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Weet je, 

alles heeft zijn tijd. 

Niets gebeurt zomaar, 

alles gebeurt op zijn eigen tijd. 

 

In deze themabundel over ‘Alles op zijn tijd…’ blikken we met de leerlingen terug 

op gebruiksvoorwerpen van vroeger en nu. De leerlingen ervaren, onderzoeken, 

stellen vast en kunnen uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de kennis 

erover evolueert in de tijd. Ze kunnen historische en natuurhistorische elementen 

uit hun omgeving zoals voorwerpen exploreren en globaal situeren op een tijdlijn. 

De leerlingen zijn nieuwsgierig naar onderzoek en actuele uitvindingen. Ze leren 

nadenken over de impact van nieuwe wetenschappelijke en technische 

ontwikkelingen op het dagelijks leven. Ze ontdekken dat technische realisaties 

ontwikkeld worden om aan menselijke behoeften te voldoen. Ze kunnen 

illustreren met eigen voorbeelden dat de samenleving de ontwikkeling van 

techniek al dan niet kan bevorderen. De volgende activiteiten komen aan bod: 

• Les 1: Godsdienst: Afhankelijk van techniek. 

• Les 2: WO: Alles op zijn tijd … 

• Les 3: Escape room en filosoferen: Hoe ontstaan uitvindingen?  

• Les 4: Begrijpend lezen: Uitvinders gevraagd. 

• Les 5: Onderzoekend leren: Kan je van huis, tuin en keukenmiddelen lijm 

maken? 

• Les 6: Drama les: Uitvindingen. 

• Les 7: Webquest: kwartet maken 

• Les 8: Hoekenwerk 

• Les 9: Afsluiting van het thema: quiz 

Veel plezier met het thema en de werkbundel! 

 

 

 

Gemaakt door Jirka Govers – verkorte opleiding Bachelor Lager onderwijs – Thomas 

More Campus Vorselaar 
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LES 1: Godsdienst: Afhankelijk van techniek? 

LESDUUR: 50 minuten 

LESDOELEN: 

ZILL: 

• RKve4: Groeien in verbondenheid met natuur en cultuur, ontdekken wat de christelijke 

scheppingsspiritualiteit betekent in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven. 

o Positieve en negatieve aspecten van natuur, wetenschap en techniek ervaren. 

Gevaren en negatieve gevolgen van wetenschap en techniek onderkennen. 

o Zich erover verwonderen hoezeer natuur, wetenschap en techniek onze leefwereld 

tekenen. 

o Aan de hand van voorbeelden bespreken hoe wetenschap en techniek evolueren als 

een antwoord op menselijke problemen en behoeften. 

• OWte5: Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar 

beïnvloeden. 

o Waardering uiten voor uitvindingen, wetenschappelijk onderzoek en de positieve 

effecten ervan. 

 

MATERIALEN: 

• Krantenartikels (in bijlage zitten krantenartikels die je kan gebruiken 

wanneer je weinig tijd hebt voor opzoekwerk) 

• Lied over uitvindingen 

• Rode en groene duim (positieve en negatieve ontwikkelingen) 

• A3-papier 

 
KERNWOORDEN: 

Positieve en negatieve ontwikkelingen – afhankelijk van techniek  

ESSENTIE VAN DE LES: 

• De leerlingen kunnen verwoorden wat een goede of slechte uitvinding is.  

• De leerlingen kunnen aantonen dat technische ontwikkelingen zowel positief 

als negatief voor onze samenleving zijn. 

• De leerlingen kunnen in groep een oplossing zoeken voor een probleem. 

 

VERLOOP VAN DE LEERACTIVITEIT: 

Verzamel vooraf recente krantenartikels waarin positief en negatief bericht wordt 

over de natuur, over wetenschap en techniek. Je kan de leerlingen ook dergelijke 

krantenartikels laten verzamelen en meebrengen naar de klas. 
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Introductiefase: (5 min) 

Laat het lied over uitvindingen zien op het digibord. Krijgen de leerlingen al een idee 

waarover het nieuwe thema zal gaan?  

https://www.bing.com/videos/search?q=lied+over+uitvindingen&docid=60802102

2024009553&mid=5CACD52DC910BA8E94D55CACD52DC910BA8E94D5&view=det

ail&FORM=VIRE 

Bespreek het lied. 

• Waarover zal het nieuwe thema gaan? 

 

Kern: (40 min.) 

Positieve en negatieve gevolgen van wetenschap en techniek. 

Hebben jij en/of de leerlingen krantenartikels verzameld en meegebracht? Begin de 

les dan met een klassikale bespreking van de artikels. 

Deel ze samen met de leerlingen op in twee categorieën: 

• Artikels over positieve verwezenlijkingen van wetenschap  

• Artikels over de negatieve invloed van wetenschap en techniek. 

Leg op de bank een groene duim omhoog, en een rode duim naar beneden. Hier 

sorteren de leerlingen de artikels.  

De artikels die niet meteen in een van beide categorieën passen, laat je even weg. 

Bespreking na het sorteren van de artikels: 

• Wat is een goede uitvinding? 

• Wat is een slechte uitvinding? 

• Welke technische ontwikkelingen zijn positief voor de samenleving? 

Waarom? 

• Welke technische ontwikkelingen zijn negatief voor de samenleving? 

Waarom? 

 

De leerlingen nemen het werkblad met de krantenartikels.  

Laat ze de krantenartikels individueel lezen. 

Daarna bespreken ze per twee. 

Per artikel beoordelen de leerlingen of ze het een goede ontwikkeling vinden of 

niet. Of ze twijfelen. 

Ze omcirkelen per artikel één van de drie opties: 

• Duim omhoog 

• Duim omlaag 

• Horizontaal 

De leerlingen verklaren kort hun keuze. 

Geef de duo’s voldoende tijd om samen te overleggen. 

 

Bespreek de artikels dan klassikaal. 

https://www.bing.com/videos/search?q=lied+over+uitvindingen&docid=608021022024009553&mid=5CACD52DC910BA8E94D55CACD52DC910BA8E94D5&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lied+over+uitvindingen&docid=608021022024009553&mid=5CACD52DC910BA8E94D55CACD52DC910BA8E94D5&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lied+over+uitvindingen&docid=608021022024009553&mid=5CACD52DC910BA8E94D55CACD52DC910BA8E94D5&view=detail&FORM=VIRE
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Verduidelijk hoe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen in onze 

samenleving tot positieve effecten leiden. Sommige ontwikkelingen maken ons 

leven beter, comfortabeler en menswaardiger.  

Bespreek ook de negatieve gevolgen van sommige ontwikkelingen of uitvindingen. 

 

Leg verbanden tussen de krantenartikels op het werkblad en de artikels die jij en/of 

de leerlingen hebben meegebracht. Verwijs eventueel ook naar de actualiteit, als 

het kan. 

