  znxra   (ROT13) 

 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

https://www.bookwidgets.com/play/HSH8H6?teacher_id=5035704907202560
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Vigenèrecijfer 
Het vigenèrecijfer is in de cryptografie een van de klassieke handcijfers. Het werd 

uitgevonden door een meneer Bellasin 1553, maar het was door Blaise de Vigenère dat het 

algemeen bekend raakte, waardoor het zijn naam kreeg. Het werd echter lange tijd zelden 

gebruikt vanwege zijn complexiteit. 300 jaar lang dacht men dat deze code onbreekbaar 

was, ze kreeg zelfs die bijnaam. In de 19e eeuw vonden 2 personen onafhankelijk van 

elkaar toch ene methode om ze te breken. 

Hoe werkt het?  

Letters worden vervangen aan de hand van alfabetische reeksen. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van een tabel waarop op iedere regel een alfabet staat waarvan elk alfabet 

steeds 1 letter is verschoven. Bij het maken van een code kies je een sleutelwoord. Deze 

heb je nodig om de tekst te ontcijferen. 

Je plaatst het sleutelwoord boven de te ontcijferen tekst. Vervolgens zoekt men elke 

sleutelletter op in het horizontale alfabet en gaat men naar beneden tot men de betrokken 

codeletter tegenkomt. De letter, in het verticale alfabet, die zich op dezelfde rij bevindt 

is de klare letter. 

Bijvoorbeeld:  

Sleutelwoord:  c o d e c o d e   c o d e     
Te ontcijferen tekst: r f  r f g  f h r    p o a v  
Klare tekst:  p r o b e r e n   m a a r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan jij de volgende tekst ontcijferen? Je mag gebruik maken van een extra tabel om hierin 

aan te duiden. 

Het sleutelwoord is ‘geheim’ 

 

X y z x  z a k w a 

 

. . . .  . . . . .  
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Eindopdracht 
 

Wat zijn de antwoorden die je hebt gevonden? 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat voor zinnen zijn dit? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat betekenen ze? 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat voor soort taalgebruik is dit? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geef dit antwoord door aan de leerkracht en dan stopt de tijd! Proficiat! 
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3. CODEWIEL
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4. VIGENÈRECIJFER 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A 

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B 

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D 

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E 

G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F 

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G 

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H 

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I 

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J 

L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K 

M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L 

N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M 

O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N 

P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O 

Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P 

R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
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5. EXIT TICKET: TWEET VAN DE DAG 
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Les 2: Sms-taal 
Leerplandoelen 
ZILL 

- TOtg1: Plezier beleven aan taal en het spelen met taal. 

- TOsn3: Een schriftelijke boodschap overbrengen - vrij schrijven; zich expressief 

uiten. 

- RKve2: Zich gedragen weten door, verbonden voelen met en aangesproken door de 

andere. Zich laten inspireren door de wijze waarop Jezus met anderen omgaat en 

oproept tot ‘ver-ander-ing’. - In gedichten en liederen ontdekken dat mensen 

vriendschap en liefde als een wonder bezingen. 

- SEiv1: Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen 

identiteit te verliezen. 

 

OVSG 

- NL-LUI-TV-06.13: De leerlingen kunnen hun mening geven over datgene wat ze 

hebben gelezen. Ze kunnen de inhoud van een beluisterd gedicht associëren met 

een gevoelen of met een beschrijving. 

- NL-LUI-TV-06.14: De leerlingen kunnen een aantal tekstgenres onderscheiden als 

sprookjes, fabels, avonturenverhalen, heldenverhalen en gedichten. 

- NL-SCH-DV-D04-02g-01: De leerlingen kunnen frequent gebruikte afkortingen juist 

schrijven. 

- NL-TBS-05.01: De leerlingen doen ervaringen op met de vorming van woorden in 

concrete taalgebruik situaties. 

 

GO 

- NED: 1.1.1 4: Plezier beleven aan luisteren en spreken. 

- NED: 1.1.4 7: Een eigen mening formuleren en vergelijken met de mening van 

gesprekspartners.  

- NED: 1.2.2 106: Aangeven dat poëzie een geschikt medium is om gevoelens, 

stemmingen en verlangens weer te geven.  

- NED: 1.2.3 114: Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven. 

- NED: 1.2.3 126: Eigen mening geven. 

 

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen hun mening geven over de beluisterende en gelezen 

gedichten. 

- De leerlingen kennen de voorwaarden van een SMS-gedicht.   

- De leerlingen kunnen de afkortingen van een sms analyseren en hanteren. 

- De leerlingen kunnen een sms-gedicht opstellen. 

 

Beginsituatie 
Gedichten kunnen al vaker in de lessen aan bod zijn gekomen. Tijdens deze les focussen 

we ons op het SMS bericht. De dichtvorm 160 kan eveneens aan bod komen om de twee 

gedichtvormen te vergelijken en de verschillen te bespreken. 
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Differentiatie 
De oriëntatiefase en leerfase 1 (bespreking van gedichten) verloopt klassikaal. De sterke 

leerlingen kunnen tijdens deze momenten veel vertellen over de gedichten, maar ook de 

zwakkere leerlingen worden op deze momenten gemotiveerd om hun mening te 

formuleren. 

Tijdens leerfase 2 ontwerpen de leerlingen zelf een SMS-gedicht. Sterke leerlingen worden 

uitgedaagd om dit alleen te maken, zwakkere of onzeker leerlingen kiezen een partner. Als 

leerkracht kan je zelf duo’s vormen en een sterkere leerling koppelen aan een zwakkere 

leerling.  

Tempo-differentiatie: snelle werkers oefenen met een online-spel op veelgebruikte 

afkortingen in SMS- berichten. 

 

Inhoudsanalyse 
We bekijken enkele SMS-gedichten. De leerlingen verwoorden hun gevoelens en formuleren 

hun mening bij deze gedichten. 

In leerfase 1 gaan we dieper in op de vorm van het gedicht. 

De dichtvorm SMS-gedicht lijkt op de dichtvorm 160. De 160 is bedacht door Sofie 

Ceruttie. Deze gedichten bestaan uit exact 160 tekens, inclusief leestekens en 

spaties. Dit is het grote verschil tussen de 160 en SMS-gedichten. Bij SMS-gedichten 

kunnen ook minder tekens bevatten dan 160.  

Omdat deze gedichten gebaseerd zijn op SMS- berichten, kunnen er afkortingen in 

voorkomen die vaak gebruikt worden in SMS- berichten.   

Over het algemeen richt een SMS-gedicht zich aan één persoon.  

In een SMS-gedicht wordt regelmatig gebruik gemaakt van afkortingen. De volgende 

afkortingen komen in de PowerPoint voor: 

o ff = even 

o W88 = wachten 

o BRB = Be Right Back / ben zo terug 

o Suc6 = succes 

o L8R = later 

o B4 = before / voor 

o ASAP = As Soon As Possible / zo snel mogelijk 

o IC = I See / ik begrijp het 

o LMK = Let Me Know = Laat het met weten 

In gedicht 4: 

o L8EN = lachen 

o W8FFM = wacht even man 

o DAJ = denk aan je 

o 4EVER = voor altijd 

o M=JE = mis je 

o H&K = Hugs and Kisses / knuffels en kusjes 
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In leerfase 2 ontwerpen de leerlingen zelf een SMS-gedicht.  

Ze krijgen de keuze om deze opdracht zelfstandig of per 2 uit te voeren.  

De leerlingen starten met een brainstorm en werken nadien een kladversie uit op 

papier. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de oefenbladen met voorgedrukte 

kaders. Elke vakje staat voor 1 teken.   

Als ze tevreden zijn van hun gedicht kunnen ze hun bericht online versturen. Je kan 

als leerkracht ervoor kiezen om je eigen GSM- nummer te gebruiken of een online 

nummer door te geven (https://www.receivesms.co/belgium-phone-numbers/be/). 

De berichten naar deze nummer kan iedereen bekijken. Vermeld dit wel aan de 

leerlingen. Vul deze nummer of je eigen nummer nog in op de 

PowerPointpresentatie.  

In het gedicht kunnen de leerlingen gebruik maken van afkortingen. Als ze een 

bepaalde afkorting zoeken, kunnen ze dat op deze site vinden: http://www.sms-

taal.nl/woordenboek/. 

 

Als de leerlingen klaar zijn, kunnen ze oefenen op sms-taal door middel van een 

memoryspel. Deze app kan je vinden op de volgende link: 

https://learningapps.org/watch?v=p06c0gxfn20 

Als slot kan je enkele gedichten voorlezen die de leerlingen hebben verzonden.  

 

Materiaal 
- Digibord voor de PowerPointpresentatie: 

https://drive.google.com/open?id=1tNclEjTmq-zR123K_AFT_kyBUWFlxc5e 

- Tablets voor de leerlingen (in duo). 

- Bijlage 1: Oefenblad met kaders → voor elke leerling 1 

- Bijlage 2: Exit-ticket SMS  → voor elke leerling 1 

 

Lesverloop 
ORIËNTATIEFASE 

Bekijken van een sms-gedichten. Leerkracht leest deze voor. → zie PPT, dia 1 

Nabespreking: 

- Waarover gaat dit gedicht?  

- Wat valt je op aan dit gedicht? 

- Wat voor soort gedicht zou dit zijn? 

- Op welk communicatie- medium is dit gedicht gebaseerd? → SMS 

- Hoe zouden we dit gedicht noemen? → SMS-gedicht 

LEERFASE 1 

Bekijken/beluisteren van 3 andere sms-gedichten. → zie PPT, dia 2, 3, 4 en 5 (met audio) 

Klasbespreking over de sms-gedichten: 

- Wat vinden jullie van deze gedichten? 

- Welk gedicht spreekt je het meeste aan? 

- Waarom? 

https://www.receivesms.co/belgium-phone-numbers/be/
http://www.sms-taal.nl/woordenboek/
http://www.sms-taal.nl/woordenboek/
https://learningapps.org/watch?v=p06c0gxfn20
https://drive.google.com/open?id=1tNclEjTmq-zR123K_AFT_kyBUWFlxc5e
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- Welk gedicht spreekt je absoluut niet aan? 

- Wat maakt deze gedichten zo speciaal? 

- Wat kunnen we zeggen over de schrijfaspecten van zo’n gedicht? 

- Wat maakt deze gedichten een SMS-gedicht? Wat zouden de voorwaarden zijn van 

een SMS-gedicht? 

o Maximum 160 tekens, inclusief spaties en leestekens. Vergelijking met 

gedicht 160: Deze zijn exact 160 tekens. 

o Meestal gericht aan 1 persoon. 

o Er wordt vaak gebruik gemaakt van afkortingen. 

- Welke afkortingen worden veel gebruikt in SMS- berichten?  

- Kennen jullie de volgende afkortingen? → zie PPT, dia 6 

- Wie kan het volgend gedicht eens voorlezen? → zie PPT, dia 7 

Eventueel ook dit gedicht laten horen. 

 

LEERFASE 2 

Ontwerpen van een SMS-gedicht. Leerlingen mogen zelf kiezen of ze dit individueel of per 

2 doen. Leerkracht bepaalt of de leerlingen zelf een partner kiezen of dat leerkracht de 

duo’s vormt.  

Bespreken van de stappen: 

- Hoe starten we met het ontwerpen van een gedicht? → zie PPT, dia 8 

- Kies samen een onderwerp. 

- Brainstorm eerst individueel over het gekozen onderwerp. 

- Bespreek je brainstorm met je partner. 

- Maak enkele kladversies.  

- Als je afkortingen zoekt, kan je naar deze site gaan: http://www.sms-

taal.nl/woordenboek/ → Leerkracht toont de site. 

- Als jullie beiden tevreden zijn, stuur je het bericht naar de leerkracht.  

Sneller klaar opdracht: afkortingen oefenen in een memory spel. 

https://learningapps.org/watch?v=p06c0gxfn20 

 

SLOT 

Leerkracht leest enkele SMS-gedichten voor die ze heeft aangekregen. 

De leerlingen vullen nog een exit-ticket in. 

 

  

http://www.sms-taal.nl/woordenboek/
http://www.sms-taal.nl/woordenboek/
https://learningapps.org/watch?v=p06c0gxfn20
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Bijlages 
1. OEFENBLAD MET KADERS 

2.                     
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3. EXIT TICKET: SMS 
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Les 3 en 6: De blikjestelefoon 
Leerplandoelen 
ZILL 

- IVoc2: Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich. 

