
1 
 

LES 1 

 
Voortaak: elke leerling brengt een kartonnen doos mee naar de klas. bv. doos van rijst, cornflakes, … 
 

Onderwerp  Papier en karton 

Leer- 
gebied(en)  

Wereldoriëntatie 
Nederlands – luisteren 
Muzische vorming – muziek  

Tijd  100 min 

Lesdoelen  De leerlingen kunnen vertellen hoe papier gemaakt wordt. 
De leerlingen kunnen vertellen hoe men kartonnen dozen maakt. 
De leerlingen kunnen per 2 10 verschillende geluiden maken met papier (5) en /of 
karton (5). 
De leerlingen kunnen per 2 een muziekstukje maken dat bestaat uit 8 tellen. 

Materiaal  Filmpjes (zie document ‘links en qr-codes’ of qr-code in werkbundel) 
Werkbundel 
Kladpapier 
Kartonnen dozen (meegebracht door de leerlingen) 
Timer op digibord 

Organisatie  Eerst peilen we naar de voorkennis van de leerlingen over het onderwerp ‘papier 

en karton’. 

Je zou een grote doos kunnen zetten in de deuropening van de klas zodat de 

leerlingen “de wereld van de dozen binnentreden” als ze binnenkomen. 

Daarna bekijken we klassikaal enkele filmpjes over hoe papier en karton gemaakt 

worden.  Dan vullen we de werkblaadjes. 

En dan gaan de leerlingen per 2 aan de slag met kladpapier en de kartonnen doos 

die ze zelf meebrachten. Hiermee zoeken ze verschillende geluiden en maken ze 

uiteindelijk een muziekstukje van 8 tellen. 

Op het einde van de les speelt elk groepje zijn stukje en filmt de leerkracht dit. Zo 
hebben ze samen een klaslied gemaakt. 

Inhouds-  
analyse  

Inhoudelijke essentie  

De leerlingen kunnen vertellen hoe papier gemaakt wordt. 
1. Oud papier fijnmalen tot pulp 
2. Hout schoonmaken en malen tot pulp 
3. Papierpulp en houtpulp samen in grote bak met water doen 
4. Water eruit zeven 
5. Papier snijden 
6. Papier laten drogen  

De leerlingen kunnen een muziekstukje maken van 8 tellen. 

Inhoudelijke stappen 

Eerst gaan de leerlingen vertellen wat ze al weten over papier en karton. 
Daarna bekijken ze enkele filmpjes hierover en vullen ze de oefeningen in de 
werkbundel aan. 
Daarna gaan ze zelf aan de slag met papier en karton. Ze moeten eerst per 2 10 
geluiden zoeken (5 geluiden met papier, 5 met karton). 
Nu gaan ze een muziekstukje maken met enkele van deze geluiden. Dat 
muziekstukje is 8 tellen lang en zullen ze 2 keer uitvoeren. 
Wanneer elk groepje klaar is worden alle stukjes achter elkaar gespeeld en ontstaat 
er een klaslied. 
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Tot slot filmt de leerkracht dit klaslied (of enkel het geluid) en kan het af en toe nog 
eens afgespeeld worden als tussendoortje.  

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

• De woorden bij de invultekst van het eerste filmpje zijn niet voorgedrukt 
omdat de meeste woorden reeds gekend zijn. Als de video voor de tweede 
keer gespeeld wordt, is het aangeraden om telkens even te pauzeren zodat de 
leerlingen voldoende tijd krijgen om de zinnen aan te vullen. 

• In het begin zal het zoeken van geluiden met papier of karton wat onwennig 
zijn. Als leerkracht moet je hierbij de leerlingen goed motiveren en aanzetten 
om nieuwe dingen te proberen. 

• Bij het muziekstukje kan de leerkracht best vooraf een voorbeeld tonen zodat 
de leerlingen weten wat het eindresultaat moet zijn. 

• Voor het klaslied is het belangrijk dat er een duidelijke volgorde afgesproken 
wordt. Welke groep begint, welke is de tweede, … Dit kan je visueel maken op 
het bord of je kan als leerkracht telkens de volgende groep aanwijzen. 

Verloop  Inleiding: + 10 min 

De klasdoos 
(De leerkracht heeft tijdens de speeltijd/middag een doos in de deuropening 
geplaatst. Wanneer de leerlingen terug naar de klas komen moeten ze door deze 
doos kruipen. Als alle leerlingen terug in de klas zijn begint de leerkracht met de 
les.) 
‘Jullie zijn zonet allemaal in onze klasdoos terecht gekomen. Welkom!’ 
Weet iemand waarvan onze doos gemaakt is? van karton/papier/… 
 
Vandaag starten we met een nieuw thema ‘dozen’. Tijdens deze les gaan we meer 
te weten komen over papier en karton. 

Midden 

Fase 1: + 50 min 

Film 1: papier maken 
Kijken jullie met me mee naar een filmpje? In dat filmpje leren we hoe men in een 
fabriek papier maakt. 
 