Mogelijke vragen tijdens het klasgesprek: 

• Welke artikels vinden jullie positief? Waarom? 

• Welke artikels vinden jullie negatief? Waarom? 

• Ken je zelf uitvindingen of ontdekkingen die echt een vooruitgang zijn voor 

de mensen? 

• Vind je het goed dat er steeds nieuwe dingen ontdekt of uitgevonden 

worden? 

 

Duo- of groepswerk: afhankelijk van techniek? 

Vertel over de menselijke afhankelijkheid van techniek. We zijn er in onze 

samenleving aan gewend dat we allerlei gebruiksvoorwerpen of technische 

middelen binnen handbereik hebben. We gaan in deze les nadenken over hoe 

afhankelijk we zijn van techniek.  

 

Verdeel de leerlingen in groepjes. Je kan ervoor kiezen om ze per 2 of in groepjes 

per 4 te laten werken. 

Jullie krijgen zo meteen per groepje een kaartje. Op elke kaartje staat kort een 

situatie beschreven waaruit je iets kan leren over onze afhankelijkheid van techniek. 

Je leest en bespreekt de tekst samen. Zoek samen een oplossing voor het probleem. 

Achteraf delen jullie je oplossing met de rest van de klas. 

 

Deel de tekstkaarten uit. Elke groep krijgt één kaart.  

Controleer of de opdracht duidelijk is voor iedereen.  

Geef de groepen voldoende tijd om de situatie te bespreken, een oplossing te 

zoeken en te overleggen.  

De leerlingen mogen op een A3-papier de oplossing tekenen of in kernzinnen 

noteren wat voor hen een mogelijke oplossing is. 

Loop rond en help waar nodig. 

 

Wanneer de groepen klaar zijn, laat je hen om de beurt hun tekst voorlezen en hun 

oplossing zeggen en tonen via hun A3-papier met kernzinnen en tekeningen. 

Wanneer je veel groepjes hebt in je klas, kan het zijn dat er groepjes dezelfde tekst 
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hebben. Dat is geen probleem. Misschien hebben de groepen een verschillende 

oplossing voor hetzelfde probleem gevonden. 

 

Besluit het groepswerk met een klasgesprek. 

• Vonden jullie het moeilijk om een oplossing te vinden?  

• Wat was het moeilijkste? 

 

Slot: (5 min.) 

Relaxatie momentje: tekst uit de ‘Wens-ster’. 

• Creëer alvast een goede sfeer door zachte muziek op te zetten. 

• Laat de leerlingen hun hoofd op de bank leggen. 

• De leerlingen sluiten de ogen. 

• Wees eerst een poosje samen stil en lees dan het verhaaltje langzaam voor, 

met onderbrekingen, zodat de leerlingen de kans krijgen hun fantasie te 

gebruiken? 

• Na het verhaaltje, laat je de leerlingen weer rustig de ogen openen, je zegt 

niets. 

• De leerlingen verlaten rustig het lokaal of kunnen rustig aan de volgende les 

beginnen. 
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Werkblad  
Lees de krantenartikels rustig door. 

a. Vind je het een goed ontwikkeling , geen goede ontwikkeling

  Of weet je het niet? . Omcirckel of kleur. 

b. Bespreek je mening. Waarom vind je dat? 
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INSTRUCTIEFICHE 

Tekstkaarten 
Knip de tekstkaarten uit   

 
Het is avond, Jij, je broer en de babysit zijn thuis. Je ouders zijn een 

avondje uit. Jullie kijken tv. Opeens valt de elektriciteit uit. Alles is plots 
pikdonker. Je gluurt door de gordijnen en je ziet dat ook de 

straatverlichting niet werkt. Ook bij de buren brandt er geen licht meer. Je 
voelt aan de verwarming. Je merkt dat die geleidelijk afkoelt. Je belt naar 
de gsm van je ouders. Je hoort de voicemail. Wellicht is de batterij leeg. 

Wat nu? 
 

 
Je broer zit op de middelbare school. Hij fietst elke dag met zijn beste 

vriend naar school. Ze moeten maar liefst tien kilometer fietsen, maar ze 
doen dat in snel tempo. Omdat ze zo moeilijk uit bed kunnen, moeten ze 

zich altijd haasten. Op een ochtend krijgen ze allebei tegelijk een lekke 
band. Blijkbaar lagen er spijkers op de weg, maar dat hadden ze niet 

gezien. Het lukt niet om de banden vol te pompen? Tot overmaat van 
ramp heeft geen van beiden die ochtend zijn gsm bij. In de haast van het 

opstaan vergeten mee te nemen…. Wat nu? 
 

 
Opa en oma zijn een paar jaar geleden verhuisd. Ze wonen in Spanje? Opa 
had in België veel last van reuma, maar de warme Spaanse temperaturen 

doen hem goed. Elke woensdagavond bellen jullie met elkaar via het 
internet. Opa en oma vertellen wat ze de voorbije week gedaan hebben, 

en jullie doen hetzelfde. Zo houden jullie contact en blijven jullie op de 
hoogte van elkaars leven. Op een dag valt plots de verbinding uit; oma 

vervaagt op het scherm. Er blijkt een groot technisch probleem te zijn in 
Spanje. De telefoon- en internetverbinding doen het niet meer. Het 

probleem kan nog wel enkele weken aanslepen. Wat nu? 
 

 
Je mag samen met je beste vriendin mee op weekend naar de Ardennen. 
Haar ouders hebben er een weekendhuisje gehuurd. Het is vrijdagavond. 
De school is uit. Jullie vertrekken met de auto. De eindbestemming wordt 

ingevoerd in de GPS. Iedereen kijkt ernaar uit. Er heerst een uitgelaten 
sfeer in de auto. Onderweg doet de GPS het plots niet meer. De ouders 

van je vriendin proberen hem weer op te starten, maar tevergeefs. Er ligt 
geen wegenkaart in de auto. Het adres van het huisje zat in de GPS. 

Niemand heeft het adres op een papier geschreven of opgeslagen in de 
gsm. Niemand weet waar het weekendhuisje ligt. Wat nu? 
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Toen je deze morgen opstond, was er iets vreemd aan de hand. De 

elektriciteit deed het niet in huis. Ook de elektrische garagepoort deed het 
niet. De auto kon niet buiten, dus moest je met de fiets naar school. 

Onderweg zag je ook dat de verkeerslichten het niet deden. Het verkeer 
was één grote chaos. Ook op school was er geen elektriciteit. Wat nu? 

 

 
Je bent met het hele gezin op vakantie. Vandaag maken jullie een uitstap 
met de auto. Jullie gaan een bekend monument bezoeken, ergens op het 
platteland, ver weg van de stad. Het is mooi weer, de zon schijnt. Het is 

lekker warm. Jullie rijden op een landweggetje en plots doet de auto raar. 
Je voelt een paar schokken en dan valt de auto stil. Papa kijkt onder de 

motorkap. Hij kijkt bezorgd. In de verste verte is er geen huis of mens te 
zien. De gsm heeft geen ontvangst. Wat nu? 