- IVoc3: Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen 

formuleren. - Onderzoekend leren 

- OWte2: Onderzoeken en illustreren volgens welke technische principes en 

natuurlijke verschijnselen eenvoudige technische systemen gemaakt zijn. 

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

gemeenschappelijk doel. 

OVSG 

- LOD-SOV-03.01: De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen 

zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

- LOD-LL-POP-02.23: De leerlingen pakken een probleem efficiënt aan. 

- WO-NAT-0.10: De leerlingen kunnen een natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen 

via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese. 

- WO-TEC-01.14: De leerlingen onderzoeken hoe het komt dat een door hen 

gebruikte technische realisatie niet of slecht werkt. 

- WO-TEC-04.04: De leerlingen tonen een experimentele en explorerende aanpak om 

meer te weten te komen over de techniek.  

GO 

- WO: 3.2.1. 5: Onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze 

waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese. 

- WO: 3.3.3. 19: Onderzoeken waarom een zelf gerealiseerd technisch systeem niet 

functioneert of niet voldoet. 

- WO: 3.3.1. 2: Een explorerende en experimentele aanpak tonen om meer te weten 

te komen over techniek.  

- WO: 3.1.2. 2: Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.   

 

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen in groep een onderzoek opstellen. 

- De leerlingen kunnen hypotheses formuleren en deze toetsen. 

- De leerlingen experimenteren met technische systemen. 

- De leerlingen onderzoeken hoe een technische werking verbeterd kan worden. 

 

Beginsituatie 
Als de leerlingen al gewerkt hebben met een blikjestelefoon, of les hebben gehad over de 

voortbeweging van geluid door trilling, kan er sneller door de stap ‘verkennen’ gegaan 

worden of kan deze stap overgeslagen worden. Indien er nog geen voorkennis is, zoeken de 

leerlingen meer informatie op tijdens de stap ‘verkennen’. 
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Differentiatie 
Tempo-differentiatie: Bij elke les is er een uitbreidingsoefening voor leerlingen die sneller 

klaar zijn. 

Niveau- differentiatie: Sterkere leerlingen/groepen kunnen uitgedaagd worden om diepere 

denkvragen te formuleren. Na het onderzoek krijgen ze de bijkomende vraag ‘Hoe komt 

het dat dit zo is?’. Zij krijgen ook de opdracht om toepassingen in het dagelijks leven terug 

te zoeken (zie uitbreidingsoefening les 2) 

 

Materiaal 
- Bijlage 1: Werkbundels voor de leerlingen 

- Bijlage 2: Conceptcartoon (5 keer, voor elke groep 1) 

- Bijlage 3: Exit-ticket les 1 

- Bijlage 4: Exit-tickets les 2 

- Materiaal om experiment uit te voeren (kan ook door leerlingen meegenomen 

worden) → blikjes, bekers, touw, schaar, hamers, spijker, … 

- A3 papier om posters te maken 

 

Inhoudsanalyse 
LES 1 

Probleemstelling: De blikjestelefoon is een communicatiemiddel dat vaak gebruikt wordt 

voor 2 personen. Kan dit ook gebruikt worden voor meerdere personen? 

De klas wordt ingedeeld in groepen van 4 personen. 

Verkennen: Hoe werkt een blikjestelefoon? De leerlingen zoeken zelf in beschikbare media 

(handboek, internet, …) informatie op over de werking van een blikjestelefoon. Ze 

bespreken de resultaten en formuleren een gezamenlijk antwoord.  

De leerlingen mogen zelf een onderzoeksvraag opstellen gebaseerd op de probleemstelling. 

In deze vraag moeten de volgende 2 zaken zeker aan bod komen: hoeveel 

personen/telefoons + optimale werking/geluid. De leerkracht kan hen hierbij richting 

geven. 

Hypothese: Zelf laten formuleren + bespreken van conceptcartoon. 

Experiment opzetten: Leerlingen stellen zelf een experiment op en volgen hierbij de 

volgende stappen: 

- Formuleren van denkvragen. De volgende denkvragen kunnen aan bod komen. 

o Hoe werkt een blikjestelefoon? 

o Hoe kan het geluid het beste voortbewegen? 

o Wat werkt het beste? Als het touw gespannen is of als het niet gespannen is? 

o Welk materiaal brengt het beste geluid voort? 

o Hoe kan je een 3e ‘telefoon’ toevoegen? 

o Hoeveel ‘telefoons’ kan je maximum aan elkaar koppelen? 

- Experiment vorm geven: 

o De leerlingen maken een ontwerp klaar om hun onderzoek uit te voeren. Ze 

zorgen hiervoor dat het een eerlijk onderzoek is. Telkens voeren ze maar 1 

wijziging uit. Deze wijzigingen noteren ze overzichtelijk op. 
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o De leerlingen denken na over de materialen die ze nodig hebben voor het 

uitvoeren van het experiment. Ze bespreken wie voor welke materialen kan 

zorgen en bevragen bij de leerkracht wat hij/zij kan voorzien. 

- Sneller-klaar-opdracht: Op het einde van het experiment worden de resultaten 

uitgewerkt. Leerlingen die sneller klaar zijn mogen naar keuze een 

communicatiemiddel kiezen. Dit kunnen ze al bespreken. Bij les 2 wordt de keuzes 

ingeperkt.  

Slot les 1: exit-card invullen 

LES 2 

Oriëntatiefase: verwoorden van de probleemstelling door de leerlingen. 

Experiment uitvoeren: De leerlingen voeren zelfstandig hun experimenten uit en schrijven 

hun bevindingen op. 

Besluiten formuleren: De leerlingen formuleren hun besluit en toetsen deze af met hun 

vooropgestelde hypotheses. 

Reflectie: De leerlingen ontwerpen een communicatiemiddel om hun resultaten weer te 

geven. Indien ze vorige les hier al over hebben nagedacht, werken ze dit uit. Als hier geen 

tijd meer voor over was, ontwerpen ze een affiche.  

Uitbreidingsoefening: Link naar eigen leefomgeving bespreken (zie bijlage). 

Slot: Resultaten van andere groepen bekijken. 

 

Lesverloop Les 1 
ORIËNTATIEFASE → PROBLEEM 

De leerkracht bespreek met de leerlingen het probleem dat ze thuis heeft meegemaakt. 

“Ik had thuis een blikjestelefoon gemaakt om met mijn kinderen te telefoneren in huis. 

Met de blikjestelefoon kon ik praten met mijn zoontje Lucas, maar mijn dochter Janne, de 

tweelingzus van Lucas, wou ook graag met me telefoneren. Er ontstond dus al snel ruzie. Ik 

heb de blikjestelefoon weggelegd en heb mijn kinderen in bed gelegd. ’s Nachts heb ik hier 

verder over nagedacht. Kan je een blikjestelefoon maken met 3 blikjes zodat ik met mijn 

beide kinderen kan telefoneren? En kan dit nog met meer blikjes zodat mijn man mee kan 

doen? En wat als oma en opa op bezoek komen en ook een blikjestelefoon willen?  Is dat 

mogelijk? ” 

De klas wordt ingedeeld in groepen van 4 personen. 

LEERFASE 1: VERWERVING → VERKENNEN 

De leerlingen zoeken per 2 informatie op over de werking van een blikjestelefoon. Het ene 

duo zoekt dit op in handboek(en), het andere duo zoekt informatie online op. Als beide 

groepen een antwoord hebben gevonden, formuleren ze gezamenlijk hun antwoord op het 

blad.  

Na deze verkenningsfase formuleren ze een onderzoeksvraag en toetsen ze deze af bij de 

leerkracht.  

De leerlingen schrijven eerst voor zichzelf enkele hypotheses op. Nadien krijgen ze een 

conceptcartoon over de blikjestelefoon en bespreken deze. Ze nemen hierbij hun eigen 

hypotheses om deze te vergelijken met de conceptcartoon. 
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LEERFASE 2: VERWERVING → EXPERIMENT 

Uitdenken:  

De leerlingen stellen een experiment op. Ze starten met het formuleren van denkvragen. 

Als ze hiermee klaar zijn toetsen ze deze ook af bij de leerkracht. 

De leerlingen stellen hun experiment op. Ze bespreken wat ze gaan onderzoeken en 

bereiden dit voor op het werkblad. Ze hebben oog voor een eerlijk experiment.  

Ze denken na over de materialen die de ze nodig hebben om hun experiment vorm te 

geven. Wie kan voor wat zorgen? 

SLOT 

Invullen van de exit-card. 

 

Lesverloop les 2 
ORIËNTATIEFASE 

Terugblik naar de probleemstelling van de eerste les. Bevragen bij de leerlingen. Wie kan 

nog eens kort verwoorden wat het probleem was? 

LEERFASE 1: VERWERVING → EXPERIMENT 

Experiment uitvoeren: De leerlingen voeren hun experiment uit. Ze starten met het maken 

van een blikjestelefoon en voeren hier telkens een wijziging aan. Ze noteren hun 

bevindingen. Bij het maken van de blikjestelefoon kunnen de leerlingen het volgend 

instructiefilmpje gebruiken: https://youtu.be/BGIxHqHBSJY 

Besluiten formuleren: De leerlingen formuleren hun antwoord op de onderzoeksvraag. Ze 

toetsen deze af met de eerder opgestelde hypotheses.  

LEERFASE 2: VERWERKING → REFLECTIE 

De leerlingen ontwerpen een affiche om hun resultaten weer te geven. Indien ze tijdens de 

eerste les al een ander idee hadden, mogen ze deze uitwerken. 

LEERFASE 3: VERWERKING → TOEPASSINGEN (UITBREIDINGSOPDRACHT) 

Link naar eigen leefomgeving: De leerlingen discussiëren over de afbeeldingen op het 

werkblad of ze hiermee met meerdere personen tegelijkertijd kunnen communiceren. Ze 

zoeken nadien nog 3 voorbeelden waarmee het wel kan. 

SLOT/ CONTROLEFASE 

De leerlingen krijgen de tijd om de resultaten van de andere groepen te bekijken. 

De leerlingen vullen een exit-ticket in. Ze hebben de keuze tussen 2 ontwerpen. 

 

Bijlages 
 

 

  

https://youtu.be/BGIxHqHBSJY
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1. WERKBUNDEL LEERLINGEN 

Onderzoekend leren: de blikjestelefoon 
Teamgenoten 
Mijn team bestaat uit: 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

 

Verkennen 
Hoe werkt een blikjestelefoon? Werk in duo’s. Een duo zoekt informatie op in je 

handboek, het ander duo zoekt online informatie op. 

Bespreek samen je antwoorden en formuleer een gezamenlijk antwoord op de 

volgende vraag: Hoe werkt een blikjestelefoon? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Onderzoeksvraag 
Formuleer een duidelijke onderzoeksvraag waarmee je het probleem kan 

onderzoeken. Bij het formuleren van de onderzoeksvraag hou je rekening met de 

volgende aspecten: 

Een onderzoeksvraag is: 

- Specifiek: Wat ga je precies onderzoeken? 

- Enkelvoudig: Klopt het dat je maar één ding onderzoekt? 

- Meetbaar: Kan je iets meten? 

- Uitvoerbaar in de klas: Kan het op school uitgevoerd worden en binnen de 

tijd die er voor is? 

Onze onderzoeksvraag: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Toets deze onderzoeksvraag af bij de leerkracht. Pas hem indien nodig nog aan. 
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 Hypotheses  
Wat denk jij dat het antwoord is op deze onderzoeksvraag? Waarom? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bespreek je antwoord met je teamgenoten. 

 

Vraag aan de juf de cartoon. Bespreek met je teamgenoten de cartoon. Wie zou er 

gelijk hebben? Waarom denk je dat?  

 

Wat denken jullie als groep dat het antwoord zou zijn op de onderzoeksvraag? En 

waarom denken jullie dat? Noteer jullie hypothese. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opstellen van een experiment 
Welke vragen willen jullie onderzoeken om tot een antwoord te komen op je 

onderzoeksvraag? Gebruik bijvoorbeeld vragen om te vergelijken, veranderingen te 

bespreken, zoeken naar verbanden, voorspellende vragen, … 

Probeer minstens 4 vragen te formuleren. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bespreek deze denkvragen met de leerkracht. 
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Ontwerp zelf jullie experiment. Hou er rekening mee dat je telkens maar 1 aspect 

wijzigt, zo wordt het een eerlijk experiment.  