Wie vat het filmpje even kort samen? 
Jullie krijgen allemaal de werkbundel die hoort bij dit nieuwe thema, schrijf er eerst 
vooraan je naam op. 
We beginnen op bladzijde 2, onderaan zie je een gek vierkant blokje staan, weet 
iemand wat dat is? een qr-code 
En wat kan je daarmee doen? Als je daar een foto van neemt met de camera van je 
smartphone/tablet  dan stuurt die je door naar een website of filmpje in dit geval.  
Als je thuis het filmpje nog een keer wil bekijken dan kan je dat zo doen. Je zal deze 
in de rest van de bundel ook nog enkele keren tegen komen. 
Wie wil de opdracht eens voorlezen?  
Het proces van papier.  
Je hebt net een filmpje bekeken over het proces van papier.  
Je mag het nog eens bekijken, maar nu moet je goed luisteren zodat je de woorden 
kan aanvullen. 
Succes! 
We bekijken het filmpje een tweede keer. Na elke zin zal ik het even stopzetten. 
 
Wist je dat je ook zelf papier kan maken? Het filmpje dat je daarbij kan helpen vind 
je naast het filmpje dat we net gezien hebben.  
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Wie zou dat zelf thuis wel eens willen proberen? 
Film 2: pakpapier maken 
In het volgende filmpje gaan ze geen gewoon papier maken maar inpakpapier. 
Waarvoor gebruikt men inpakpapier? Om cadeautjes in te pakken. 
Wat is het verschil tussen inpakpapier en gewoon papier waar we op schrijven? 
Inpakpapier zit meestal op een rol, heeft tekeningen, en is wat gladder. 
 
We bekijken eerst het filmpje, daarna gaan we kijken naar de tekst in onze 
werkbundel. 
 
Deze keer zijn de woorden die we moeten invullen al voorgedrukt. We zullen eens 
kijken of we de tekst zo al juist kunnen invullen. 
Als dat niet lukt dan bekijken we het filmpje nog een tweede keer. 
 
Film 3: golfkarton maken 
Tot slot gaan we ook nog een keer kijken in een fabriek waar men karton maakt. 
Wat is het verschil tussen papier en karton? 
Karton bestaat uit verschillende lagen papier waardoor het steviger is. 
Voor we starten met kijken gaan we de vragen in de werkbundel lezen. 
Je mag tijdens het kijken als met potlood noteren. 
 
De leerkracht overloopt na het kijken alle vragen in het werkboek klassikaal. 

Fase 2: + 20 min 

Geluiden zoeken 
We hebben nu al lang genoeg gezeten, tijd om aan de slag te gaan. 
Jullie hebben allemaal een kartonnen doos(je) meegebracht. Neem deze eens op je 
bank. 
De uitdelers geven aan iedereen ook een kladblad. 
 
We kijken in onze werkbundel naar pagina 5, wie leest de opdracht eens voor? 
Neem een doos en een blad kladpapier. 
Zoek een partner. 
Samen gaan jullie op zoek naar 10 verschillende geluiden die je kan maken met 
papier (5) en met karton (5). 
Jullie gaan dus 5 verschillende geluiden maken met het blad en 5 verschillende met 
de doos. Deze schrijven jullie ook op bv. met hand slaan op doos, met de doos 
tikken op de bank, …. 
Neem je pen, werkbundel, kladblad en doos en ga op zoek naar je partner. 
Als de timer op het bord klaar is dan moeten jullie ook klaar zijn en ga je zitten. 
 
(timer: 10 min) 
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 Fase 3: + 20 min 

Muziekstuk maken 
Ik heb al heel veel verschillende geluiden gehoord. 
Tijd voor de volgende opdracht, wie leest even voor? 
Jullie hebben nu 10 verschillende geluiden ontdekt.  
Kies nu samen of je de volgende opdracht met het karton of met het papier zal 
uitvoeren. 
Jullie gaan samen een muziekstukje maken dat zal bestaan uit 8 tellen. Dit spelen 
jullie 2 keer na elkaar. 
Een voorbeeld: wrijf – wrijf – tik met vinger – tik met vinger – wapper – wapper – tik 
op bank – tik op bank  
Wanneer iedereen klaar is gaan jullie alle muziekstukjes na elkaar spelen. Zo krijgen 
jullie een mooi klaslied. 
Ik zal een voorbeeld tonen. (De leerkracht voert het voorbeeld twee maal uit en telt 
luidop.) 
 
Jullie krijgen hier opnieuw 10 minuten voor. Je mag je muziekstukje opschrijven op 
een blad maar dit moet niet. 
 
(timer 10 min) 
 
Klaslied oefenen 
Tijd om ons klaslied eens te oefenen. 
We gaan de rijtjes af. 
Dat wil zeggen; eerst beginnen … en …, jullie spelen je stukje van 8 tellen en doen 
dat twee keer. Daarna zijn het … en …, …. 
 
Tijd om te oefenen. 
3, 2, 1, start. 

Slot: + 10 min 
Klaslied filmen/opnemen 
Dat ging al heel goed.  
We doen het allemaal nog een keer opnieuw, maar nu ga ik het filmen.  
3, 2, 1, start. 
 
Heel goed gedaan! 
Morgen bekijken we dit filmpje nog een keer in de klas. 
(Indien mogelijk kan je het op de website zetten of doorsturen naar de ouders.) 
Jullie mogen allemaal terug op je eigen plaats gaan zitten. 
 