 

 
Het is na schooltijd. Je oudere zus en jij zijn thuis en jullie maken je 

huiswerk. Je zus zit op de middelbare school. Ze maakt op de computer 
een presentatie voor het vak geschiedenis. Ze moet die morgen indienen? 

Jij hebt morgen een toets voor Frans. Je wilt straks nog even op de 
computer om je Franse woordjes te oefenen. Plots horen jullie een gek 

geluid. Je zus roept een paar scheldwoorden. Dan zegt ze: ‘De computer is 
stuk. ‘Wat nu? 

 

 

Groene en rode duim: positieve en 

negatieve ontwikkelingen 
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INSTRUCTIEFICHE 

Relaxatie: tekst 
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INSTRUCTIEFICHE 

Artikels  
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LES 2: WO: Alles op zijn tijd… 

LESDUUR: 75 minuten 

LESDOELEN: 

ZILL: 

• 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. 

o Actuele toestanden, gebeurtenissen en erfgoed uit de omgeving verbinden met het 

verleden. 

• OWti5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de 

kennis erover evolueert in de tijd. 

o Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen, 

technische systemen, kleding, gebouwen … evolueren in de tijd. 

o Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe hun levenswijze gelijkenissen 

en verschillen vertoont met die van mensen uit vroegere periodes. 

• OWti7: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken waarom mensen sporen en verhalen 

uit hun leefwereld, die inzicht geven en herinneren aan een gedeeld verleden, bewaren. 

o In interactie gaan over erfgoed in de eigen provincie, in België en in de wereld. 

o Inzien dat het de moeite waard is om materieel erfgoed en immaterieel erfgoed te 

bewaren voor later omwille van gevoelswaarde, zeldzaamheidswaarde, 

symbolische waarde, functionele waarde, historische waarde, … 

 

OVSG 

• WO-TIJD-25: De leerlingen kunnen verschillen zien en verwoorden tussen oude en 

hedendaagse voorwerpen. 

• WO-TIJD-51: De leerlingen kunnen aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast 

bronnenmateriaal aspecten van het leven van mensen in een andere tijd reconstrueren en 

overeenkomsten en verschillen met het eigen leven aangeven. 

• WO-TIJD-52d: De leerlingen kunnen illustreren dat een herkenbare actuele toestand door de 

geschiedenis beïnvloed werd en in de loop der tijden evolueerde over situaties i.v.m. de 

ruimere leef- en beleefwereld. 

 

GO! 

• 3.4.5.16 Historische tijd: Enkele actuele toestanden en gebeurtenissen uit de regio relateren 

aan het verleden (gebouwen, feestdagen, tradities, …). 

• 3.4.5.22 Historische tijd: Actuele toestanden over de eigen omgeving, die voor kinderen 

herkenbaar zijn, aan de hand van gepaste bronnen vergelijken met toestanden uit het 

verleden. 

• 3.4.5.25 Historische tijd: Actuele toestanden die voor kinderen herkenbaar zijn, aan de hand 

van gepaste bronnen, in hun historische ontwikkeling illustreren. Bijv. onderwijs, mode, 

techniek, vrijetijdsbesteding, … 

• 3.4.5.30 Historische tijd: Aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast 

bronnenmateriaal, aspecten van het leven van mensen vroeger reconstrueren. 

• 3.4.5.32 Historische tijd: Aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast 

bronnenmateriaal verschillen en overeenkomsten aangeven tussen aspecten van het leven 

vroeger en nu. 
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• 3.4.5.34 Historische tijd: Eenvoudige relaties leggen tussen geschiedkundige feiten, 

gebeurtenissen, toestanden, ontwikkelingen, … 

 

MATERIALEN: 

• Klasfoto van 1911 

• Recente klasfoto (kan ook de eigen klasfoto zijn) 

• Een oude koffiemolen (echt of op foto) 

• Een oud fototoestel (echt of op foto) 

• Een recent fototoestel 

• Een fototoestel met een filmrolletje (als je dat thuis nog hebt) 

• Affiches van Open Monumentendag, Erfgoeddag, … 

 

KERNWOORDEN: 

Evolutie – erfgoed – historische bronnen 

ESSENTIE VAN DE LES: 

• De leerlingen moeten kunnen verklaren hoe het komt dat bepaalde 

gebruiksvoorwerpen met dezelfde functie er nu anders uitzien dan vroeger. 

• De leerlingen moeten kunnen argumenteren waarom mensen bepaalde 

gebruiksvoorwerpen niet meer gebruiken. 

• De leerlingen moeten kunnen argumenteren waarom mensen erfgoed 

bewaren. 

 

VERLOOP VAN DE LEERACTIVITEIT: 

Introductiefase: (15 min) 

• Leerlingen verdelen in groepen van 4. 

• Je kan de leerlingen een kleurkaartje of een nummer geven bij het binnen 

komen van de klas.  

• De leerlingen nemen plaats aan de tafel met de overeenkomstige nummer of 

kleur. 

• Elke groep krijgt 4 foto’s: 

o Een klasfoto van vroeger (1911) 

o Een recente klasfoto (of eigen klasfoto) 

o Een oud fototoestel 

o Een recent fototoestel 

• Bespreek in groep de 2 klasfoto’s en de 2 fototoestellen. 

• Op het bijgevoegde document lossen jullie volgende vragen op: 

o Toon met 2 voorbeelden aan dat de fotografie sterk geëvolueerd is 

tussen 1911 en nu. 
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o Wat leer je over het dagelijkse leven in 1911 (oude klasfoto). 

o Hoe denken jullie dat beelden vastgelegd werden voor de uitvinding 

van de fotografie? 

➔ Klassikale bespreking. Vergelijk de antwoorden van de verschillende 

groepen. 

 

Kern: (60 min.) 

Niet alleen foto’s vertellen ons iets over het verleden. Ook alledaagse 

gebruiksvoorwerpen doen dat. Gebruiksvoorwerpen evolueren in de tijd. 

• Elke groep krijgt 1 gebruiksvoorwerp toegewezen. Ze krijgen foto’s van de 

evolutie doorheen de tijd 

o Wasmachine 

o Typemachine/computer 

o Telefoon/gsm 

o Strijkijzer 

o Naaimachine 

o Koffiemolen/koffiezet 

o … 

• Wanneer je de foto’s bekijkt, welke evolutie zie je? 

• Wat heeft de technologische ontwikkeling in de twintigste eeuw veranderd 

in het huishouden? 

• Elke groepje toont de foto’s aan de rest van de klas en omschrijft het 

gebruiksvoorwerp. Vertel aan de andere leerlingen welke evolutie er bij jullie 

gebruiksvoorwerp is doorheen de jaren. 