Vul de tabel verder aan. 

Ik onderzoek: 

Materiaal 

telefoon 

Materiaal 

geleiding 

geluid 

Lengte van 

‘touw’ 

Hoeveelheid 

telefoons 

Hoe goed werkt 

het? 

Blik Macramétouw 2 meter 2  
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Welke materialen hebben jullie nodig om het experiment uit te voeren? Wie kan 

voor welk materiaal zorgen? Is er iets dat de leerkracht moet voorzien? Bevraag dit 

ook even aan de leerkracht. 

Dit hebben we nodig Deze persoon 
neemt dit mee 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Herbekijken van ontwerp 
Jullie hebben nog een nachtje kunnen slapen over jullie experiment. Zijn er nog 

dingen die jullie willen wijzigen? Zijn er nog andere hypotheses? Zijn er nog andere 

denkvragen?  

Bespreek deze met je groep en vul ze eventueel aan. Hieronder kan je nog extra 

notities nemen. 
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Uitvoeren van experiment 
Voer je experiment uit. Start met het maken van een blikjestelefoon. Volg hierbij 

de volgende stappen. 

1. Maak een gaatje in het midden van de onderkant van beide blikjes. Dit doe 

je met behulp van een hamer een de grote spijker. 

2. Steek het touw langs de buitenkant (onderkant) door het gat.  

3. Maak een knoop in het uiteinde van het touw in het blik. Zo kan het touw er 

niet meer uit. TIP: Maak de knopen niet te vast, zodat je ze achteraf 

makkelijker kan losmaken. 

4. Doe hetzelfde aan het ander uiteinde met het tweede blik. 

5. Klaar! Als je je oor aan het blik houdt, hoor je wat de andere in zijn/haar 

blik zegt. 

Nu kan je je blikje telkens opnieuw aanpassen om het experiment uit te voeren.  

Noteer je resultaten in de tabel bij je ontwerp. 

 

Besluit 
Wat kunnen jullie besluiten uit jullie onderzoek? Formuleer een antwoord op de 

onderzoeksvraag. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Toets deze af met de vooropgestelde hypothese. 

Denk je dat op basis van de uitkomst van je onderzoek, de hypothese waar is? Dan 

is deze aangenomen.  

Denk je dat op basis van de uitkomst van je onderzoek, de hypothese niet waar is? 

Dan is deze verworpen. 

Denk je dat je op basis van de uitkomst van je onderzoek, geen conclusies kunt 

trekken? Dan is de hypothese onbeslist. 

De hypothese is: 

o Aangenomen 

o Verworpen 

o Onbeslist 

Heb je verworpen of onbeslist aangeduid? Waarom? Hoe zou je de hypothese 

aanpassen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Presenteren 
Om jullie resultaten te presenteren ontwerpen jullie een poster. Dit is een 

communicatiemiddel dat al dateert van in de middeleeuwen. De overheid gebruikte 

toen posters om wetswijzigingen en maatregelen aan het volk mee te delen.  

Wij gebruiken tijdens deze les de poster om onderzoeksresultaten aan 

medeleerlingen mee te delen. 

Wat moet er zeker op je poster vermeld staan? 

- Onderzoeksvraag 

- Hypotheses 

- Hoe heb je je experiment uitgevoerd? 

- Resultaten 
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Sneller klaar? → Link naar toepassingen 
Je start pas aan deze opdracht als je poster klaar is en er nog tijd over is. 

Kan je met de volgende communicatiemiddelen meerdere personen tegelijkertijd 

bereiken? Bespreek waarom wel of niet. 

 

 

Welke communicatiemiddelen kan je nog gebruiken waarbij je met meerdere personen 

tegelijkertijd kan communiceren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke communicatiemiddelen kan je niet gebruiken om met meerdere personen 

tegelijkertijd te communiceren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zou je de blikjestelefoon nu nog gebruiken? Waarom wel/niet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. CONCEPTCARTOON 
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3. EXIT TICKET LES 1 
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4. EXIT TICKETS LES 2 
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Les 4: Communicatie in een tabel of grafiek  
Leerplandoelen 
ZILL 

- WDlw5: Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren en wiskundige 

redeneringen op verschillende manieren weergeven. - Grafische voorstellingen. 

- WDlw2: Wiskundige kennis en vaardigheden efficiënt en met inzicht hanteren. 

- MEva3: Digitale informatievaardigheden ontwikkelen → uitbreidingsdoel 

OVSG 

- WI-BEW.TAB 18: De leerlingen kunnen een staafgrafiek (of histogram) 

samenstellen. 

- WI-BEW.TAB 19: De leerlingen kunnen een staafgrafiek (of histogram) 

interpreteren. 

- WI-BEW.TAB 20: De leerlingen kunnen als in een staafgrafiek een evolutie wordt 

weergegeven, die ontdekken en verwoorden. Dit soort staafgrafiek kunnen ze 

omzetten naar een lijngrafiek. 

- WI-BEW.TAB 23: De leerlingen kunnen een lijngrafiek samenstellen. 

- MV-MED-OOW-2.4: De kinderen kunnen de audiovisuele media technisch hanteren 

om een product te realiseren. → Uitbreidingsdoel 

GO 

- WIS: 3.5.02 Een kritische houding ontwikkelen ten aanzien van allerlei 

cijfermateriaal, tabellen en berekeningen die bewust of onbewust gebruikt worden 

om mensen te informeren, te overtuigen, te misleiden, … 

- Media: 7.3.9: Informatie verwerken en/of bewaren met behulp van media. → 

uitbreiding 

- NE: 1.2.2. 119: De gewenste informatie achterhalen in grafieken, schema’s en 

tabellen.   

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen gegevens uit een tabel of grafiek aflezen. 

- De leerlingen kunnen een staafdiagram of lijngrafiek teken om de gegevens te 

ordenen.  

- De leerlingen kunnen aangeven welk voorstelling het beste bij de gegevens passen. 

- De leerlingen kunnen media gebruiken om grafieken en tabellen te ontwerpen om 

de bijhorende gegevens te ordenen. (uitbreiding) 

- De leerlingen kunnen vragen formuleren bij een grafiek of tabel. (uitbreiding) 

 

Beginsituatie 
De leerlingen hebben al leren werken met grafieken en tabellen. Tijdens deze les wordt er 

meer geoefend op het omzetten naar een ander soort grafiek of tabel.  

 

Differentiatie 
De instructieonafhankelijke kinderen kunnen zelfstandig starten. Zij kunnen zelf bepalen 

of ze het nog nodig vinden om de herhalingsoefeningen (1 en 2) te maken. Bij deze 

oefeningen oefenen de leerlingen op het halen van informatie uit een tabel en grafiek. 

Eventueel kunnen ze direct starten met oefening 3. Als zij alle oefeningen klaar hebben, 

werken ze verder met de uitbreidingsoefeningen. De instructiegevoelige leerlingen volgen 
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de klassikale instructie en gaan nadien zelfstandig aan de slag met de oefeningen. De 

leerkracht bepaalt of zij starten met de herhalingsoefeningen of deze overslaan. 

De instructieonafhankelijke leerlingen volgen de klassikale instructie en maken samen met 

de leerkracht enkele voorbeeldoefeningen.  

De leerlingen die naar de B-stroom gaan, starten met de herhalingsoefeningen. Het 

omzetten naar een staafdiagram of grafiek gaat verder dan de eindtermen. Bij oefening 4 

lossen ze nog de bijhorende vragen op, ze mogen proberen om hier een staafdiagram bij te 

maken.  

 

Inhoudsanalyse 
Gegevens worden toegankelijker gemaakt door ze weer te geven in een tabel, diagram of 

grafiek.  

Soorten tabellen en grafieken die aan bod komen: 

 

Staafdiagram     lijngrafiek      tabel 

We bekijken grondig de tabellen, grafieken en diagrammen zodat we hieruit gegevens 

kunnen aflezen die we nodig hebben om de vragen te beantwoorden. 

 

Materiaal 
- Bijlage 1: Werkbladen voor de leerlingen  

- Bijlage 2: Verbetersleutel  

- Bijlage 3: Exit ticket  

- Tablets of computer voor de uitbreidingsoefening 

 

Lesverloop 
ORIËNTATIEFASE 

Link met leef- en ervaringswereld van de kinderen: Leerkracht stelt vragen en noteert de 

antwoorden kort op het bord. 

- Wie heeft er allemaal al een gsm? 

- Wanneer hebben jullie je gsm gekregen? 

- Wat doen jullie allemaal met je gsm? 

Op het bord heb ik al enkele gegevens verzameld over het gsmgebruik in onze klas. Hoe 

zouden we al deze gegevens kunnen ordenen?   

Eventueel een tabel of diagram opstellen met de gegevens die op bord staan. 
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LEERFASE  

Opstart werkblad: (oefening 1) 

Sinds het ontstaan van de smartphones stijgt de verkoop hiervan jaar op jaar. Op jullie 

werkblad staan deze gegevens geordend. 

Hoe zijn deze gegevens geordend? → In een staafdiagram. 

Wat kunnen we zeggen over de assen? Wat betekent de horizontale as? En wat betekent de 

verticale as?   

De instructieonafhankelijke leerlingen mogen starten met de oefeningen. 

De vragen bij oefening 1 worden samen overlopen. 

Nadien worden de andere opdrachten overlopen zodat de instructiegevoelige leerlingen 

ook kunnen starten. 

De instructieafhankelijke leerlingen kijken samen met de leerkracht naar de grafiek bij 

oefening 2. Nadien lossen ze zelfstandig de bijhorende vragen op. De leerkracht helpt 

indien nodig. 

Oefening 3 wordt samen uitgevoerd met de instructieafhankelijke leerlingen. 

Oefening 4 wordt de opdracht overlopen en besproken hoe de leerlingen hier aan 

beginnen. De eerste kolom kan samen getekend worden, nadien tekenen de leerlingen 

zelfstandig de andere kolommen. Oefening 5 wordt op dezelfde manier uitgevoerd.  

 

Leerlingen die klaar zijn nemen de verbetersleutel en controleren zelfstandig hun 

oefeningen. 

 

SLOT 

Leerkracht toont oefening 4 nogmaals. In de tabel hebben jullie kunnen zien wat 

leerlingen van 6-12 doen op het internet. We gaan eens kijken of dit ook zo klopt voor 

onze klas.  

Alle activiteiten worden overlopen, de leerlingen steken hun hand op als zij deze activiteit 

uitvoeren op het internet. De aantallen worden op het bord genoteerd en nadien omgezet 

in percenten. De percenten uit de tabel en de percenten van de klas worden met elkaar 

vergelijken. Eventueel kan er een 3e staaf bij het diagram bijgetekend worden met de 

gegevens van de klas. 

Achteraf wordt nog een exit-ticket ingevuld.  
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Bijlages 
1. WERKBLADEN VOOR DE LEERLINGEN 

Wiskunde:  tabellen en grafieken 
 

1. Sinds het ontstaan van de smarthpones stijgt het verkoop hiervan jaar op jaar. Van 

2006 tot 2016 werden er wel tot meer dan 7 miljard smartphones geproduceerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk het 

diagram en los de vragen op. 

- In welk jaar werden de meeste smartphones geproduceerd?  ………………………………………… 

- Hoevee smartphones werden in 2014 gemaakt?  ……………………………………………………………… 

- Hoeveel smartphones werden er in 2011 meer gemaakt dan het jaar voordien? …………… 

- Vanaf welk jaar werden er 1000 miljoen gsm’s gemaakt in een jaar?  …………………………… 
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2. Zoek de antwoorden in de lijngrafiek.  

Veel jongeren en volwassenen gebruiken dagelijks hun GSM, voor sommigen wordt dit zelfs 

een verslaving. In onderderstaand grafiek kan je zien hoe vaak we per dag naar onze GSM 

grijpen.  

 

- Op welk tijdstip van de dag grijpen we het vaakste naar onze GSM? …………………………….… 

- Op welk tijdstip van de dag grijpen we het minst vaak naar onze GSM? ……………………….… 

- Hoe vaak grijpen we naar onze GSM tussen 8u en 10u? ……………………………………………………. 