Evaluatie  
Om de les af te sluiten heb ik voor jullie nog 2 vragen. Die kan je terugvinden op 
bladzijde 27. 
Deze vragen gaan over het samenwerken met je partner. 
Vraag 1: Hoe verliep het samenwerken met je partner? 
Duid de smiley aan die volgens jou het best past. 
Vraag 2: Dit wil ik graag nog zeggen aan de juf/meester: 
Nog iets anders over deze les dat je nog aan mij wil vertellen?  
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LES 2 

Voortaak: leerlingen moeten zelf proper afvalmateriaal meebrengen 
Voorbeeldbrief: 
Beste  
 
Voor een beeldopdracht op … zou ik graag willen werken met (propere) lege verpakkingen.  

• Kleine kartonnen doosjes (bv. smeerkaas, tandpasta, doosjes van medicatie, …) 
• lege flesjes van 33 cl + dopjes  
• eierdozen 
• … 

Liever geen grote PET-flessen, schoendozen, brikken (van melk, chocomelk). Alle andere materialen 
van karton of papier kunnen wel. 
Het zou handig zijn als uw kind ook een rolletje plakband kan meebrengen, indien mogelijk. 
 
Alvast bedankt! 
 

Onderwerp  Afval sorteren 

Leer- 
gebied(en)  

Wereldoriëntatie  
Muzische vorming - beeld 

Tijd  100 min 
Lesdoelen  De leerlingen kunnen 6 verschillende afvalsoorten opnoemen. 

De leerlingen kunnen verschillende materialen bij de juiste afvalsoort plaatsen. 
De leerlingen kunnen aangeven welke kleur vuilbak bij welke afvalsoort hoort. 
De leerlingen kunnen een robot maken met afvalmaterialen die minstens 1 kenmerk 
heeft van de leerling zelf. 

Materiaal 6 voeldozen 
6 x materiaal voor doeldozen bv. lege fles, lege spuitbus, plastic pot, glazen potje, 
bananenschil, oude krant 
Afvalmateriaal voor robot 
Lijmstiften 
Touw 
Plakband  
Verschillende bindingsmaterialen  
Werkbundel  

Organisatie Het eerste deel van de les is voornamelijk klassikaal of partnerwerk. 
Het tweede deel (het maken van de robot) is individueel. Het is misschien fijn om 
indien mogelijk de banken te groeperen zodat de leerlingen een groter 
werkoppervlak hebben en zo makkelijker kunnen overleggen indien ze dit wensen. 

Inhouds- 
analyse  

Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen hun afval juist sorteren. 
We behandelen in deze les 6 soorten afval: restafval, glas, papier en karton, GFT, 
PMD en KGA. 

Inhoudelijke stappen 

De leerlingen ontdekken door middel van de voeldozen dat deze les over afval zal 
gaan. 
Ze ontdekken dan 6 verschillende soorten afval en moeten de gekregen 
afvalmaterialen bij de juiste afvalsoort zetten. Dit doen ze eerst met hun buurman of 
-vrouw en daarna overlopen we klassikaal. 
Dan moeten ze de juiste afvalsoort en de correcte vuilbak verbinden en denken ze 
na over welke vuilbakken ze op school ook kunnen terugvinden. 
Tot slot gaan ze zelf aan de slag met (proper) afval dat ze zelf meebrachten.  
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Hiermee gaan ze een robot maken die minstens 1 kenmerk hetzelfde heeft als het 
kind. 
Tijdens de volgende les krijgen de leerlingen opnieuw tijd om deze robot af te 
werken. 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

• De vuilbakken die in de werkbundel zijn weergegeven hebben mogelijks niet 
hetzelfde formaat of uitzicht als de vuilbakken op de school. De kleur is wel 
gelijk. 

• Het afval sorteren is ook niet makkelijk, er zijn een paar uitzonderingen die bij 
het verbeteren zeker aandacht moeten krijgen: yoghurtpotje en potje van 
champignons bij restafval, alles wat zilver is ook bij restafval, … 

• Bij het maken van de robot moeten de leerlingen ervoor zorgen dat alle 
materialen aan elkaar blijven hangen. De leerkracht kiest zelf of de leerlingen 
ook een lijmpistool mogen gebruiken, dit kan bijvoorbeeld door als leerkracht 
bij het lijmpistool te zitten en de leerlingen te laten langskomen.  

• De leerlingen mogen enkel materiaal gebruiken dat gemaakt is van papier of 

karton. Als extraatje kunnen ook plastic flessen ≤ 33cl en hun doppen.  

Verloop  Inleiding: + 10 min 

Voeldozen  
(De leerkracht verspreidt 6 voeldozen over de klas.) 
Vandaag gaan jullie zelf ontdekken waarrond we zullen werken. 
Jullie zien in de klas 6 voeldozen staan, zo dadelijk maken jullie een grote kring en 
kan je zo langs alle voeldozen gaan. Heb je ze alle 6 gehad dan ga je naar je plaats. 
Wanneer iedereen geweest is zou ik graag van jullie horen wat er overal in de dozen 
zat. 
Maak maar een kring en start! 
 
(Je kan eventueel bladzijde 7 van de werkbundel op het bord tonen zodat de 
leerlingen de materialen kunnen linken aan de beelden.) 
Wie kan mij vertellen wat er in welke doos zat? 
 
Waarover zouden we het vandaag gaan hebben? afval 

Midden 
Fase 1: + 25 min 

Afval sorteren 
Mag je al het afval in één dezelfde vuilbak doen? Nee 
Waarom niet?  
 
Welke verschillende soorten vuilbakken kennen jullie dan? 
 