• Klassikaal de bundel verder aanvullen. 

 

Hoe komt het toch dat mensen steeds nieuwe zaken uitvinden? 

De mens maakt al zijn hele bestaan werktuigen. Dat onderscheidt de mens 

van de dieren. De mens wil voortdurend nieuwe dingen uitvinden of 

bestaande dingen verbeteren. Hij wil zijn levensomstandigheden verbeteren. 

Uitvindingen bieden dikwijls een antwoord op nieuwe noden in de 

maatschappij. 

• Elk groepje gaat op zoek naar voorbeelden van nieuwe gebruiksvoorwerpen 

die nog niet zo lang te koop zijn.  

• Ieder groepje heeft een A3 papier en verschillende kleuren stiften.  

• Elke leerling kiest een kleur en schrijft nieuwe voorwerpen op die bij hem 

opkomen. 

• Alle voorwerpen worden overlopen per groepje.  

• Vervolgens worden de voorwerpen klassikaal overlopen. 

• Klassikaal de bundel verder aanvullen. 
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Besluit:  

• Samen in de bundel het besluit aanvullen. 

 

 

 

 

 

 

Kennismaking met enkele culturele organisaties. 

• Elke groep krijgt een affiche of afbeelding. 

• Wat willen de organisaties bereiken met de evenementen? 

• De leerlingen zoeken op computer of IPad op wat de organisaties doen. 

• Ze vertellen dit straks aan de andere groepjes. 

o Open Monumentendag 

o Vlieg  

o Monumentenstrijd 

o Erfgoeddag 

• De groepjes krijgen enkele minuten om dit op te zoeken en voor te bereiden. 

• De leerlingen stellen aan elkaar de organisaties voor. 

 

Differentiatie wanneer er anderstalige leerlingen in de klas zitten, of leerlingen met 

afkomst van een ander land. 

• Anderstalige leerlingen hebben misschien in hun land van herkomst ook 

specifieke voorwerpen (erfgoed) dat bewaard wordt. Laat de leerlingen 

voorwerpen of dingen uit hun land van herkomst benoemen en uitleggen 

wat het is. Je kan de leerlingen dit eerst thuis laten bevragen en eventueel 

laten meebrengen. Dit kan ook op foto zijn. Laat de leerlingen hierover iets 

vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds zijn oorsprong maakt de mens werktuigen. Dat onderscheidt hem van 

de dieren. De mens wil voortdurend nieuwe zaken uitvinden of bestaande 

verbeteren. Hij wil zijn levensomstandigheden verbeteren. Uitvindingen 

bieden ook dikwijls een antwoord op nieuwe noden in de maatschappij. 

De Vlaamse overheid onderscheidt namelijk 3 soorten erfgoed: roerend-, 

onroerend- en immaterieel- erfgoed. Samen vormen ze ‘ons erfgoed’, 

datgene wat we willen bewaren voor de toekomstige generaties. 

• Roerend erfgoed: museumcollecties, archieven, verzamelingen 

materiële voorwerpen van allerlei aard. Je kan het vastpakken en 

verplaatsen. 

• Onroerend erfgoed: gebouwen, monumenten, landschappen of 

landschapselementen. Je kan het wel aanraken, maar niet of zeer 

moeilijk verplaatsen. 

• Immaterieel erfgoed: tradities, gebruik, ambachten. Je kan ze niet 

vastpakken, maar ze zijn daarom niet minder reëel. 
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Praktisch voorbeeld: 

Stel je een oude windmolen voor die na een restauratie opnieuw graan kan malen en 

dat ook nog regelmatig doet. Bv. op zondagnamiddag. 

• De molen zelf: is een gebouw en dus onroerend erfgoed. 

• De molenaar die de molen doet draaien: bezit de kennis om ambachtelijk 

graan te malen en dat is immaterieel erfgoed. 

• De losse werktuigen van de molenaar: zijn oude voorwerpen en dus 

roerend erfgoed. 

 

Slot: (10 min.) 
We vinden veel historische bronnen in onze onmiddellijke omgeving. 

Sommige bronnen bewaren we, andere niet. 

• Waarom zouden mensen erfgoed willen bewaren? Klassikaal bespreken. 

• Is er een historische bron uit je omgeving die je zou willen bewaren? 
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INSTRUCTIEFICHE 

Foto’s 
Klasfoto’s 1911 en 2019 
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Fototoestel oud en nieuw 
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INSTRUCTIEFICHE 

Foto’s erfgoed 
Wasmachine 
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INSTRUCTIEFICHE 

Foto’s erfgoed 
Computer 
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INSTRUCTIEFICHE 

Foto’s erfgoed 
Telefoon/GSM 
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INSTRUCTIEFICHE 

Foto’s erfgoed 
Strijkijzer 
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INSTRUCTIEFICHE 

Foto’s erfgoed 
Naaimachine 
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INSTRUCTIEFICHE 

Foto’s erfgoed 
Koffiemolen/koffiezet 
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INSTRUCTIEFICHE 

Affiches 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.uitmetvlieg.be/  

 

https://www.uitmetvlieg.be/
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Werkblad 

      

1. Toon met 2 voorbeelden aan dat de fotografie sterk geëvolueerd is tussen 1911 en 

nu. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Wat leer je over het dagelijkse leven in 1911 uit de linker foto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Hoe denk je dat beelden werden vastgelegd voor de uitvinding van de fotografie? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Niet alleen foto’s vertellen ons iets over het verleden. Ook alledaagse 

gebruiksvoorwerpen doen dat. Gebruiksvoorwerpen evolueren in de tijd. 

4. Welk voorwerp heb je bekeken? Welke evolutie zie je? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1911 2019 
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5. Wat heeft de technologische ontwikkeling in de twintigste eeuw veranderd aan 

het huishouden? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Hoe komt het toch dat mensen steeds nieuwe zaken uitvinden? De mens 

maakt al zijn hele bestaan werktuigen. Dat onderscheidt de mens van de 

dieren. De mens wil voortdurend nieuwe dingen uitvinden of bestaande 

dingen verbeteren. Hij wil zijn levensomstandigheden verbeteren. 

Uitvindingen bieden dikwijls een antwoord op nieuwe noden in de 

maatschappij. 

6. Om welke reden maken mensen nieuwe gebruiksvoorwerpen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Geef vier voorbeelden van recent nieuwe gebruiksvoorwerpen. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Besluit: 

Gebruiksvoorwerpen evolueren in de tijd omdat nieuwe 

_________________________ en       _________________________ gebruikt worden. 

Voorwerpen, kleding en omgangsvormen getuigen ook van een bepaalde 

____________________ of trend. 

Som verdwijnen gebruiksvoorwerpen omdat ze niet meer nodig zijn. 