- Tussen welke tijdstippen zie je de grootste stijging?  ……………………………………………………… 

- Dit is eigenlijk geen goede grafiek. Zie jij waarom niet?  ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

3. Kruis de best passende voorstelling(en) aan. 

- Het belgebruik van Lucas kan hij het beste voorstellen met een … 

    lijngrafiek   staafdiagram  tabel   

- De scores van de beste gsm’s stel je het beste voor in een … 

 

- Waarvoor kinderen hun gsm het meeste gebruiken stel je het beste voor in een … 

 

 

 

 

 



 45 

4. Stel de gegevens uit de tabel voor in een staafdiagram. 

 

Zoek de antwoorden in het diagram. 

- Waarvoor gebruiken alle kinderen het internet het meest? ……………………………………………… 

- Welke activiteit is het minst populair bij jongeren tussen 6 en 12 jaar?  ……………………… 

- Welke activiteiten zijn populairder bij kleuters dan bij kinderen van de lagere school? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Stel de gegevens uit de tabel voor in een lijngrafiek. 

In september 2012 was de tablet nog in opmars. Het gebeurde al vaker dat tablets gebruikt 

worden in het huishouden en op het werk. Onderstaand diagram toont het gebruik van 

smartphones en tablets, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën.  
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Uitbreidingsoefeningen 
1. Maak zelf een tabel met deze gegevens.  

De smartphones worden elk jaar beter en beter, dus kopen veel mensen regelmatig een 

nieuw toestel. Maar wat wordt er met de oude toestellen gedaan? 

27 % van de mensen die een Apple hadden, houden deze nog bij als reserve. Bij de Nokia 

Gsm’s is dit 56% en bij Samsung 40%. 

Gsm’s worden ook doorgegeven aan familieleden. 30% van de Apple telefoons, 16% van de 

Nokia gsm’s en 23% van de Samsung gsm’s werden zo doorgegeven. 

Als familieleden niet geïnteresseerd zijn worden ze doorverkocht aan anderen. Zo werden 

14% van de Samsung gsm’s verkocht aan anderen, bij Apple gsm’s ligt dit op 23% en bij 

Nokia is dit maar 2 %. 

Soms worden de toestellen ook weggegooid. Van zowel Nokia als Apple verdwijnen 6% van 

de toestellen naar de vuilnisbelt. Bij de Samsung toestellen is dit maar 4%. 

Gelukkig gaan sommige toestellen naar een goed doel. De toestellen van Nokia worden het 

vaakste weggegeven, 8% hiervan gaat naar een goed doel. Bij de toestellen van Samsung is 

dit 4%. Toestellen van Apple gaan helaas niet naar een goed doel. 

    

    

    

    

    

    

 

Welke vragen zou je bij deze tabel kunnen stellen? 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Zet onderstaande gegevens in een tabel. 

De meeste gebruikte functies van het GSM- toestel.  

78% gebruikt zijn GSM om te bellen, 72% om te sms’en. 68% gebruikt zijn GSM als 

fototoestel en trekt hier foto’s mee. Bij 48% ligt dit toestel naast zijn bed en wordt het 

gebruikt als wekker. Naast bellen en sms’en wordt een GSM ook gebruikt om e-mails te 

sturen. Dit wordt slechts door 6% gedaan. Een telefoontoestel is ook ideaal om muziek te 

beluisteren. Dit toestel kan ook als radio gebruikt worden, dat wordt door 20% gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak zelf een staafdiagram of grafiek met deze gegevens. 

Je kan deze diagram maken met behulp van de volgende site: 

https://www.grafiektool.nl/graph 

In dit instructiefilmpje kan je zien hoe je met deze site kan werken: 

https://www.youtube.com/watch?v=iqkRvHYOnzI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.grafiektool.nl/graph
https://www.youtube.com/watch?v=iqkRvHYOnzI


 49 

2. VERBETERSLEUTEL  

Wiskunde:  tabellen en grafieken 
 

1. Sinds het ontstaan van de smarthpones stijgt het verkoop hiervan jaar op jaar. Van 

2006 tot 2016 werden er wel tot meer dan 7 miljard smartphones geproduceerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk het 

diagram en los de vragen op. 

- In welk jaar werden de meeste smartphones geproduceerd?   2016 

- Hoevee smartphones werden in 2014 gemaakt?  1300 miljoen 

- Hoeveel smartphones werden er in 2011 meer gemaakt dan het jaar voordien? 200 

miljoen 

- Vanaf welk jaar werden er 1000 miljoen gsm’s gemaakt in een jaar?  Vanaf 2013 
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2. Zoek de antwoorden in de lijngrafiek.  

Veel jongeren en volwassenen gebruiken dagelijks hun GSM, voor sommigen wordt dit zelfs 

een verslaving. In onderderstaand grafiek kan je zien hoe vaak we per dag naar onze GSM 

grijpen.  

 

 

- Op welk tijdstip van de dag grijpen we het vaakste naar onze GSM? 14u-17u 

- Op welk tijdstip van de dag grijpen we het minst vaak naar onze GSM? 6u - 8u 

- Hoe vaak grijpen we naar onze GSM tussen 8u en 10u? 8 keer 

- Tussen welke tijdstippen zie je de grootste stijging? Tussen 12u-14u en 14u-17u 

- Dit is eigenlijk geen goede grafiek. Zie jij waarom niet? Geen gelijke intervallen op de 

x-as. 

 

 

3. Kruis de best passende voorstelling(en) aan. 

- Het belgebruik van Lucas kan hij het beste voorstellen met een … 

    lijngrafiek   staafdiagram  tabel   

- De scores van de beste gsm’s stel je het beste voor in een … 

 

- Waarvoor kinderen hun gsm het meeste gebruiken stel je het beste voor in een … 
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4. Stel de gegevens uit de tabel voor in een staafdiagram. 

 

Zoek de antwoorden in het diagram. 

- Waarvoor gebruiken alle kinderen het internet het meest?  Om spelletjes te spelen. 

- Welke activiteit is het minst populair bij jongeren tussen 6 en 12 jaar?  skypen 

- Welke activiteiten zijn populairder bij kleuters dan bij kinderen van de lagere school? 

Skypen en televisie kijken 
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5. Stel de gegevens uit de tabel voor in een lijngrafiek. 

In september 2012 was de tablet nog in opmars. Het gebeurde al vaker dat tablets gebruikt 

worden in het huishouden en op het werk. Onderstaand diagram toont het gebruik van 

smartphones en tablets, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën.  
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Uitbreidingsoefeningen 
1. Maak zelf een tabel met deze gegevens.  

De smartphones worden elk jaar beter en beter, dus kopen veel mensen regelmatig een 

nieuw toestel. Maar wat wordt er met de oude toestellen gedaan? 

27 % van de mensen die een Apple hadden, houden deze nog bij als reserve. Bij de Nokia 

Gsm’s is dit 56% en bij Samsung 40%. 

Gsm’s worden ook doorgegeven aan familieleden. 30% van de Apple telefoons, 16% van de 

Nokia gsm’s en 23% van de Samsung gsm’s werden zo doorgegeven. 

Als familieleden niet geïnteresseerd zijn worden ze doorverkocht aan anderen. Zo werden 

14% van de Samsung gsm’s verkocht aan anderen, bij Apple gsm’s ligt dit op 23% en bij 

Nokia is dit maar 2 %. 

Soms worden de toestellen ook weggegooid. Van zowel Nokia als Apple verdwijnen 6% van 

de toestellen naar de vuilnisbelt. Bij de Samsung toestellen is dit maar 4%. 

Gelukkig gaan sommige toestellen naar een goed doel. De toestellen van Nokia worden het 

vaakste weggegeven, 8% hiervan gaat naar een goed doel. Bij de toestellen van Samsung is 

dit 4%. Toestellen van Apple gaan helaas niet naar een goed doel. 

 Apple Samsung Nokia 

Bijhouden als 
reserve GSM 

27 % 40% 56% 

Doorgeven aan 
familieleden 

30% 23% 16% 

Doorverkopen 23% 14% 2% 

Weggooien 6% 4% 6% 

Naar het goede doel 0 4% 8% 

 

Welke vragen zou je bij deze tabel kunnen stellen? 

- Welke GSM toestellen worden het vaakste weggegooid?  

- Hoeveel procent van de Apple gsm’s worden meer verkocht dan de gsm’s van Samsung?  

- Welke GSM wordt nog het vaakste zelf bijgehouden?  
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2. Zet onderstaande gegevens in een tabel.  

De meeste gebruikte functies van het GSM- toestel.  

78% gebruikt zijn GSM om te bellen, 72% om te sms’en. 68% gebruikt zijn GSM als 

fototoestel en trekt hier foto’s mee. Bij 48% ligt dit toestel naast zijn bed en wordt het 

gebruikt als wekker. Naast bellen en sms’en wordt een GSM ook gebruikt om e-mails te 

sturen. Dit wordt slechts door 6% gedaan. Een telefoontoestel is ook ideaal om muziek te 

beluisteren. Dit toestel kan ook als radio gebruikt worden, dat wordt door 20% gedaan. 

Functies Percentage 

Bellen 78% 

Sms’en 72% 

Foto’s trekken 68% 

Wekker 48% 

e-mail 6% 

Radio 20% 

 

 

 

 

 

Maak een diagram of grafiek van deze gegevens.  

Je kan deze diagram maken met behulp van de volgende site: 

https://www.grafiektool.nl/graph 

 

 

  

https://www.grafiektool.nl/graph
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3. EXIT TICKET 

 

 



 56 

Les 5: Smartphoneverslaving 
Leerplandoelen 
ZILL 

- MEva3: Digitale informatievaardigheden ontwikkelen. 

- TOsn2: Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen. 

- TOtn1: Nadenken over taalgebruik en de belangrijkste factoren van een 

communicatieve situatie. Daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken. 

- TOtn2: Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij 

taalbeschouwelijke termen gebruiken - 

OVSG 

- NL-LEZ-TV-01-04: De leerlingen kunnen eenvoudige instructies bij opdrachten 

lezen en correct uitvoeren. 

- NL-LEZ-DV-D03-04: De leerlingen kunnen de structuur vinden in informatieve 

teksten van verschillende moeilijkheidsgraden.  

- NL-TBS-07.12: De leerlingen reflecteren op gebruik en functie van verwijswoorden. 

GO 

- NED: 1.2.2. 84: Een structuur herkennen in narratieve en informatieve teksten. 

- NED: 1.2.2. 94: Reflecteren op woorden in de tekst met een signaalfunctie 

(signaalwoorden en verwijswoorden). 

- NED: 1.2.2. 99: Op een doelbewuste en efficiënte manier informatie in 

verschillende bronnen zoeken, selecteren en verwerken. 

 
Lesdoelen 

- De leerlingen onderzoeken de structuur van een tekst. 

- De leerlingen kunnen betekenissen aan moeilijke woorden koppelen. 

- De leerlingen oefenen met de signaalwoorden uit de tekst. 

- De leerlingen kunnen een tekst samenvatten. 

- De leerlingen kunnen tips formuleren om van je smartphoneverslaving af te geraken 

aan de hand van een video. → uitbreiding 

 

Beginsituatie 
De leerlingen hebben vast al enkele lessen begrijpend lezen achter de rug. Deze les kan 

volledig online uitgevoerd worden. 

 

Differentiatie 
Leerlingen die meer moeite hebben met lezen (bv door dyslexie) krijgen een andere 

versie. Voor hen zijn alle opdrachten ingesproken en kunnen ze gebruik maken van enkele 

tips die hen op weg helpt bij de opdrachten. De leerkracht beslist zelf wie de gewone 

versie maakt en wie de ingesproken versie. 

Differentiatie in tijd: in de ingesproken versie zijn enkele oefeningen ingekort zodat zij 

meer tijd over hebben voor de andere oefeningen. De voorlaatste opdracht is het bekijken 

van een filmpje over tips om je smartphoneverslaving tegen te gaan. Deze opdracht kan 

weggelaten worden. De laatste opdracht is een zelfevaluatie. 
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Materiaal 
- Tablets of computer voor elke leerling voor de online versie 

o https://www.bookwidgets.com/play/TQKKT7?teacher_id=5035704907202560 

o https://www.bookwidgets.com/play/MQKZM5?teacher_id=503570490720256

0 → ingesproken versie/ versie met tips.  