En weten jullie ook wat in welke vuilbak mag? 
Glas: alle materialen die van glas gemaakt zijn. Soms onderscheiden we ook de 
verschillende kleuren glas: wit, groen, bruin. 
Papier en karton: al het papier en karton, geen vettig papier of behangpapier 
GFT: groente-, fruit- en tuinafval 
PMD: plastic, metaal en drankkartons 
KGA: klein gevaarlijk afval, chemische producten, verf, … 
Restafval: bijna alles dat niet in de andere vuilbakken thuishoort, materialen met 
een zilveren binnenkant: chipszakje, … 
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In jullie werkbundel vinden jullie 6 verschillende afvalsoorten op bladzijde 6. Op 
bladzijde 7 vinden jullie al het afval. 
Probeer eens, in potlood, om met je buurman of -vrouw al het afval bij de juiste 
afvalsoort te schrijven. 
Een tip: bij elke soort horen 5 producten. 
Jullie krijgen hiervoor 7 minuten. 
 
Wanneer de meeste leerlingen klaar zijn kan je de klas en de rij producten afgaan en 
ze één voor één laten zeggen welke soort afval het is. 

Fase 2: + 15 min 

De juiste vuilbak bij de juiste naam 
We weten nu al wat welk materiaal bij welke afvalsoort hoort maar nu moeten we 
ook nog weten in welke vuilbak dat moet. 
Welke vuilbak hoort bij glas, GFT, PMD, …? 
Welke vuilbakken hebben wij hier op school ook? Zet daar achteraan een kruisje bij. 
 
Evaluatie  
Op bladzijde 27 vinden jullie, net zoals gisteren, een vraag over deze les.  
De vraag van vandaag is: Dit heb ik vandaag geleerd. 
Vul maar aan en dan leg je je bundel in je bank en neem je het materiaal dat je tegen 
vandaag moest meebrengen op de bank. 

Fase 3: + 40 min 

Beschouwen 
Jullie gaan zo dadelijk een robot maken met afval. Maar hoe ziet een robot eruit? 
Waaraan denken jullie? Armen? Benen? Een gezicht? 
We gaan eens kijken naar een filmpje van de kunstenaar Oskar Schlemmer.  
(Zie qr-code in bundel of gebruik document ‘links en qr-codes’) 
Hij heeft mensen aangekleed met allemaal verschillende materialen en ik vind dat ze 
ook wel wat op robots lijken. 
Wat vinden jullie?  
Welke dingen herken je?  
Wat zie je vaak terugkomen?  
 
De robot maken 
Ik had gevraagd om vanalles mee te brengen, eigenlijk dingen die jullie zouden 
weggooien, afval dus, maar dan wel proper afval. Ik heb ook vanalles meegebracht. 
De robots die jullie gaan maken moeten minstens 1 kenmerk hebben dat jij ook 
hebt. 
Hoe zouden jullie willen beginnen aan deze opdracht?  
(In de werkbundel staat een stappenplan voor als de leerlingen deze opdracht thuis 
uitvoeren.) 
Een robot gemaakt van afval 
 Jullie hebben allemaal wat lege verpakkingen meegebracht van thuis. Ook de 
juf/meester heeft wat verzameld. Vandaag gaan jullie daarmee een robot maken, 
maar niet zo maar een robot! 
De robot die jij gaat maken moet minstens 1 kenmerk hebben dat jij ook hebt. 
Bijvoorbeeld: dezelfde T-shirt, haarkleur, … 
 
Jullie krijgen daar vandaag tijd voor en tijdens de volgende les ook nog even. Dus het 
is niet erg als het vandaag niet volledig af is. 
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Je mag het materiaal gebruiken dat je zelf bijhebt, maar je mag ook mijn materiaal 
gebruiken, of je kan misschien eens bij iemand anders gaan vragen als die iets leuks 
bijheeft, … 
Je mag bijna alles gebruiken, lijm, plakband, touw, …. Al het materiaal dat vooraan 
ligt. 
Maar denk eraan dat je robot 1 kenmerk moet hebben dat jij ook hebt. 
 
Jullie krijgen tijd tot … 

Slot: + 10 min 

Opruimen 
Jullie hebben vandaag al hard gewerkt, tijdens de volgende les gaan ze zeker 
allemaal klaar raken. 
Maar nu is het tijd om op te ruimen. 
Al je eigen materiaal steek je terug in je zak, materiaal dat van mij was leg je terug 
vooraan, tenzij je dat morgen nog gaat gebruiken. 
Ben je helemaal klaar met je eigen bank dan kan je je buur nog helpen met 
opruimen. 
Daarna ga je op je stoel zitten. 
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LES 3 

 
Onderwerp  Afvalverwerking 

Leer- 
gebied(en)  

Wereldoriëntatie  
Muzische vorming - beeld 

Tijd 100 min 
Lesdoelen De leerlingen weten wat afvalverwerking is. 

De leerlingen kunnen de 5 verschillende afvalverwerkingsmanieren opsommen en 
kort uitleggen. 
De leerlingen kunnen aangeven welke manieren van afvalverwerking goed en slecht 
zijn voor de natuur. 
De leerlingen kunnen een robot maken met afvalmaterialen die minstens 1 kenmerk 
heeft van de leerling zelf. 