Soms krijgen gebruiksvoorwerpen een nieuwe functie. Geef zelf een voorbeeld. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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We vinden veel historische bronnen in onze onmiddellijke omgeving. Sommige 

bronnen bewaren we, andere niet. 

8. Geef minstens 3 redenen waarom mensen erfgoed willen bewaren? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9.Noteer een historische bron uit je omgeving die je zou willen bewaren. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Oplossingen werkblad 
 

      

1. Toon met 2 voorbeelden aan dat de fotografie sterk geëvolueerd is tussen 1911 en 

nu. 

* De foto’s zijn nu in kleur, vroeger waren ze enkel in zwart-wit. 

* De fototoestellen hebben veel meer functies (flits, in- en uitzoomen, 

…) 

* Nu zijn er digitale camera’s.  

* Nu heeft iedereen wel een fototoestel (GSM). Vroeger was het een 

duur toestel. 

2. Wat leer je over het dagelijkse leven in 1911 uit de linker foto? 

We zien geen meisjes op de foto. De mode is veranderd, iedereen had 

hetzelfde aan. 

3. Hoe denk je dat beelden werden vastgelegd voor de uitvinding van de fotografie? 

De beelden werden vastgelegd door tekeningen en schilderijen. 

Sinds de opkomst van de fotografie in de 19de eeuw verdwenen de 

realistische weergaven in de schilderkunst. 

Niet alleen foto’s vertellen ons iets over het verleden. Ook alledaagse 

gebruiksvoorwerpen doen dat. Gebruiksvoorwerpen evolueren in de tijd. 

4. Welk voorwerp heb je bekeken? Welke evolutie zie je? 

Eigen invulling per groepje. 

 

1911 2019 
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5. Wat heeft de technologische ontwikkeling in de twintigste eeuw veranderd aan 

het huishouden? 

In het huishouden worden steeds meer elektrische toestellen gebruikt. 

Huishoudtoestellen worden steeds meer uit onderhoudsvriendelijker en 

lichter materiaal gemaakt. De technologische ontwikkeling maakt het 

huishouden fysiek minder zwaar. 

Hoe komt het toch dat mensen steeds nieuwe zaken uitvinden? De mens 

maakt al zijn hele bestaan werktuigen. Dat onderscheidt de mens van de 

dieren. De mens wil voortdurend nieuwe dingen uitvinden of bestaande 

dingen verbeteren. Hij wil zijn levensomstandigheden verbeteren. 

Uitvindingen bieden dikwijls een antwoord op nieuwe noden in de 

maatschappij. 

6. Om welke reden maken mensen nieuwe gebruiksvoorwerpen? 

* Omdat er nieuwe noden ontstaan in de maatschappij. 

* Om het leef comfort te verbeteren. 

7. Geef vier voorbeelden van recent nieuwe gebruiksvoorwerpen. 

* GPS   * Smartphone * Webcam 

* USB-stick  * Laptop  * Drone 

* Tablet  * 3D bril  * Electrische auto/fiets 

Besluit: 

Gebruiksvoorwerpen evolueren in de tijd omdat nieuwe    materialen   en      

technieken gebruikt worden. Voorwerpen, kleding en omgangsvormen getuigen 

ook van een bepaalde mode   of trend. 

Som verdwijnen gebruiksvoorwerpen omdat ze niet meer nodig zijn. 

Soms krijgen gebruiksvoorwerpen een nieuwe functie. Geef zelf een voorbeeld. 

• Confituurpotten worden gebruikt als voorraadpotten. 

• Kapotte/oude kleding wordt gebruikt om vodden van te maken. 

• Sommige gebruiksvoorwerpen worden siervoorwerpen, denk aan 

antiek. 

 

We vinden veel historische bronnen in onze onmiddellijke omgeving. Sommige 

bronnen bewaren we, andere niet. 
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8. Geef minstens 3 redenen waarom mensen erfgoed willen bewaren? 

* omwille van financiële waarde: sommige objecten zijn geld waard  

* omdat kostbare materialen gebruikt zijn (zilver, goud, koper, …) 

* omwille van gevoelswaarde: sommige objecten hebben een grote 

emotionele waarde voor een persoon of een groep mensen. (Iets van 

grootouders, …) 

* omwille van historische waarde: sommige objecten zijn unieke bronnen 

over het verleden (bv. een middeleeuwse pot, sierraden, …) 

9.Noteer een historische bron uit je omgeving die je zou willen bewaren. 

Eigen invulling. 
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LES 3: Escape room + filosoferen. Hoe ontstaan 

uitvindingen? 

LESDUUR: 75 minuten 

LESDOELEN: 

ZILL: 

• OWte3: Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren, begrijpen, 

vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden. 

o Illustreren hoe technische systemen evolueren en verbeteren. 

o Vaststellen en uitdrukken hoe productontwikkelaars nadenken over functies en 

mogelijkheden van technische systemen en op basis daarvan keuzes maken – 

ervaren, vaststellen en uitdrukken hoe mensen rekening houden met alles wat 

nodig is om een technisch systeem te ontwikkelen of efficiënter te laten 

functioneren. 

• OWte5: Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar 

beïnvloeden. 

o Nieuwsgierig zijn naar onderzoek en actuele uitvindingen – nadenken over de 

impact van nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op het 

dagelijks leven. 

• OWte8: De relatieve waarde van techniek ervaren, vaststellen en hierover in interactie gaan. 

o Ervaren en vaststellen in welke mate we afhankelijk zijn van techniek en welke 

beperkingen ervan zijn en hierover in interactie gaan. 

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

gemeenschappelijk doel. 

o Zich samen verantwoordelijk voelen voor iets – gezamenlijke doelen bepalen en 

nastreven – groep vormen en blijven, ook bij eventuele strubbelingen – bij de 

samenwerking gedrag en taal op elkaar afstemmen. 

• IKlg1: Dieper ingaan op de eigen levensbeschouwelijke en spirituele ontvankelijkheid en 

spirituele ontvankelijkheid en groei. 

o Existentiële vragen stellen – open filosoferen en theologiseren zonder sluitende 

antwoorden te verwachten. 

OVSG 

• WO-TEC-01.17: De leerlingen begrijpen dat technische realisaties tegemoetkomen aan 

menselijke behoeften. 

• WO-TEC-01.21: De leerlingen illustreren dat technische realisaties evolueren en verbeteren. 

• WO-TEC-03.04: De leerlingen illustreren dat technische realisaties worden ontwikkeld om 

aan maatschappelijke behoeften te voldoen. 

• WO-TEC-04.05: De leerlingen brengen waardering op voor technische realisaties. 

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

bepaald doel te bereiken. 

• NL-SPR-GESPR-TV-01-14: De leerlingen kunnen in een gesprek precieze en passende vragen 

stellen aan een andere leerling wanneer zij het oordeel van een medeleerling willen kennen. 
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GO! 