- Bijlage 1: Leestekst 

- Bijlage 2: Werkblad 

- Bijlage 3: Verbetersleutel 

 

Inhoudsanalyse 
De leerlingen werken zelfstandig aan de opdrachten via de webquest. Per opdracht kunnen 

de leerlingen de resultaten doorsturen. Eventueel kan er ook gewerkt worden met de 

papieren versie, leerlingen met extra begeleiding kunnen nog wel de digitale versie 

gebruiken omdat hier alle vragen zijn ingesproken. 

Inhoud van de opdrachten.  

- Opdracht 1: Wat weet jij over de smartphone? → antwoorden stellingen, zie 

verbetersleutel voor de antwoorden. 

- Opdracht 2: Tekstdoel ontdekken en vragen beantwoorden  

→ Kijken naar de titels en tussenkopjes. 

→ Wat voor tekstdoel heeft de tekst (1e deel = informeren, deel 2 en gehele 

tekst = overhalen om iets te doen). 

- Opdracht 3: Betekenissen aan woorden koppelen. → zie verbetersleutel 

- Opdracht 4: Oefenen met signaalwoorden en de tekst samenvatten. 

→ signaalwoorden ‘maar’, ‘daardoor’, ‘nadat’ en ‘omdat’ komen aan bod 

met hun betekenissen. 

- Opdracht 5: video bekijken en flyer maken (4 tips om af te kicken van je gsm). 

- Opdracht 6: zelfevaluatie.  

Als slot kan je kiezen of je terugblikt naar de eerste opgave (stellingspel) of de tips 

overloopt die de leerlingen hebben geformuleerd.  

 

Lesverloop 
ORIËNTATIEFASE 

Klasgesprek: 

- Er waren in deze klas toch enkele leerlingen met een smartphone (zie les 

wiskunde). Hebben jullie je smartphone veel vast? Of kunnen jullie deze nog 

regelmatig wegleggen? 

- Wie vindt er dat zijn broer, zus, mama of papa een beetje verslaafd is aan zijn of 

haar smartphone?  

- Is er iemand van jullie al verslaafd aan je smartphone? 

- Vanaf wanneer zou je verslaafd zijn aan je smartphone? 

- Zullen we dat eens opzoeken? 

 

 

 

https://www.bookwidgets.com/play/TQKKT7?teacher_id=5035704907202560
https://www.bookwidgets.com/play/MQKZM5?teacher_id=5035704907202560
https://www.bookwidgets.com/play/MQKZM5?teacher_id=5035704907202560
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LEERFASE  

De leerlingen werken individueel aan een computer (of de papieren versie). De leerlingen 

kunnen zelfstandig de oefeningen uitvoeren door middel van de webquest. Indien nodig 

kan er begeleidende uitleg gegeven worden. 

- In de webquest zie je onderaan verschillende tabbladen staan. In elk tabblad staat 

een opdracht. Je werkt van links naar rechts de opdrachten af. Als je aan de 

voorlaatste opdracht gaat beginnen, geef je eventjes een seintje  

➔ leerkracht beslist dan of er nog voldoende tijd is voor deze opdracht, of dat de 

leerlingen deze opdracht overslaan en naar de zelfevaluatie gaan. 

Opdracht 1: Nadenken over de smartphone: waar/ niet waar- vragen over de smartphone  

Opdracht 2: Tekstdoel ontdekken en vragen beantwoorden → tekst wordt gelezen en 

bijhorende vragen worden opgelost. 

Opdracht 3: Betekenissen aan woorden koppelen. 

Opdracht 4: Oefenen met strategieën, werken met signaalwoorden + de tekst samenvatten 

in een sms-bericht. 

Opdracht 5: video: “hoe kick je af?” en 4 tips formuleren 

Opdracht 6: zelfevaluatie. 

 

SLOT 

Bespreken van het stellingspel in opdracht 1: wie had de meeste antwoorden juist, wat 

waren moeilijke vragen? 

OF/ EN 

Bespreken van de tips die de leerlingen hebben geformuleerd. 

 

Bijlages 
1. Leestekst 

2. Werkblad 

3. Correctiesleutel 
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1. LEESTEKST 
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2. WERKBLAD 

Begrijpend lezen: Ben jij verslaafd aan je smartphone? 
Opdracht 1: Wat weet jij van de smartphone? 
 

Lees de stellingen. Duid aan of ze juist of fout zijn. 

a. Wereldwijd hebben meer mensen een smartphone dan een 
eigen tandenborstel. 

juist fout 

b. De eerste mobiele telefoon woog minder dan een kilogram. juist fout 

c. De eerste smartphone kwam in 1993 op de markt. juist fout 

d. De allereerste ‘smartphone’ werd SIMON genoemd. juist fout 

e. In 1997 werd voor het eerst een foto met een smartphone 
gemaakt. 

juist fout 

f. In Engeland wordt elke 3 minuten een smartphone gestolen. juist fout 

g. Op een toilet leven meer bacteriën dan op een mobiele 
telefoon. 

juist fout 

h. We ontgrendelen onze telefoon gemiddeld zo’n 110 keer per 
dag. 

juist fout 

i. Mobiele telefoons worden het meest gebruikt om de tijd af te 
lezen. 

juist fout 

j. Meer dan 80% van de gebruikte smartphones zijn van Apple. juist fout 

 

Is jouw smartphone je vriend of je vijand? Leg je antwoord uit.  

Heb je geen smartphone? Ga naar opdracht 2. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kan jij een weekend zonder gsm? Waarom wel/niet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opdracht 2: Tekstdoel ontdekken en vragen beantwoorden. 
 

Bekijk de tekst. Lees de titel en de tussentitels. Los onderstaande vragen op. 

1. De titel is een vraag. Welk tussentitel is dezelfde vraag, maar anders geformuleerd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2. Wordt de titelvraag beantwoord in de tekst of moet je die vraag zelf 

beantwoorden? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. De test bestaat uit 2 delen: r.5-18 en r.20-63. Wat staat er in r.20-63? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Uit hoeveel delen bestaat r.20-63? Omcirkel het juiste antwoord. 

een/ twee / drie / vier 

 

5. Een tekst kan verschillende doelen hebben, bijvoorbeeld: amuseren, informeren, 

overhalen iets te doen, overtuigen, waarschuwen. 

Wat is het doel van r.5-18?   ………………………………………………………………………… 

Wat is het doel van r.20-63?  ………………………………………………………………………… 

Wat is het doel van de hele tekst? ………………………………………………………………………… 

 

Lees nu de hele tekst. Beantwoord de vragen. 

1. In regel 12 staat ‘Een verlangstuk van jezelf’. Leg in je eigen woorden uit wat 

daarmee bedoeld wordt. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wat gebeurt er als je ‘je snel weet te herpakken’ (r.59)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. In regel 10 staat ‘Je gaat er minder helder door denken’. Wat betekent ‘helder’? 

Omcirkel het juiste antwoord. 

doorzichtig / duidelijk / schoon 

Lees testonderdeel B (r.55-64). Beantwoord de vragen. 

1. Bij hoeveel punten wordt iemand licht verslaafd genoemd?  ………… 

2. Hoeveel kenmerken worden genoemd van licht verslaafden?  ………… 

3. Stel je ziet deze tekst in een tijdschrift. Wat doe je dan? Omcirkel het antwoord. 

a. Alleen de tekst lezen. 

b. Alleen de test doen. 

c. Eerst de tekst lezen en dan de test doen. 
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Opdracht 3: Betekenissen aan woorden koppelen.  
 

Kijk naar het woord aan de linkerkant. Lees de regel waar het woord staat. Verbindt 

het woord met de juiste betekenis aan de rechterkant.  

 

 

 

Waaraan merk je dat iemand geïrriteerd is (r.29) of zich ongemakkelijk voelt (r.30)?  

Trek de lijntjes tussen het gevoel en de uiting. 

Geïrriteerd zijn 
 Bozig reageren 

Friemelen aan dingen 
  Kortaf antwoorden 

Ongemakkelijk voelen 
 
 

Nagels bijten 
Vaak om je heen kijken 
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Opdracht 4: Oefenen met signaalwoorden en de tekst samenvatten tot 
een sms. 
 

Beantwoord de volgende vragen. Je kan het antwoord zoeken in de tekst. 

1. Leg in je eigen woorden uit wat nomofobie is (r.6-7) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  ‘Maar’ (r.8) is een signaalwoord van tegenstelling. Welke twee dingen staan 

tegenover elkaar in r.5-10? 

…………………………………………………………………………………………………        maar         ……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ‘Daardoor’ (r.14) is een signaalwoord van oorzaak en gevolg. Noteer de oorzaak en 

het gevolg uit r.13-18. 

Oorzaak = ………………………………………………………………     gevolg = ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ‘Nadat’ (r.16) is een signaalwoord van tijd. Welke drie dingen gebeurden er nadat 

de smartphones waren afgepakt? 

De smartphones waren afgepakt      …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. In de test staat tien keer het signaalwoord ‘omdat’. Wat voor soort signaalwoord is 

dit? Duidt het juiste antwoord aan. ‘Omdat’ is een … 

o Conclusie 

o Opsomming 

o Reden 

o Tegenstelling 

o Tijd 

o Verklaring 

o voorwaarde 

Schrijf een sms met een samenvatting van de tekst. Je mag dus maximaal 160 tekens 

gebruiken. Gebruik de antwoorden hierboven bij het maken van de samenvatting. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opdracht 5: flyer maken 
 

De laatste regel van de tekst is: ‘Hoogste tijd om af te kicken!’ Maar hoe doe je dat?  

Kijk naar onderstaand filmpje. 

Maak een flyer voor je leeftijdsgenoten waarin je 4 afkicktips geeft.  

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tips-om-van-je-

smartphoneverslaving-af-te-komen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tips-om-van-je-smartphoneverslaving-af-te-komen/
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tips-om-van-je-smartphoneverslaving-af-te-komen/
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Opdracht 6: Evaluatie 
 

Neem de correctiesleutel om je antwoorden te controleren.  

Kruis aan wat je nu kan en wat je nog beter kan. 

Dit heb ik gedaan Dit kan ik al Dit kan nog beter 

Nadenken over smartphones.   

Tekstdoel ontdekken en vragen beantwoorden.   

Betekenissen aan woorden koppelen.   

Signaalwoorden herkennen.   

De tekst samenvatten tot een sms.   

Flyer ontwerpen.   

 

Beantwoord de vragen. 

1. Heeft dit werkblad je geholpen bij het begrijpen van de tekst?   Ja/nee 

 

2. Van welke opdracht heb je het meeste geleerd? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wat heb je onthouden? 

a. Als ik iemand iets zou moeten vertellen over de smartphone, dan zou ik het 

volgende vertellen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Als ik iemand iets zou moeten vertellen over smartphoneverslaving, dan zou 

ik het volgende vertellen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 67 

3. CORRECTIESLEUTEL 

Begrijpend lezen: Ben jij verslaafd aan je smartphone? 
Opdracht 1: Wat weet jij van de smartphone? 
 

Lees de stellingen. Duid aan of ze juist of fout zijn. 

a. Wereldwijd hebben meer mensen een smartphone dan een 
eigen tandenborstel. 

juist fout 

b. De eerste mobiele telefoon woog minder dan een kilogram. juist fout 

c. De eerste smartphone kwam in 1993 op de markt. juist fout 

d. De allereerste ‘smartphone’ werd SIMON genoemd. juist fout 

e. In 1997 werd voor het eerst een foto met een smartphone 
gemaakt. 

juist fout 

f. In Engeland wordt elke 3 minuten een smartphone gestolen. juist fout 

g. Op een toilet leven meer bacteriën dan op een mobiele 
telefoon. 

juist fout 

h. We ontgrendelen onze telefoon gemiddeld zo’n 110 keer per 
dag. 

juist fout 

i. Mobiele telefoons worden het meest gebruikt om de tijd af te 
lezen. 

juist fout 

j. Meer dan 80% van de gebruikte smartphones zijn van Apple. juist fout 

 

Is jouw smartphone je vriend of je vijand? Leg je antwoord uit.  

Heb je geen smartphone? Ga naar opdracht 2. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kan jij een weekend zonder gsm? Waarom wel/niet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opdracht 2: Tekstdoel ontdekken en vragen beantwoorden. 
 

Bekijk de tekst. Lees de titel en de tussentitels. Los onderstaande vragen op. 

6. De titel is een vraag. Welk tussentitel is dezelfde vraag, maar anders geformuleerd? 

Ben jij nomofoob? 

 

7. Wordt de titelvraag beantwoord in de tekst of moet je die vraag zelf 

beantwoorden? 