Materiaal Werkbundel 
Materiaal voor robot (zie vorige les) 
Identiteitskaart voor robot (indien tijd over) (zie ‘Bijlagen’) 
Timer  

organisatie Het inhoudelijke deel over de afvalverwerking zal klassikaal en met partnerwerk 
verlopen. 
Het bouwen aan de robot doen de leerlingen individueel zoals tijdens de vorige les. 

Inhouds- 
analyse  

Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen de 5 verschillende afvalverwerkingen opsommen en kort 
uitleggen. 
Ze weten ook welke goed en slecht zijn voor de natuur. 

• Recyclage 
• Composteren 
• Verbranden 
• Storten 
• Sluikstorten   

Inhoudelijke stappen 
De 5 verschillende vormen van afvalverwerking staan reeds op het bord. De 
leerlingen vertellen wat ze hier al over weten. 
Daarna vullen ze per 2 het eerste tekstje in de werkbundel aan. 
Hiervoor krijgen ze een paar minuten, daarna overlopen we dat klassikaal. 
De andere 4 tekstjes zullen op dezelfde manier afgehandeld worden. 
Daarna bespreken ze even welke manieren goed en / of slecht zijn voor de natuur. 
En vullen ze de evaluatievragen van deze les in. 
Nu is er nog tijd om verder te werken aan de robot waar ze de vorige les mee gestart 
zijn. 
Op het einde van de les is er een toonmoment waarop iedereen de robots kan 
bewonderen. Je kan eventueel ook de ouders uitnodigen in de klas (bijvoorbeeld 10 
minuten voor de laatste bel gaat.) 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

/ 

Verloop  Inleiding: + 10 min 

Wat kennen we al? 
(De leerkracht schrijft op het bord: storten – recycleren – composteren – 
verbranden – sluikstorten.) 
Wie leest deze woorden eens een keer voor? 
Wie heeft (één van) deze woorden al een keer gehoord? 
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Wie kan één van deze woorden eens uitleggen? 
 
Dit zijn allemaal verschillende manieren om afval te verwerken. We gaan vandaag 
deze 5 nog wat verder bekijken. 

Midden 

Fase 1: + 40 min 
Storten, verbranden, composteren, recycleren en sluikstorten onder de loep 
De eerste manier die jullie in je bundel kunnen terugvinden is storten, op bladzijde 
10. 
Bovenaan zie je de woorden die je moet invullen en daarna de tekst met gaten. 
Probeer eens even per 2 om de eerste tekst in te vullen, best met potlood. 
 
We overlopen eens samen. Wie leest de eerst zin en vult in?  
 
(De leerkracht overloopt alle teksten op deze manier.) 
 
Goed en slecht voor de natuur 
We hebben nu 5 verschillende manieren van afvalverweking besproken. Maar zijn 
deze allemaal goed voor de natuur? 
Waarom wel/niet? 
Welke zijn goed voor de natuur? Recycleren, composteren 
Deze mogen we op bladzijde 12 onderaan groen kleuren. 
Welke zijn niet goed voor de natuur? Storten, verbranden, sluikstorten 
Deze kleuren we rood. 
 
Evaluatie 
Op bladzijde 27 hebben ze opnieuw 1 laatste vraag voor jullie: Welke manier van 
afvalverwerking vind jij het beste?  
Omcirkel. En leg uit waarom. 
Dit kan voor iedereen anders zijn, denk even na en vul dan in. 
Ben je klaar? Dan leg je je bundel in je bank. 

Fase 2: + 35 min 

Mijn robot 
Jullie krijgen opnieuw tijd om aan je robot te werken. 
Ik zet een timer op het bord, wanneer deze afloopt is het tijd om op te ruimen en 
zouden alle robots klaar moeten zijn. 
 
(timer: 35 min) 
Identiteitskaart 
(Voor de leerlingen die tijd over hebben.) 
Wanneer jullie klaar zijn met je robot dan maak je je bank proper. Daarna kom je bij 
mij een identiteitskaart halen van je robot. Je mag deze helemaal zelf invullen.  
Een naam verzinnen, hoe oud is je robot, wat eet je robot, een land/stad bedenken, 
misschien heeft je robot wel een speciale kracht/knop, op de achterkant mag je zijn 
huis tekenen. Zijn dat huizen zoals die van ons, iglo’s, …? 

Fase 3: + 10min 

Opruimen  
Tijd om op te ruimen. 
Zorg ervoor dat al het materiaal op zijn plaats ligt en dat je robot in het midden van 
je bank staat. We gaan zo dadelijk een kleine tentoonstelling houden. 
Ben je klaar? Dan help je je buur of ga je op je stoel zitten. 
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Slot: + 5 min 

Toonmoment  
Tijd om eens te kijken naar de robots van de rest van de klas.  
Ga allemaal achter je stoel staan. 
Je mag rondlopen en kijken, als ik klap dan wandel je naar je stoel. 
Blijf overal af. 
Wat vond jij van de werkjes van de rest van de klas? 
Vond je het leuk om te maken en waarom? 
Had je enkele klasgenoten herkend in de robots? Hoe zag je dat? 
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LES 4 

 
Onderwerp  Hoekenwerk 

Leer- 
gebied(en)  

Hoek 1: Nederlands 
Hoek 2: wereldoriëntatie 
Hoek 3: wiskunde 
Hoek 4: wereldoriëntatie – Nederlands 
Hoek 5: wiskunde – wereldoriëntatie – Nederlands 
Extra hoek: wereldoriëntatie – Nederlands  

Tijd  100 min 

Lesdoelen  De leerlingen kunnen in groep een elfje schrijven over het thema ‘dozen’. 
De leerlingen kunnen de juiste afbraaktijd bij het juiste afval plaatsen. 
De leerlingen kunnen een constructie nabouwen met behulp van een foto en 
grondplan. 
De leerlingen kunnen het proces van papier in de juiste volgorde plaatsen. 
De leerlingen kunnen zelf een doosje vouwen met behulp van een stappenplan en 
uitgevouwen doos. 
De leerlingen kunnen een stappenplan volgen. 
De leerlingen kunnen de gekregen taak uitvoeren. 