• 33501: Techniek duiden: Techniek en samenleving beïnvloeden elkaar. 

o Effecten van technische systemen op het dagelijks leven en de samenleving 

illustreren. Welk effect heeft het technisch systeem op ons dagelijks leven, op de 

samenleving? 

• 33502: Techniek duiden: Techniek en samenleving beïnvloeden elkaar. 

o Illustreren met eigen voorbeelden dat de samenleving de ontwikkeling van 

techniek al dan niet kan bevorderen. Welk effect heeft de samenleving op de 

ontwikkeling van techniek? 

• 31201: Ik en de groep: Participatie, democratie en samenwerken. 

o Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken. 

 

MATERIALEN: 

• Opdrachtenkaarten in bijlage 

• Schaar  

• Fles van 5 liter 

• Kindersurprise ei 

• 15 plastiek bekertjes 

• Elastiekjes 

• Touw 

• Schrijfgerief 

 

KERNWOORDEN: 

Vindingrijk – filosoferen  

ESSENTIE VAN DE LES: 

• De leerlingen kunnen oplossingen bedenken voor probleemstellingen en 

doen hierbij beroep op hun inventief en creatief denkvermogen. 

• De leerlingen kunnen filosoferen over de vraag: ‘Is elke uitvinding een goede 

uitvinding?’ en kunnen hier een eigen mening over formuleren.  

• De leerlingen kunnen een uiteenzetting geven in een groep over een 

uitvinder en zijn uitvinding. 

 

VERLOOP VAN DE LEERACTIVITEIT: 

Introductiefase: (45 min) 

Escape room 

Instructiefilmpje escape room  

https://www.youtube.com/watch?v=GBaW-8OS6n4&t=2s 

De spelers moeten in deze escape room een gecodeerd woord van 9 letters 

ontcijferen. Dit doen ze door 9 foto’s van spelcomputers in de juiste volgorde 

https://www.youtube.com/watch?v=GBaW-8OS6n4&t=2s
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te leggen (van oud naar nieuw) en de letters met behulp van een caeserschijf 

te ontcijferen. Als de code correct is, zijn ze bevrijd uit de escape room. Er 

zijn 9 opdrachten. Verdeel de leerlingen in groepjes. Je kan er ook voor 

kiezen om de leerlingen eerste de opdrachten te laten lezen. De leerlingen 

kiezen zelf welke opdracht ze willen doen. 

Afspraken: 

• Er blijft altijd een escape room master (leerkracht) in de buurt om de spelers 

zo nu en dan een hint te geven mochten ze vastlopen. 

• Je mag geen dingen stuk maken om aanwijzingen te vinden. 

• Wanneer je groepje een opdracht tot een goed einde heeft gebracht, ga je 

naar de leerkracht om het te laten nakijken. Is het de juiste oplossing, dan 

krijg je een foto van een spelconsole. 

• Wanneer alle opdrachten tot een goed einde zijn gebracht en elke groep een 

foto heeft gekregen, kan je de foto’s samenleggen en de code proberen te 

ontcijferen. 

 

Opdrachten: 

1. Zoek de juiste doos in het magazijn. 

2. Hang alles op de juiste plaats in het museum. 

3. Vrachtwagen zoekt bestemming. 

4. Fles met eitje van kindersurprise 

5. Bouw samen een toren van bekertjes m.b.v. een elastiekje met daaraan 

meerdere touwtjes. De bekertjes mogen niet worden aangeraakt. 

6. Kraan en vaten 

7. Vierkant uit vijf 

8. Nummer netwerk 

9. Doolhof  

 

Op bijgevoegde spelfiches staat de uitleg over de verschillende opdrachten.  

Reflectie over de ‘escape room’ 

Ga met de leerlingen in een kring zitten. Dit kan in de klas maar dit kan ook 

in een ander lokaal waar er geen tafels staan. Koppel met de leerlingen terug 

naar het spel. 

• Wat hebben jullie moeten doen bij de opdrachten? 

• Wat vonden jullie moeilijk/makkelijk aan de opdrachten? 

• Hebben jullie elkaar moeten helpen? 

• Hoe hebben jullie het aangepakt? Hebben jullie tips gekozen? Waarom? 
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Jullie hebben zelf kleine problemen moeten oplossen en daarvoor moet je 

vindingrijk zijn. 

• Wat is dat vindingrijk zijn? Wie kent er een ander woord voor vindingrijk? 

• Hoe zijn jullie tijdens deze opdracht vindingrijk geweest? 

 

Een uitvinder is ook iemand die vindingrijk ik. 

• Wie kan er deze zin eens verklaren? 

 

 

 

 

 

Kern: (20 min.) 

Een uitvinder is iemand die botst op een dagelijks probleem en het creatieve 

vermogen heeft om hier een oplossing voor te bedenken. Een uitvinding is 

nooit klaar en evolueert mee met zijn tijd. 

Discussie per 2 

Jullie krijgen per 2 een foto van een uitvinding. Per 2 gaan jullie met elkaar 

babbelen over de reden waarom dit zou uitgevonden zijn. Probeer te 

antwoorden op deze vragen: 

• Wat is deze uitvinding? 

• Waarvoor wordt deze uitvinding gebruikt? 

• Wie zou dit uitgevonden kunnen hebben? 

• Waarom zou deze persoon tot deze uitvinding gekomen zijn? 

• Waarom zijn mensen blij dat deze uitvinding bestaat? 

 

Er wordt na 3 minuten een foto doorgegeven. 

Nadien bespreek je in een kringgesprek: Waarom vinden mensen dingen uit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindingrijk zijn wil zeggen dat je goed bent in het bedenken van nieuwe dingen 

of oplossingen. Andere woorden zijn inventief of creatief. 

Er worden steeds meer nieuwe systemen, instrumenten en producten 

uitgevonden om het werk aangenamer, beter, vaardiger, sneller, preciezer … te 

maken. Ze zorgen ervoor dat de mensen in leven blijven. Bv. een nierdialyse, 

bestraling tegen kanker, … Ze zorgen dat het leven van mensen met een 

beperking leefbaar blijft. Bv. een kunstbeen, rolstoel, …Maar sommige 

uitvindingen maken het leven ook gewoon makkelijker: lift, kraan, auto, … Vele 

uitvindingen hebben het leven op aarde voor veel mensen beïnvloed: 

computer, auto, gloeilamp, wiel, … 
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Filosofisch gesprek 

De leerlingen zitten terug in de kring. Maak enkele afspraken met de 

leerlingen, want filosoferen is niet zo een makkelijke werkvorm. 

• Wat is een filosofisch gesprek? 

• Wat willen we samen afspreken om dit tot een goed einde te brengen? 

o Je formuleert je eigen antwoord op de filosofische vraag. 

o Je luistert naar de antwoorden van anderen en accepteert dat 

anderen een andere mening hebben. 

o Wie iets wil zeggen, steekt zijn hand op, we praten niet door elkaar. 