Die moet je zelf beantwoorden aan de hand van de test. 

 

8. De test bestaat uit 2 delen: r.5-18 en r.20-63. Wat staat er in r.20-63? 

Een test om te ontdekken of je verslaafd bent aan je smartphone. 

 

9. Uit hoeveel delen bestaat r.20-63? Omcirkel het juiste antwoord. 

een/ twee / drie / vier 

 

10. Een tekst kan verschillende doelen hebben, bijvoorbeeld: amuseren, informeren, 

overhalen iets te doen, overtuigen, waarschuwen. 

Wat is het doel van r.5-18?   informeren 

Wat is het doel van r.20-63?  Overhalen iets te doen 

Wat is het doel van de hele tekst? Overhalen iets te doen 

 

Lees nu de hele tekst. Beantwoord de vragen. 

4. In regel 12 staat ‘Een verlangstuk van jezelf’. Leg in je eigen woorden uit wat 

daarmee bedoeld wordt. 

Iets wat bij jou hoort alsof het aan je vastzit. Zonder dat voorwerp ben je niet 

compleet. 

 

5. Wat gebeurt er als je ‘je snel weet te herpakken’ (r.59)? 

Als je je herpakt dan ga je weer terug naar je oude toestand waarin je goed 

functioneerde. 

 

6. In regel 10 staat ‘Je gaat er minder helder door denken’. Wat betekent ‘helder’? 

Omcirkel het juiste antwoord. 

doorzichtig / duidelijk / schoon 

Lees testonderdeel B (r.55-64). Beantwoord de vragen. 

k. Bij hoeveel punten wordt iemand licht verslaafd genoemd?  81 

l. Hoeveel kenmerken worden genoemd van licht verslaafden?  2 

m. Stel je ziet deze tekst in een tijdschrift. Wat doe je dan? Omcirkel het antwoord. 

c. Alleen de tekst lezen. 

d. Alleen de test doen. 

e. Eerst de tekst lezen en dan de test doen. 
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Opdracht 3: Betekenissen aan woorden koppelen.  
 

Kijk naar het woord aan de linkerkant. Lees de regel waar het woord staat. Verbindt 

het woord met de juiste betekenis aan de rechterkant.  

 

 

 

Waaraan merk je dat iemand geïrriteerd is (r.29) of zich ongemakkelijk voelt (r.30)?  

Trek de lijntjes tussen het gevoel en de uiting. 

Geïrriteerd zijn 
 Bozig reageren 

Friemelen aan dingen 
  Kortaf antwoorden 

Ongemakkelijk voelen 
 
 

Nagels bijten 
Vaak om je heen kijken 
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Opdracht 4: Oefenen met signaalwoorden en de tekst samenvatten tot 
een sms. 
 

Beantwoord de volgende vragen. Je kan het antwoord zoeken in de tekst. 

6. Leg in je eigen woorden uit wat nomofobie is (r.6-7) 

Een grote angst dat je niet de hele dag mobiel bereikbaar bent. 

 

7.  ‘Maar’ (r.8) is een signaalwoord van tegenstelling. Welke twee dingen staan 

tegenover elkaar in r.5-10? 

nomofobie is geen officiële ziekte             maar         

wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat fanatiekelingen zich lichamelijk en 

geestelijk slecht voelen als ze hun telefoon niet bij hebben. 

 

8. ‘Daardoor’ (r.14) is een signaalwoord van oorzaak en gevolg. Noteer de oorzaak en 

het gevolg uit r.13-18. 

Oorzaak = je voelt je minder jezelf       gevolg = Je voelt je minder 

gelukkig. 

 

9. ‘Nadat’ (r.16) is een signaalwoord van tijd. Welke drie dingen gebeurden er nadat 

de smartphones waren afgepakt? 

De smartphones waren afgepakt      de hartslag en de bloeddruk stegen en de 

puzzelscore viel lager uit. 

 

10. In de test staat tien keer het signaalwoord ‘omdat’. Wat voor soort signaalwoord is 

dit? Duidt het juiste antwoord aan. ‘Omdat’ is een … 

o Conclusie 

o Opsomming 

o Reden 

o Tegenstelling 

o Tijd 

o Verklaring 

o voorwaarde 

Schrijf een sms met een samenvatting van de tekst. Je mag dus maximaal 160 tekens 

gebruiken. Gebruik de antwoorden hierboven bij het maken van de samenvatting. 

Nomofobie=smartphoneverslaving→onofficiële ziekte 

Gevolgen: 

- lichamelijk→hoge hartslag + bloeddruk 

- geestelijk→niet gelukkig, niet jezelf, niet helder denken 
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Opdracht 5: flyer maken 
 

De laatste regel van de tekst is: ‘Hoogste tijd om af te kicken!’ Maar hoe doe je dat?  

Kijk naar onderstaand filmpje. 

Maak een flyer voor je leeftijdsgenoten waarin je 4 afkicktips geeft.  

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tips-om-van-je-

smartphoneverslaving-af-te-komen/ 

tips: 

- ’s avonds je gsm in de kast leggen. 

- Je gsm uitzetten als je gaat slapen. 

- In het weekend of in de vakantie maar 1 keer per dag bekijken. 

- Zet pushberichten uit. Pushberichten dagen je uit om een app te openen en dus je 

telefoon te ontgrendelen terwijl je in de meeste gevallen op dat moment helemaal 

niet op je telefoon aan het kijken was. 

- Praat met je vrienden en familie. Als je bewust je telefoongebruik wil minderen is 

het handig om familie en vrienden hiervan op de hoogte te stellen. Tegenwoordig 

verwacht iedereen direct een reactie op een vraag. 

- Verwijder sociale media! Veel tijd spenderen we aan het kijken op Twitter, 

Facebook en Instagram. Verwijder deze apps van je telefoon en je zal zien dat je 

ineens veel minder tijd kwijt bent aan je telefoon. 

- Leg de telefoon weg als je gaat eten. Ook weer een stukje bewustzijn dat tijdens 

het avondeten je juist gezellig met familie kan praten over de dag. Ga je uit eten? 

Spreek af dat iedereen z'n telefoon weglegt. Wie het eerst z'n telefoon pakt betaalt 

het etentje. 

- Geef je telefoon een werkdag! Werk je zelf van negen tot vijf? Waarom gebruik je 

je telefoon dan ook niet alleen tussen die uren? 's Ochtends en 's avonds is het dan 

lekker rustig. Dan begin je de dag voor relaxter. 

- Verander het kleurenschema van je telefoon. Uit onderzoek is gebleken dat de 

kleur rood ons brein stimuleert tot een actie. Veel notificaties zijn rood en zetten 

je dus aan om iets meteen te doen. Je kan op een iPhone je telefoon instellen op 

een zwartwit kleurenschema. Dit scheelt overigens ook voor je batterij. 

 

  

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tips-om-van-je-smartphoneverslaving-af-te-komen/
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tips-om-van-je-smartphoneverslaving-af-te-komen/
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Les 7: Brief aan de toekomst 
Leerplandoelen 
ZILL 

- RKlg1: Attent worden voor de levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid 

en de uitnodiging tot een gelovige benadering van het leven. 

- RKvm1: Zich bemind weten zoals men is, vertrouw vol openstaan voor de toekomst, 

in ontmoeting treden met het christelijk geloven in een liefhebbende God. 

- IKid2: Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen. - Nadenken over wie men wil 

en kan worden. 

- OWti4: Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving 

van vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis - 

nadenken over de eigen toekomst in een veranderende wereld. 

OVSG 

- WO-tijd-63: De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en 

toekomst, hier en elders. 

- LOD-LL-MTA04.07: De leerlingen kennen en houden rekening met hun 

mogelijkheden, hun beperkingen en hun overtuigingen.  

- NL-SCH-TV-COR-03-11: De leerlingen kunnen een brief schrijven aan een bekende 

om een persoonlijke boodschap of belevenis over te brengen. 

GO 

- Godsdienst: A.1 - 3e cyclus: Wie wil ik worden? 

- NED: 1.2.3. 120 Een persoonlijke boodschap of belevenis overbrengen via brief, 

wenskaart of e-mail. 

- WO: 3.4.5. 38: De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en 

toekomst, hier en elders. 

 

Lesdoelen 
- De leerlingen durven dromen over wie ze willen zijn in de toekomst. 

- De leerlingen kunnen een brief aan zichzelf schrijven voor de toekomst. 

- De leerlingen kunnen stilstaan bij wat zich gelukkig maakt. 

- De leerlingen kunnen vertellen hoe ze geluk aan anderen en de wereld kunnen 

brengen. 

 

Beginsituatie 
Het thema ‘geluk’ kan al aan bod zijn geweest tijdens de godsdienstlessen. Deze les staan 

ze nog meer stil bij wat er zou veranderen in de toekomst. Ze schrijven dit ook uit in een 

brief naar zichzelf over 5 jaar. 

 

Differentiatie 
Tempo-differentiatie: snellere leerlingen kunnen op de site: https://www.futureme.org/ 

enkele berichten lezen van mensen die in het verleden zo’n brief aan zichzelf hebben 

gestuurd. 

Voor leerlingen die moeilijk kunnen bedenken wat ‘geluk’ kan betekenen, kan je hen de 

spreuken op dia 3 van de PowerPoint laten zien. 

https://www.futureme.org/
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Leerlingen die zwakker zijn in taal, kunnen gebruik maken van de voorbeeldbrief.  

Sterkere leerlingen laat je werken zonder de voorbeeldvragen. Verwacht zeker van hen dat 

ze in de toekomstige tijd schrijven in plaats van de tegenwoordige tijd. 

Materiaal 
- Tablets of computer voor de leerlingen. 

- Papier en enveloppen  

- Digibord voor PowerPoint: 

https://drive.google.com/open?id=1EJap41n4oUNFXIY1zDpk3h5MB5wrIJ9K 

- Bijlage 1: sjabloon brief 

- Bijlage 2: exit ticket: instagram 

 

Inhoudsanalyse 
oriëntatiefase 

Verhaal: de kraai en de pauw (ingesproken versie, zie PPT dia 1) 

Op een plek ver hier vandaan woonde een kraai. Hij was gelukkig en tevreden met 
zijn leven. Tot hij op een dag een mooie zwaan zag zwemmen. “Die zwaan is zo 
wit,” dacht hij, “en ik ben zo zwart. Die zwaan moet wel de gelukkigste vogel op 
aarde zijn.” 
 
Hij vertelde de zwaan over deze gedachte. Deze luisterde aandachtig en zei toen: 
“Lange tijd dacht ik inderdaad dat ik de gelukkigste vogel was, totdat ik op een dag 
een papegaai zag zitten in een boom. Die heeft twee kleuren. Hij moet daarom wel 
de meest gelukkige vogel in het dierenrijk zijn.” 
 
De kraai ging op zoek naar de papegaai om te zien of de zwaan gelijk had. Toen hij 
er een ontmoette vertelde hij hem van zijn bedenkingen over zijn zwarte verentooi 
en de witte veren van de zwaan. “Ach,” zei de papegaai, “ik leefde heel gelukkig 
tot ik een pauw zag. Ik heb slechts twee kleuren zoals je ziet, maar een pauw heeft 
er ontelbaar veel. Hij is daarom ongetwijfeld de meest gelukkige vogel ter wereld.” 
 
En de kraai vloog verder, dit keer op zoek naar een pauw. Hij vond er een in de 
dierentuin. Honderden mensen stonden om zijn kooi, in volle bewondering keken zij 
naar zijn verentooi. Toen alle bezoekers naar huis waren vloog de kraai naar de 
pauw toe. “Dag pauw,” zei hij. “Jij bent zo mooi, elke dag staan er honderden 
mensen om je heen die je bewonderen. Als ze mij zien word ik meteen 
weggejaagd. Ik denk dat jij de gelukkigste vogel op aarde bent.” 
 
De pauw keek naar de kraai en antwoordde: “Ik dacht inderdaad heel lang dat ik de 
mooiste en gelukkigste vogel op aarde was. Maar omdat ik zo mooi ben, hebben ze 
mij opgesloten in een kooi. Inmiddels ken ik alle vogels in de dierentuin vrij goed 
en wat ik zie is dat de kraai de enige vogel is die hier niet in een kooi wordt gezet. 
Ik wilde dat ik een kraai was, want dan zou ik nu overal naar toe kunnen vliegen, en 
eindelijk gelukkig zijn.” 
 

https://drive.google.com/open?id=1EJap41n4oUNFXIY1zDpk3h5MB5wrIJ9K
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leerfase 1 

Brainstorm: wat is geluk? Wat betekent geluk voor jou?  
➔ Padlet: https://nl.padlet.com/ilse_vdp92/geluk of QR-code 

Indien er weinig reacties komen, kan je dia 2 van de PPT laten zien met 

enkele spreuken over geluk. 