Materiaal Hoek 1: klaspapier – gedichten (zie document ‘Bijlagen) 
Hoek 2: kaarten met afval en afbraaktijden (zie document ‘Bijlagen) 
Hoek 3: gekleurde blokjes (liefst vierkant) eventueel duplo 
Hoek 4: prenten werkbundel in het groot (zie document ‘Bijlagen) 
Hoek 5: verschillende kleine doosjes – papier – schaar – lijmstift  
Extra hoek: drankkarton of tetrablik per leerling – gekleurde tape – klittenband – 
nietjesmachine – schaar – lat – zwarte stift – water  
Bundel 
Timer 
Takenkaartjes  

Organisatie De leerlingen zitten in gelijke groepen, na 15 minuten schuiven ze door naar de 
volgende hoek. 
Er is 15 minuten voor de inleiding en uitleg van de hoeken. 
En 10 minuten voor het slot en de korte evaluatie. 

Inhouds- 
analyse  

Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen in groep vooraf uitgelegde opdrachten uitvoeren. 
Elke leerling heeft binnen de groep een eigen taak. 

Inhoudelijke stappen 
De leerkracht legt de hoeken uit, verdeelt de groepen en de taken. 
Daarna voeren de leerlingen het hoekenwerk uit (15 minuten per hoek). 
Tot slot blikken de leerlingen terug op het hoekenwerk, vullen de evaluatie in en 
lezen de elfjes voor aan de klas. 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

• Het zou kunnen dat er niet genoeg tijd is voor de elfjes. Deze kunnen ook 
gebundeld worden om in de klasbib te zetten. 

• De leerkracht verdeelt de takenkaartjes zelf. Je kan zelf kiezen dat je de 
leerlingen een taak geeft waarvan je weet dat ze het goed kunnen. Of je kan ze 
uitdagen en een taak geven die wat meer moeite vraagt. 
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Verloop inleiding: + 5 min 

Afspraken 
Vandaag gaan we een hoekenwerk doen. 
Voor we hiermee kunnen starten moeten we eerst enkele afspraken maken. 
Je spreek rustig met elkaar en roept niet door de klas. 
Iedereen heeft een eigen taak en voert deze zo goed mogelijk uit. 
We hebben respect voor het materiaal en doen niets stuk. 
Als er een vraag is dan steek je je vinger in de lucht. 
Wanneer de timer afloopt staat iedereen achter zijn stoel, klaar om door te 
schuiven. Dat wil zeggen dat je binnen de tijd moet klaar zijn met opruimen. 

Midden 

Fase 1: + 10 min 

Uitleg verschillende hoeken 
Het hoekenwerk bestaat uit 5 hoeken. Bij elke hoek hoort een blad uit je bundel. 
(Uitleg van de hoeken in Fase 2.) 
 
Groepsindeling 
(De leerkracht toont de groepsindeling op het bord.) 
 
Taakverdeling  
Zoals ik bij de afspraken al gezegd heb heeft iedereen een eigen taak. 
…, …, …, … en … zijn de materiaalmeesters. 

• Jullie mogen als enige van je plaats komen om materiaal te halen. 

• Wanneer er iets moet worden afgegeven, doe jij dat! 
…, …, …, … en … zijn de leiders. 

• Jullie zorgen dat de groep aan het werk blijft. 

• Jullie zorgen er ook voor dat iedereen zijn best doet en goed meewerkt. 

• Jullie letter erop dat iedereen eens aan de beurt komt. 
…, …, …, … en … zijn de verslaggevers. 

• Jullie zorgen ervoor dat alles opgeschreven wordt. (zeker bij het elfje) 

• Tijdens de bespreking met de juf mag jij de antwoorden voorlezen. 
…, …, …, … en … zijn de bemiddelaars. 

• Jullie moedigen iedereen aan om goed mee te doen. 

• Jullie proberen conflicten op te lossen. Jullie moedigen iedereen aan om 
elkaar te helpen. 

• Jullie geven andere kinderen eens een complimentje. 
…, …, …, … en … zijn de tijdmeesters. 

• Jullie bekijken hoe lang je aan elk deel van de opdracht zal werken. 

• Jullie waarschuwen de groep als de werktijd bijna voorbij is en als men moet 
starten met opruimen. 

Elke leerling krijgt een kaartje met zijn taak op, deze liggen klaar in de hoek waar 
jullie starten. 