 

De leerlingen maken het stil en de leerkracht stelt de filosofische vraag: 

‘Maakt elke uitvinding ons leven beter? 

Houdt een filosofisch gesprek waarin de leerkracht het gesprek leidt. Eerst 

gaan de leerlingen in tweetallen hun gedachten ordenen en verwoorden. De 

leerkracht loopt rond en luistert en stimuleert waar nodig de groepjes. 

Nadien overlopen we in de kring en de leerkracht noteert de antwoorden in 

kernwoorden op een flap. Nadien volgen hierop vragen: 

• Wat vinden jullie van ….? 

• Waarom vind je dat belangrijk? 

• Wie wil reageren op? 

 

Wanneer het gesprek stilvalt, stelt de leerkracht vragen, opmerkingen, … 

Om af te ronden stel je nog volgende vragen: 

• Wat neem je mee uit dit gesprek? 

• Is je mening nu anders dan aan de start van dit gesprek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosoferen is nadenken over een vraag waar niemand een juist antwoord op kan 

vinden, zelfs de wetenschap niet. 

Op de vraag of uitvindingen ons leven beter maken kunnen we geen juist antwoord 

geven. Wat de ene persoon beschouwt als iets onmisbaar, beschouwt de andere als 

iets wat hij kan missen. 

Bv. Als je aan een man van 90 jaar vraagt of de tablet een goede uitvinding is, zal hij 

wellicht antwoorden dat er belangrijkere dingen in het leven zijn. Terwijl een 

11jarige de tablet niet meer uit zijn leven kan wegdenken. 
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Slot: (10 min.) 

De leerkracht stelt een USB-stick voor. 

• Wat is een USB-stick? 

• Waarvoor dient het? 

 

Een USB-stick of geheugenstick, is een extern opslagmedium in de vorm van 

een staafje, waarop je dingen van de computer kan bewaren: gegevens, 

foto’s, muziek, … 

Ik heb er hier zo eentje bij waar ik jullie slimme gedachten op/in kan 

bewaren. 

 

Elke leerling krijgt een briefje. Op het briefje schrijf je wat je vandaag geleerd 

hebt of wat je is bijgebleven. Je mag het briefje bij de USB-stick leggen, 

wanneer je de klas buitengaat.  

Al onze ideeën zijn veilig opgeslagen! 
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INSTRUCTIEFICHE 

Escape room 

Jullie moeten in deze escape room proberen de code te ontcijferen zodat 

jullie de escape room kunnen verlaten. In de ruimte liggen 9 opdrachten die 

jullie moeten oplossen. Per juiste opdracht krijgen jullie een tip (prent en 

letter) om de code te kraken (decoderen). Wanneer alle opdrachten zijn 

volbracht en jullie alle tips hebben gekregen, moeten jullie de code 

samenstellen. Wanneer jullie klaar zijn met het samenstellen van de code 

moeten jullie de code ontcijferen met behulp van de Caesarschijf.  

Caesarschijf: een oude coderingstechniek 
De Romeinse generaal Julius Caesar gebruikte een coderingstechniek die vanuit het 
perspectief van vandaag vrij eenvoudig is voor militaire communicatie: de Caesar-
schijf. 

Voorbeeld: de sleutel is 3. Deze sleutel verschuift de letters in het alfabet een aantal 
plaatsen terug. Leg de binnenste kleine A tegen de buitenste grote A aan. Een 
verschuiving van 3 plaatsen betekent dat een A een X wordt, B wordt Y, C wordt Z 
enzovoort. De ontvanger die het geheimschrift moet decoderen heeft alleen het 
getal (de sleutel) nodig om het juiste aantal plaatsen te verschuiven. 
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INSTRUCTIEFICHE 

Magazijn 

De goede doos: 

• Heeft geen sticker ‘breekbaar’. 

• Staat niet naast een doos met de sticker ‘breekbaar’. 

• Staat niet op de bovenste rij. 

• Staat niet rechts van een doos met de sticker ‘deze kant boven’. 

• Staat niet onder een doos met de sticker ‘droog houden’. 

➔ Wanneer jullie dit tot een goed einde hebben gebracht, krijgen jullie een letter en 

afbeelding om de code te helpen kraken. 

 

Wat moesten we in deze opdracht doen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Wat hebben we daarvoor bedacht?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTIEFICHE 

Museumzaal 

Hang de kunstwerken op de juiste plaats in het museum!  

Knip de kaartjes uit. Zoek uit waar de kunstwerken in het museum moeten hangen.   

➔ Wanneer jullie dit tot een goed einde hebben gebracht, krijgen jullie een letter en 

afbeelding om de code te helpen kraken. 

 

 

 

 

 

Wat moesten we in deze opdracht doen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Wat hebben we daarvoor bedacht?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Knip onderstaande kaartjes uit en hang ze op de juiste plaats in het museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Auto  Helm Stadion Munt  

Schip  Vroeger Nu   
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INSTRUCTIEFICHE 

Vrachtwagen zoekt bestemming 

Zoek de bestemming van de lading door de code te ontcijferen. Zet daarna de lading op de 

juiste plaats in de vrachtwagen. De lading voor de eerste bestemming moet eerst uit de 

vrachtwagen geladen worden.  

➔ Wanneer jullie dit tot een goed einde hebben gebracht, krijgen jullie een letter en 

afbeelding om de code te helpen kraken. 

 

 

 

Bestemming 1: Televisies 

       

 

Stad: 

Bestemming 2: Wasmachines 

 

 

Stad: 
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Bestemming 3: Laptops 

 

 

Stad: 

Bestemming 4: Mobiele telefoons 

   

 

Stad: 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moesten we in deze opdracht doen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Wat hebben we daarvoor bedacht?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTIEFICHE 

Fles met eitje 

Er staat een 5 liter fles met een eitje van kindersurprise met een hint om de code te kraken. 

Probeer het eitje uit de fles te krijgen. 

Voorwaarden: 

• Je mag de fles niet omdraaien. 

• Je mag de fles niet verplaatsen. 

• Je mag de fles niet stuk maken. 

 

➔ Wanneer jullie dit tot een goed einde hebben gebracht, krijgen jullie een letter en 

afbeelding om de code te helpen kraken.  

  
 

Wat moesten we in deze opdracht doen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Wat hebben we daarvoor bedacht?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTIEFICHE 

Toren bouwen  
 
Bij deze samenwerkingsopdracht moeten er bekertjes gestapeld worden zonder ze met de 

handen aan te raken. 

De bekertjes staan op de kop op tafel. Vervolgens moeten ze een stapel van 15 bekertjes 

bouwen zonder de bekertjes aan te raken. Goed overleggen dus! 

• Jullie krijgen 15 bekertjes. 