 

Leerfase 2 

Brief/ e-mail naar je toekomstige-ik.  

Online: https://www.futureme.org/ 

Let er op dat de brief op ‘private’ staat, anders komt hij op de site en kan iedereen hem 

bekijken. Leerlingen die nog geen eigen mailadres hebben, kunnen een brief op papier 

naar zichzelf sturen. Ze vragen aan hun ouders om deze brief over 5 jaar te bezorgen, of 

de LK doet dit. 

Laat de brief schrijven alsof alle dingen die ze schrijven echt gebeurd zijn. Laat hen dus 

geen termen gebruiken als ‘ik denk’ of ‘ik hoop’. Zo wordt in hun hoofd onbewust de 

mogelijkheid gecreëerd dat die dingen ook zullen gebeuren. Een idee wordt in de toekomst 

geprojecteerd, samen met de vanzelfsprekendheid dat het zal gebeuren. 

Slot 

Gedicht Toon Hermans: 

Geluk 
Hij zocht het geluk, het grote ‘het’ 
Hij zocht het, maar vond het niet. 
En vele malen stond hij met een kluitje in het riet. 
Hij zocht het geluk in het dal, aan de top, 
Maar werd het zoeken moe. 
Eerst toen hij zei: ik geef het op. 
Toen kwam het naar hem toe. 

 

Lesverloop 
ORIËNTATIEFASE 

Klasgesprek: 

- Welke communicatiemiddelen hebben we ondertussen al gezien? 

- Ik heb vandaag nog een communicatiemiddel bij, die iedereen van jullie kent. 

Iedereen heeft er zo vast en zeker een aantal van thuis liggen.  

LK laat een boek zien.  

Ik heb vandaag een verhaal bij dat ook al heel oud is, en toch kan ik het nog steeds 

vertellen. Dankzij boeken worden veel verhalen bewaard gebleven. Ik ga vandaag het 

verhaal lezen van de kraai en de pauw. 

LK leest het verhaal van de kraai en de pauw of laat dit horen (PPT dia 1).  

 

https://nl.padlet.com/ilse_vdp92/geluk
https://www.futureme.org/
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LEERFASE 1 

Wat is geluk? LK laat leerlingen even zelf nadenken over wat hen gelukkig maakt. Nadien 

volgt een brainstorm. De leerlingen kunnen reacties toevoegen op de padlet of er wordt 

een brainstrom gemaakt op het bord. 

Als het bord vol staat of als er weinig tot geen inbreng meer is, volgt een korte bespreking 

van de brainstorm.  

LEERFASE 2 

Kort klasgesprek, oriënterende vragen: 

- Wie vindt er dat hij/zij gelukkig is?  

- Wie is er nog op zoek naar geluk?  

- Zouden jullie over 5 jaar nog gelukkig zijn? 

- Wat zou er dan anders zijn? Jullie hoeven op deze vraag niet te antwoorden, jullie 

mogen dit zo meteen zelf opschrijven.  

We gaan een brief schrijven naar onszelf waarin jullie vertellen hoe je jezelf ziet over 5 

jaar. Hierbij ga je stilstaan wat je gelukkig heeft gemaakt, hoe je iemand anders gelukkig 

hebt gemaakt en hoe je de wereld hebt gelukkig gemaakt. → zie PPT, dia 4 

Overloop samen de PowerPoint en bespreek wat er zeker in de brief moet staan. Laat de 

leerlingen eerst een kladversie maken en laat hen deze nadien uittypen of netjes 

uitschrijven. 

 

SLOT 

Eindig met het gedicht van Toon Hermans (PPT dia 5) 

De leerlingen vullen nadien nog een exit-card in. 

 

Bijlages 
1. Sjabloon brief 

2. Exit ticket instagram  
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1. SJABLOON BRIEF 

Datum:   … / …  / 2025 

Beste …………………………………………………… 

 

Ik voel me heel gelukkig. Dat komt omdat ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Daardoor gaat het ook beter met  …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Het is allemaal begonnen toen ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Groetjes, 

……………………………………………………….. 

 

 

  



 77 

2. EXIT TICKET: INSTRAGRAM 
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Les 8: MUVO: Jabbertalk 
Leerplandoelen 
ZILL 

- MUgr3: Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve mogelijkheden 

(talenten) en die tonen. 

- MUge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren: 

drama 

- MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch 

uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen → drama → non- verbale 

drama: Verfijnen van een non-verbale scène door expressief gebruik te maken van 

het lichaam en mimiek.  

- SEgb1: Gevoelens en behoeften bij zichzelf en anderen beleven, aanvaarden, 

herkennen en in taal uitdrukken. 

OVSG 

- LOD-SOV-03.01: De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen 

zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

- NL - SPR-DV-D03-06-06: De leerlingen kunnen door mimiek en pantomimiek rollen, 

stemmingen en situaties weergeven of beklemtonen. 

- NL-TBS-01.01: De leerlingen doen ervaringen op met niet-talige elementen als: 

mimiek, … 

- MV-DRA-SB-2.6: De kinderen oefenen hun lichaamsexpressie in veel spelvormen. 

GO 

- MUVO: 4.3.2.1: Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, fantasieën en 

handelingen uitbeelden. 

- MUVO: 4.3.2.8: Zich inleven in een bepaald personage. 

- MUVO: 4.3.2.11: Mimisch uitbeelden 

- NED: 1.2.2. 74: Expressiefactoren als stemsterkte en toonhoogte in functie van de 

inhoud aanwenden. 

 

Lesdoelen 
- De leerlingen durven voor een publiek een situatie spelen in jabbertalk. 

- De leerlingen beelden een situatie uit door gebruik te maken van lichaamstaal, 

mimiek en gebaren. 

- De leerlingen kunnen een stukje nonsenstaal verzinnen. → uitbreiding 

 

Beginsituatie 
De leerlingen hebben nog geen les gehad over jabbertalk. 

 

Differentiatie 
Er kan gekozen worden om de groepjes willekeurig in te delen of vooraf bewust bepaalde 

kaartjes aan bepaalde leerlingen geven zodat het voor hen eenvoudiger of moeilijker 

wordt. Sterkere leerlingen kan je de moeilijkere emoties geven. Er kan gewerkt worden in 

heterogene groepen, er kan dan gedifferentieerd worden in rolverdeling. Als er gewerkt 
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wordt in homogene groepen kunnen sterkere groepen meer uitgedaagd worden door zelf 

woorden te laten verzinnen, zelf een situatieschets te laten verzinnen. 

 
Materiaal 

- Bijlage 1: Klankgedicht → per groepje 1 exemplaar (eventueel) 

- Bijlage 2: woordkaartjes en situatieschetsen 

- Bijlage 3: Exit ticket 

- Digibord voor filmpje 

 

Inhoudsanalyse 
Voorbeelden van emoties: 

Blij - bang- boos - droevig - ontroerd - gespannen - gekwetst - spannend - bezorgd - 

opgewekt - verlegen - vrolijk - onzeker - jaloers - verdrietig - verward - somber - verliefd - 

kwaad - teleurgesteld - serieus - slaperig - dromerig - geschrokken  

Bouwstenen: 

Drama → handeling en taal (mimisch uitbeelden) 

Situaties: 

- Jullie zijn op vakantie en willen graag iets drinken en een ijsje kopen omdat het zo 

warm is. 

- Jullie zijn beste vrienden en je probeert je mama/papa te overtuigen om bij elkaar 

te blijven slapen. 

- Je bent 10 minuten te laat op school omdat de bus veel vertraging had. 

- Jullie zijn in een dierentuin, plots komt een dierenverzorger jullie vertellen dat er 

een gevaarlijk dier ontsnapt is en dat jullie mee moeten zoeken. 

- Drie vrienden spelen samen een gezelschapsspel en krijgen ruzie.  

- Jullie zijn op de kermis en je wilt zo graag een gesuikerde appel. 

- Je gaat naar de bakker en wilt 10 witte pistolets, maar de bakker geeft je bruine 

pistolets. 

- 2 kinderen praten te veel in de klas en worden gestraft door de LK. Jullie moeten 

straf schrijven. 

- Je gaat naar de dokter voor een spuitje. Je bent bang voor het spuitje, maar de 

dokter kalmeert je. 

- Jullie gaan slapen, mama en/of papa lezen nog een verhaaltje voor. 

 

Tekst: Klankgedicht van Hugo Ball 

Karawane 

Jollifanto bambla  

o falli bambla 

Grossiga m’pfa  

habla horem 

Égiga goramen 

Hig bloiki  

russala huju 
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Holllaka hollala 

Anlogo bung 

Blago bung 

Bosso fataka 

Schampa wulla  

wussa olobo 

Hej tatta gorem 

Eschige zunbada 

Wilubusubudu  

utuw subudu 

Kusagauma 

Ba umf 

 

Lesverloop 
ORIËNTATIEFASE: OPWARMING 

De leerlingen staan in een cirkel. LK zegt een klinker op een bepaalde emotie (bv aaa op 

een boze toon) en wijst een leerling aan. De leerling heeft de keuze om dezelfde klinker te 

gebruiken maar deze met een ander gevoel uit te spreken of een ander klinker te kiezen 

op dezelfde toon. (bv aaa op vrolijke toon of eeee op boze toon) Hij/zij wijst een volgende 

leerling aan. Dit moet uiteindelijk in een snel tempo kunnen verlopen. 

 

LEERFASE 1: BESCHOUWEN 

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=j_jx3llGR-E 

Klasbespreking: 

- We hebben nu al veel communicatiemiddelen gezien. Welk communicatiemiddel 

zouden de acteurs gebruikt hebben? 

- Wat is het eerste waaraan je dacht als je dit fragment zag? 

- Wat gebeurt er precies? 

- Kon je de taal begrijpen? 

- Welke middelen gebruiken de acteurs om de situatie duidelijk te maken? 

- Wat vond je van dit stukje, spreek het je aan? Waarom wel/niet? 

 

LEERFASE 2: KENNISMAKEN MET JABBERTALK 

De leerlingen krijgen een zin uit het gedicht van Hugo Ball samen met een gevoel. Ze 

kijken in eerste instantie enkel naar de zin. Ze krijgen even de tijd om te oefenen op hun 

woordencombinatie. 

Leerlingen lopen rond in de zaal. Als LK ‘plaboef’ zegt, gaan de leerlingen naar de persoon 

waar hij/zij het dichtste bij staat en vormen zo een duo. Ze zeggen tegen elkaar hun 

woordencombinatie. Nadien wandelen ze weer verder. 

Volgende keren als LK ‘plaboef’ zegt, volgt hierachter ook een gevoel. Bv ‘plaboef boos’. 

De leerlingen vormen weer duo’s en zeggen met deze emotie hun woordencombinatie. De 

eerste keren kan de LK het woord ‘plaboef’ zeggen met de intonatie van de bijhorende 

emotie zodat de leerlingen een voorbeeld hebben. Na enkele keren wordt dit emotieloos 

gezegd. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_jx3llGR-E
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Als de emoties ingeoefend zijn, kijken de leerlingen opnieuw naar hun kaartje, naar de 

bijhorende emotie. De leerlingen wandelen opnieuw door de zaal en gaan op zoek naar hun 

partners die dezelfde emotie hebben. Dit doen ze door hun woordencombinatie met juiste 

emotie te vertellen aan andere leerlingen. Als ze hun partners hebben gevonden, lopen ze 

samen verder. De leerlingen vormen zo groepjes van drie. 

 

LEERFASE 3: VERZINNEN VAN JABBERTALK 

De groepjes krijgen een situatieschets die ze gaan uitvoeren. Ze gebruiken hierbij 

jabbertalk. De leerlingen mogen de woorden van het gedicht gebruiken of zelf woorden 

verzinnen.  

 

LEERFASE 4: TOONMOMENT 

De leerlingen voeren de situaties uit. De andere groepjes raden wat er aan de hand is.  