Fase 2: + 75 min (15 min/hoek) 

Hoek 1: elfje 
Op de tafel kunnen jullie allemaal gedichten vinden over dozen. Kies 1 gedicht uit 
met je groep en lees dit.  
En dan is het aan jullie. 
Jullie gaan ook een gedicht schrijven over dozen. Niet zomaar een gedicht, een elfje. 
Een elfje is een gedicht dat bestaat uit precies 11 woorden, verdeeld over 5 regels. 
Bedenk samen in je groep een elfje. Schrijf dit eerst op een kladblad en vul het 
daarna onderaan op het blad in. 
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Hoek 2: afval in de natuur 
Jullie weten al wat zwerfafval is. 
Als niemand dat zwerfafval opraapt dan zal dit na een tijd vergaan. 
Maar hoelang duurt het voor een stukje afval vergaan is? 
Dat hangt natuurlijk af van de afbraaktijd. 
De afbraaktijd is tijd die de natuur nodig heeft om afval te verteren. 
Leg de prenten van het afval bij de juiste tijd. 
Klaar? Dan kunnen jullie de correctiesleutel vinden in de enveloppe. 
Alles juist? Verbind dan de correcte afbraaktijd met het juiste afval. 
 
Hoek 3: constructies 
Omdat onze dozen allemaal verschillende groottes hebben werken we voor deze 
opdracht met vierkante blokken. 
Ik heb voor jullie verschillende blokkenbouwsels gemaakt. Het is nu aan jullie om 
deze zo goed mogelijk na te bouwen. 
Let op! Je kan niet alle blokken op de foto zien. Op de plattegrond wel. 
De laatste 3 plattegronden vullen jullie zelf in. 
 
Hoek 4: het proces van papier 
Leg de foto’s op de tafel in de juiste volgorde.  
Klaar? Neem uit de enveloppe de correctiesleutel.  
Alles juist? Zet het juiste nummer bij de juiste foto. 
(Indien de leerlingen een computer of tablet kunnen gebruiken is er ook een 
learningapp die dezelfde opdracht weergeeft. De link kan je vinden in het document 
‘links en qr-codes’.) 
 
Hoek 5: zelf een doos bouwen 
Volg de stappen op het stappenplan. Iedereen maakt een eigen doos. 
In de hoek vinden jullie al doosjes die open geplooid zijn, jullie kunnen dus 
onmiddellijk naar stap 2. 
Als je doosje klaar is dan schrijf je je naam erop en zet je het op de kast/in de gang/… 
 
Extra hoek: portemonnee maken of tijd over-werkjes 
Indien je nog extra hoeken wil maken kan je vragen om een drankkarton of tetrablik 
mee naar de klas te brengen. Dan kunnen ze het stappenplan gebruiken op bladzijde 
29-30.  
Let wel op: je zal dan meer dan 100 min nodig hebben of de tijd per hoek moeten 
aanpassen. 

Slot: + 10 min 

Bespreking 
Ga eens bij de hoek staan die jij het meest interessant vond. Vertel eens waarom. 
Ga bij de hoek staan die jij het minst interessant vond. Vertel waarom. 
Neem je bundel op bladzijde 28 en vul de vragen in. 
De kinderen in mijn groep zijn: 
Dit ging vandaag goed in onze groep: 
Dit willen we volgende keer anders doen: 
Hoe verliep de samenwerking in onze groep? Duid de juiste smiley aan. 
 
Voordragen elfjes  
Nu zou ik graag van elke groep de verslaggever vooraan willen met zijn bundel. 
We beginnen bij …, jij met jullie elfje eens voorlezen. 
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EXTRA LES DRAMA 

 
Onderwerp  Niets is wat het lijkt 

Leer- 
gebied(en)  

Muzische vorming - drama 

Tijd  50 min 
Lesdoelen  De leerlingen durven hun fantasie gebruiken. 

De leerlingen durven experimenteren door materialen anders te gebruiken. 
De leerlingen kunnen in groep een kort toonmoment voorbereiden en uitvoeren. 
De leerlingen kunnen zonder woorden aan de rest van de klas duidelijk maken op 
welke plaats het toonmoment zich afspeelt en wat de nieuwe functie van de doos is. 
De leerlingen kunnen gericht observeren. 

Materiaal  Een kooitje (bv van een vogel) 
10 bananen (of ander fruit/groente) 
10 dozen (dezelfde of verschillende groottes) 
Timer  
Kaartjes met verschillende plaatsen 

Organisatie  Het eerste deel van de les is klassikaal en wordt gestuurd door de leerkracht. 
In het tweede deel werken de leerlingen in groep. 
Tot slot brengt elk groepje een kort toonmoment voor de klas. 

Inhouds- 
analyse  

Inhoudelijke essentie 

De leerlingen durven hun fantasie gebruiken. 
Ze geven een alledaags voorwerp een nieuwe functie. 
Inhoudelijke stappen 

Eerst gaat de leerkracht de fantasie van de leerlingen prikkelen. 
De leerlingen gaan er daarna mee aan de slag. De leerkracht vertelt hen wat ze 
moeten doen. 
Hierna gaan de leerlingen in groepjes aan de slag, de leerkracht geeft hen een 
voorwerp en ze moeten zelf op zoek gaan naar een nieuwe functie hiervan. Ze 
krijgen ook de plaats waar het toonmoment zich moet afspelen. 
Tot slot stellen alle groepjes hun voorwerp voor aan de klas door middel van een 
kort toonmoment. 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

• De leerlingen mogen zelf kiezen hoe lang het toonmoment duurt. Ze moeten 
zich er zelf veilig bij voelen en bepalen zelf de inhoud. 