 

SLOT: EVALUATIE + AFRONDING 

Klasbespreking: 

- Was het moeilijk om in jabbertalk te praten? 

- Wie heeft er zelf woorden verzonnen? Ging dat goed? 

- Was het eenvoudig om de situaties na te spelen?  

- Konden jullie gemakkelijk raden welk situatie gespeeld werd? 

- Is dit een communicatiemiddel dat we vaak gebruiken? 

- Is dit een oud of een nieuwer communicatiemiddel? 

- Kan je elk woord met een bepaald gevoel uitspreken? 

- Waarop moet je letten al je goed wil jabberen? 

- Wat gaan jullie vooral onthouden van deze les? 

De leerlingen vullen nog een exit-ticket in. 

Afronding: 

De leerlingen verlaten de zaal in jabbertalk. Ze geven een duidelijke boodschap in 

jabbertalk waarom ze dringend voort moeten. Bv dringend naar het toilet, afspraak met 

liefje, ouders gaan boos zijn als ze niet op tijd thuis zijn, … 

 

Bijlages 
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1. KLANKGEDICHT 
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2. WOORDKAARTJES EN SITUATIESCHETSEN 

Woordkaartjes 

Karawane              → boos Jollifanto bambla       → boos 

O falli bambla       → blij Grossigi m’pfa            → blij 

Habla horem         → verdrietig Hig bloiki                 → verdrietig 

Égiga goramen       → bang Russala huju               → bang 

Hollaka hollala       → verliefd Anlogo bung                → verliefd 

Blago bung             → jaloers Bosso fataka               → jaloers 

Schampa wulla       → slaperig Wussa olobo               → slaperig 

Hej tatta gorem      → boos Eschige zunbada         → blij 

Wilubusubudu         → verdrietig Ba umf                       → bang 

Utuw subudu          → verliefd Kusagauma                 → slaperig 

 

Situatieschetsen 

Jullie zijn op vakantie en willen graag 
iets drinken en een ijsje kopen omdat 

het zo warm is. 

Je gaat naar de bakker en bestelt 10 
witte pistolets. De bakker geeft je 

bruine pistolets. 

Jullie zijn beste vrienden en je 
probeert je mama/papa te voertuigen 

om bij elkaar te blijven slapen. 

2 kinderen praten te veel in de klas en 
worden gestraft door de leerkracht. 

Jullie moeten straf schrijven. 

Je bent 10 minuten te laat op school 
omdat de bus veel vertraging had. 

Je gaat naar de dokter voor een 
spuitje. Je bent bang voor het spuitje, 

maar de dokter kalmeert je. 

Jullie zijn in een dierentuin. Plots komt 
een dierenverzorger jullie vertellen dat 

er een gevaarlijk dier ontsnapt is en 
dat jullie mee moeten zoeken. 

Jullie gaan slapen, mama en/of papa 
lezen nog een verhaaltje voor. 

Drie vrienden spelen samen een 
gezelschapsspel en krijgen ruzie. 

Jullie zijn op de kermis en je wilt zo 
graag een gesuikerde appel. 
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3. EXIT TICKET: FACEBOOK 
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Afronding thema 
Leerplandoelen 
ZILL 

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

gemeenschappelijk doel. 

- OWti5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid 

verandert en de kennis erover evolueert in de tijd. 

- TOtn2: Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij 

taalbeschouwelijke termen gebruiken. 

OVSG 

- LOD-SOV-03.01: De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen 

zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

- WO-tijd-63: De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en 

toekomst, hier en elders. 

- NL-TBS-02.23: De leerlingen reflecteren op gebruik en betekenis van frequent 

gebruikte spreuken, spreekwoorden en uitdrukkingen. 

- WI-SPV.01.01: De leerlingen zijn in staat wiskundige problemen te begrijpen. 

GO 

- WO: 3.1.2. 2: Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.   

- NED: 1.2.2. 132: Reflecteren op de betekenis van woordgroepen en zinnen zoals 

uitdrukkingen en vergelijkingen. 

- WO: 3.3.5. 1: Effecten van technische systemen op het dagelijkse leven en de 

samenleving illustreren. 

Lesdoelen 
- De leerlingen kunnen communicatiemiddelen doorheen de tijd herkennen en 

benoemen. 

- De leerlingen kunnen spreekwoorden benoemen als figuurlijk taalgebruik en 

verklaren. 

- De leerlingen kunnen codes zoals geheimschrift ontcijferen. 

 

Inhoudsanalyse/ Lesverloop 
ORIËNTATIEFASE 

De leerkracht toont het filmpje van wat als: 

https://www.youtube.com/watch?v=O_BVz94RZaY 

Dat de sociale media zo niet werkt, dat weet denk ik iedereen van jullie. Maar wat 

hebben jullie onthouden van deze week over communicatie?  

LEERFASE 

De leerlingen werken per 2 of alleen op een tablet en voeren de quiz uit.  

https://create.kahoot.it/share/communicatie/f98f9a66-39e2-4870-9532-134c91986c10 

Er wordt nog even stilgestaan bij de exit tickets van de voorbije lessen. Ze worden kort 

één voor één overlopen, zodat alle lessen ook nog eens overlopen worden. Er kan 

stilgestaan worden bij bepaalde punten die de leerlingen hebben opgeschreven of er 

kunnen nog dingen extra uitgelegd worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_BVz94RZaY
https://create.kahoot.it/share/communicatie/f98f9a66-39e2-4870-9532-134c91986c10
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SLOT 

De leerlingen vullen nadien nog een laatste exit ticket in.  

Bijlages 
1. EXIT TICKET FACEBOOKSTATUS 

Schrijf in deze facebookstatus waar jij nog graag aan wil werken.

  

 
Schrijf in deze facebookstatus 1 ding wat je nu heel goed kan. 

 

 
Schrijf in deze facebookstatus waar jij nog graag aan wil werken. 

 

Schrijf in deze facebookstatus 1 ding wat je nu heel goed kan. 
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Bronnen: 
WISKUNDE: TABELLEN EN GRAFIEKEN 

- Oef 1:  https://www.standaard.be/cnt/dmf20170227_02753043 

- Oef 2: grafiek zelf gemaakt gebaseerd op diagram van volgende site: 

https://www.gsminfo.nl/blog/nieuws/11935/zo-vaak-grijpen-we-dagelijks-naar-

onze-smartphone 

- Oef 4: handleiding ‘Reken Maar! 6’ 

- Oef 5: https://www.dutchcowboys.nl/mobile/26334 

- Uitbreiding 1: 

https://telecomnieuwsnet.wordpress.com/2016/03/02/%EF%BB%BFonderzoek-

oude-mobiele-telefoon-vaker-naar-familie/ 

- Uitbreidingsoefening 2: 

https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Apestaartjaren3_onderzoek

_digitaal1.pdf 

 

BRONNEN NEDERLANDS 

- http://nederlandsopthamen.weebly.com/alineaverbanden--signaalwoorden.html 

- https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tips-om-van-je-

smartphoneverslaving-af-te-komen/ 

- Diaplus: tekst en opdrachten: ‘Ben jij verslaafd aan je smartphone’ 

 

BRONNEN GODSDIENST 

- Gedicht: https://toonwinkel.nl/winkel/wenskaarten/ansichtkaart-geluk/ 

- Spreuken: google afbeeldingen 

- Verhaal: https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/de-kraai-en-de-pauw-een-

verhaal-over-het-vinden-van-geluk/ 

- Handleiding: Land in zicht 6 

 

BRONNEN MUVO 

- Klankgedicht Karawane van Hugo Ball: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%AFsme 

- Klascement als inspiratiebron: 

o Jabbertalk - Lynn Dhont 

o Jabbertalk - Sofie Bervoets 

o Djabbertalk - Maaike Corteville 

o Jabbertalk - Isis Moors 

 

BRONNEN WO HOEKENWERK 

- Kruiswoordraadsel braile uit: Digibordles Braille- Brief in geheimschrift - uitgeverij 

Delubas - Tekst Rian Visser, illustraties Jan Lieffering 

- Uitleg morsecode: https://nl.scoutwiki.org/Morsecode 

- Codewiel: https://dlpng.com/png/1549056 

- Spreekwoorden: https://www.woorden.org/spreekwoord.php 

- Vigenèrecijfer: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vigen%C3%A8recijfer 

- Caesarcode: https://nl.wikipedia.org/wiki/Caesarcijfer 

- Level 21: lessenreeks cryptografie & geheimschriften 5e en 6e lj 

- Brailleletters: https://gizmodo.com/how-braille-was-invented-1471756840 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20170227_02753043
https://www.gsminfo.nl/blog/nieuws/11935/zo-vaak-grijpen-we-dagelijks-naar-onze-smartphone
https://www.gsminfo.nl/blog/nieuws/11935/zo-vaak-grijpen-we-dagelijks-naar-onze-smartphone
https://www.dutchcowboys.nl/mobile/26334
https://telecomnieuwsnet.wordpress.com/2016/03/02/%EF%BB%BFonderzoek-oude-mobiele-telefoon-vaker-naar-familie/
https://telecomnieuwsnet.wordpress.com/2016/03/02/%EF%BB%BFonderzoek-oude-mobiele-telefoon-vaker-naar-familie/
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Apestaartjaren3_onderzoek_digitaal1.pdf
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Apestaartjaren3_onderzoek_digitaal1.pdf
http://nederlandsopthamen.weebly.com/alineaverbanden--signaalwoorden.html
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tips-om-van-je-smartphoneverslaving-af-te-komen/
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tips-om-van-je-smartphoneverslaving-af-te-komen/
https://toonwinkel.nl/winkel/wenskaarten/ansichtkaart-geluk/
https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/de-kraai-en-de-pauw-een-verhaal-over-het-vinden-van-geluk/
https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/de-kraai-en-de-pauw-een-verhaal-over-het-vinden-van-geluk/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%AFsme
https://nl.scoutwiki.org/Morsecode
https://dlpng.com/png/1549056
https://www.woorden.org/spreekwoord.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vigen%C3%A8recijfer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caesarcijfer
https://gizmodo.com/how-braille-was-invented-1471756840
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BRONNEN WO BLIKJESTELEFOON 

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Affiche 

- Klascement: Techniek: Experimenteren met de blikjestelefoon - Mara Daels 

- Natuuronderwijs Inzichtelijk - Carla Kersbergen en Amito Haarhuis 

- Onderzoekendlerenapp.nl 

- Cursus ‘Onderzoekend Leren’ - Lieveke Hellemans 

- Tekening exit card: https://www.deviantart.com/iamboxboy/art/Tin-Can-Phone-

Texting-195420332 

- Exit kaart 2: https://hitrecord.org/records/2746219 en 

https://weheartit.com/entry/165090641 

BRONNEN SLOT 

- Afbeeldingen: 

o https://www.eddyclaesen.be/de-8-basisregels-communicatie 

o http://www.diegomallien.com/philosophy/etymologie-van-communicatie-

en-haar-beginselen/ 

o https://logeionworld.weebly.com/vormen-en-soorten-communicatie.html 

o https://www.kindpng.com/imgv/JTTowT_intelligent-clipart-social-media-

brain-social-media-brain/ 

o https://nl.freepik.com/vrije-vector/communicatiemiddelen-vector-

set_763602.htm 

o https://www.britannica.com/biography/Louis-Braille 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Affiche
https://www.deviantart.com/iamboxboy/art/Tin-Can-Phone-Texting-195420332
https://www.deviantart.com/iamboxboy/art/Tin-Can-Phone-Texting-195420332
https://hitrecord.org/records/2746219
https://weheartit.com/entry/165090641
https://www.eddyclaesen.be/de-8-basisregels-communicatie
http://www.diegomallien.com/philosophy/etymologie-van-communicatie-en-haar-beginselen/
http://www.diegomallien.com/philosophy/etymologie-van-communicatie-en-haar-beginselen/
https://logeionworld.weebly.com/vormen-en-soorten-communicatie.html
https://www.kindpng.com/imgv/JTTowT_intelligent-clipart-social-media-brain-social-media-brain/
https://www.kindpng.com/imgv/JTTowT_intelligent-clipart-social-media-brain-social-media-brain/
https://nl.freepik.com/vrije-vector/communicatiemiddelen-vector-set_763602.htm
https://nl.freepik.com/vrije-vector/communicatiemiddelen-vector-set_763602.htm
https://www.britannica.com/biography/Louis-Braille