• Sommige leerlingen zullen wat extra sturing nodig hebben. Hun fantasie moet 
geprikkeld worden. 

Verloop  Inleiding: + 5 min 

Een zeldzaam dier 
Kom eens allemaal wat dichter. Ik heb hier iets heel zeldzaams bij.  
(Leerkracht toont een kooitje en haalt er een banaan uit. (Dit kan uiteraard ook een 
andere fruitsoort/groentesoort zijn.))  
Kijk je mag hem eens aaien, dit is één van de meest zeldzame dieren. Voel maar 
eens hoe zacht zijn pels is. (Laat de leerlingen voelen.) 
Wees voorzichtig, als hij boos wordt dan kan hij flink bijten! 

Midden 
Fase 1: + 10 min 

De laatste 10 
Ik heb nog wat van zijn vriendjes meegebracht. (Leerkracht deelt 10 bananen uit.) 
 Helaas zijn dit de laatste 10 exemplaren dus ik kan niet iedereen één geven.  
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We lopen door de drukke straten van de stad en de baasjes (iedereen met een 
stukje fruit) zijn heel fier op hun nieuwe exotische vriend. Zo fier dat jullie het aan 
iedereen willen tonen die er geen heeft.  
Diegene die geen banaan hebben mogen inspelen op de anderen. Je kan boos 
reageren, blij, verwonderd, verliefd, … 

Fase 2: + 10 min 

Wisselen  
Tijd om te wisselen, de diertjes krijgen nu nieuwe baasjes. 
MAAR de nieuwe baasjes zijn niet meer zo vriendelijk. Ze zijn overdreven 
beschermend. En de anderen zijn verschrikkelijk nieuwsgierig. Ze willen er echt alles 
over te weten komen. Hoe meer ze aandringen hoe bozer de baasjes worden. 
 
Blij, boos, verdrietig, bang en verbaasd 
Onze dieren mogen terug gaan rusten. 
Vooraleer we aan de volgende opdracht beginnen gaan we nog één keer iets 
oefenen. Maak allemaal een grote cirkel. 
Ik noem een gevoel en jullie gaan dit uitbeelden zonder iets te zeggen en door enkel 
je lichaam te gebruiken. Dat wil zeggen dat ik niets mag horen maar heel veel moet 
zien. 
Kijk, ik doe er eentje voor en jullie raden welke emotie het is. 
Nu is het aan jullie: blij, boos, verdrietig, bang, verbaasd. 

Fase 3: + 10 min 

Een banaan als dier, een doos als … 
Tijd voor iets anders. 
Daarnet kregen jullie van mij een voorwerp en vertelde ik erbij wat het was. 
Deze keer krijgen jullie een voorwerp en gaan jullie zelf bedenken wat het is.  
Dat wil zeggen dat het voorwerp een hele nieuwe betekenis krijgt. 
Jullie mogen zo dadelijk groepjes maken van 2 of 3 personen. 
Dan krijgen jullie van mij je voorwerp en mogen jullie 10 minuten nadenken over de 
betekenis die jullie eraan gaan geven. 
Je maakt een kort toonmoment waardoor duidelijk wordt wat de nieuwe functie van 
jullie voorwerp is. Jullie krijgen ook een plaats, op deze plaats speelt het 
toonmoment zich af. De rest van de klas moet kunnen raden welke plaats jullie 
gekregen hebben. 
In dat toonmoment mogen jullie niet praten. Dat wil zeggen dat je met je lichaam 
veel duidelijk moet maken, net zoals we geoefend hebben in de kring. 
 
(Elk groepje krijgt een lege doos. Deze dozen kunnen even groot zijn of verschillende 
groottes hebben.) 
(timer: 10 minuten) 

Slot: + 15 min 

Toonmoment  
Wie wil beginnen? 
De rest van de klas moet goed opletten zodat jullie na het toonmoment kunnen 
zeggen op welke plaats het zich afspeelde en wat de nieuwe functie van de doos is. 
Na het toonmoment mag de klas raden. 
Is er gesproken tijdens het toonmoment? 
Wat was de nieuwe functie van de doos? 
Waar vond het toonmoment plaats? 
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Naam: ____________________________  Nummer: _____  Klas: _____ 
 

Eindtoets thema dozen 
 

1. Bij het maken van papier voegen ze twee dingen samen in een grote bak met 

water, welke?  

……………………………………………… en ……………………………………………… 

 

2. Wat zorgt voor de stevigheid van het karton? 

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

 

3. Karton bestaat uit 3 lagen, welke 3 lagen? 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

4. Zet bij volgende materialen in welke vuilbak deze thuishoren. 

Potje van yoghurt ……………………………………………… 

Blikje cola  ……………………………………………… 

Verf   ……………………………………………… 

wc-rol   ……………………………………………… 

Kapot glas  ……………………………………………… 

Klokhuis   ……………………………………………… 

 

5. Kies een vorm van afvalverwerking en leg deze uit. 

……………………………………………… 

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

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

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

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

 

6. Is dit volgens jou een goede of een slecht manier? En waarom? 

……………………………………………… 

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

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

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

 

Dit denk ik van de toets: Dit denkt de juf/meester 

 
………/10 

 
……/10 

 

……… /10 

 

…… /0.5 

 

…… /1 

 

…… /1.5 

 

…… /3 

 

…… /2 

 

…… /2 

 