• Een elastiekje met 5 touwtjes aan. 

 
➔ Wanneer jullie dit tot een goed einde hebben gebracht, krijgen jullie een letter en 

afbeelding om de code te helpen kraken. 

 

 

 

Wat moesten we in deze opdracht doen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Wat hebben we daarvoor bedacht?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTIEFICHE 

Kraan en vaten 

Welk vat zal als eerste helemaal gevuld zijn? Je mag op de tekening kleuren en aanduiden. 

➔ Wanneer jullie dit tot een goed einde hebben gebracht, krijgen jullie een letter en 

afbeelding om de code te helpen kraken. 

 

 

Wat moesten we in deze opdracht doen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Wat hebben we daarvoor bedacht?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTIEFICHE 

Vierkant uit vijf 

Hieronder zie je 5 puzzelstukken. Het is de bedoeling dat jullie met de 5 puzzelstukken 

samen één vierkant vormen. Hoe beginnen jullie hieraan? Goed overleggen dus! 

Tip: knip de stukken uit want het is moeilijker dan het lijkt … 

➔ Wanneer jullie dit tot een goed einde hebben gebracht, krijgen jullie een letter en 

afbeelding om de code te helpen kraken. 

Wat moesten we in deze opdracht doen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Wat hebben we daarvoor bedacht?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTIEFICHE 

Nummer netwerk 

De onderstaande grote driehoek bestaat uit drie kleine driehoeken. De getallen 1 tot en met 

10 moeten zo in de velden van de grote driehoek ingevuld worden, dat de som van de 

getallen in elke kleine driehoek 28 is. 

Hoe moet je de getallen in de figuur invullen? 

➔ Wanneer jullie dit tot een goed einde hebben gebracht, krijgen jullie een letter en 

afbeelding om de code te helpen kraken. 

 

Wat moesten we in deze opdracht doen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Wat hebben we daarvoor bedacht?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INSTRUCTIEFICHE 

Doolhof 

Wat zei Sir Isaac Newton over zijn grote ontdekkingen? Het staat verstopt in dit doolhof! 

 

➔ Wanneer jullie dit tot een goed einde hebben gebracht, krijgen jullie een letter en 

afbeelding om de code te helpen kraken. 

               

Oplossing: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Wat moesten we in deze opdracht doen? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Wat hebben we daarvoor bedacht?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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OPLOSSING 

Magazijn  

Welke doos is het? 

Het slimst is om op het werkblad te gaan strepen, aan de hand van de gegeven informatie. 

Uiteindelijk blijft er 1 doos over (zie afbeelding hieronder). 

• X Heeft geen sticker ‘breekbaar’. 

• X Staat niet naast een doos met de sticker ‘breekbaar’. 

• __ Staat niet op de bovenste rij. 

• X Staat niet rechts van een doos met de sticker ‘deze kant boven’. 

• X Staat niet onder een doos met de sticker ‘droog houden’. 
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OPLOSSING 

Museumzaal  

 

 

OPLOSSING 

Vrachtwagen zoekt bestemming 

Bestemming 1: Brussel 

Bestemming 2: Antwerpen 

Bestemming 3: Gent 

Bestemming 4: Luik 
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OPLOSSING 

Fles met eitje 
Zoek een beker of ander voorwerp waar je water in kan doen. Vul het met water en doe het 

in de 5 liter fles. Wanneer het water stijgt, stijgt ook het eitje. Als er voldoende water in de 

fles zit, kan je het eitje eruit nemen. 

 

 

OPLOSSING 

Toren bouwen  
Bouw samen een toren van bekertjes m.b.v. een elastiekje met daaraan meerdere touwtjes. 

De bekertjes mogen niet worden aangeraakt. De toren moet 5 verdiepingen hebben. 
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OPLOSSING 

Kraan en vaten 
Juiste antwoord is: vat c 

 

 

OPLOSSING 

Vierkant uit vijf 
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OPLOSSING 

Nummer netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

6

3 9 

3

 

7 

8 

1 

10 

5 

4 
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OPLOSSING 

Doolhof 

 

Als ik verder heb gezien dan anderen, dan komt dat doordat ik 

stond op de schouders van reuzen. 
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INSTRUCTIEFICHE  
Kaartjes na elke juiste oplossing van een opdracht 

 

 
1972 

  

 
1976-1979 

  

 
1977-1980 

  

 
1983 

D 

R 

C 

E 
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1994 

 

 
2001 

 
 

 
2013 

  

 
2017 

  

 

 

R 

W 

M 

N 
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future 
 

 

Knip bovenstaande kaartjes uit en geef de leerlingen na een juiste oplossing van een 

opdracht 1 kaartje. 

Deze hint mag je aan de leerlingen geven wanneer ze er niet uitkomen hoe ze de 

spelconsoles moeten sorteren. 

HINT: orden de gameconsoles: van oud naar nieuw 

Deze hint mag je geven aan de leerlingen wanneer ze de sleutel voor het ontcijferen van de 

code met de caesarschijf niet vinden. 

HINT: sleutel 9 

CAESARSCHIJF 

De sleutel is 9 (9 kaartjes met spelconsoles). 

De sleutel verschuift de letters in het alfabet een aantal plaatsen terug.  

Leg de binnenste kleine A tegen de buitenste grote A aan.  

Een verschuiving van 9 plaatsen betekent dat een A een R wordt, B wordt S, C wordt T, …. 

Dus het woord dat de leerlingen moeten ontcijferen is: UITVINDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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         KNIPVEL CAESARSCHIJF         
Knip de 2 schijven uit, en bevestig ze op elkaar met een splitpen. Maak een gaatje bij het 

zwarte bolletje en steek hier de splitpen door  
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LES 4: Begrijpend lezen: Uitvinders gevraagd 

LESDUUR: 50 minuten 

LESDOELEN: 

ZILL: 

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

taalbeschouwelijke termen gebruiken. 

o Woorden en woordgroepen die belangrijk zijn voor de betekenis van de tekst 

onderzoeken. 

o Verbanden tussen woordbetekenissen onderzoeken: woorden die onderliggende of 

bovenliggende begrippen zijn. 

o Signaalwoorden en verwijswoorden die belangrijk zijn om de boodschap beter te 

begrijpen, onderzoeken. 

• TOsn1: Een schriftelijke boodschap verwerken. 

o Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (informatieve teksten). 

o De vragen van het communicatiemodel inzetten bij het verwerken van een 

boodschap. 

o Nadenken over aspecten van het taalsysteem in functie van het verwerken van een 

boodschap. 

• OWti3: Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd 

situeren. 

o Historische en natuurhistorische elementen uit hun omgeving zoals voorwerpen 

exploreren en ze globaal situeren op een tijdlijn. 

 

OVSG 

• NL-LEZ-DV-D07-05-04: De leerlingen kunnen ingeval van een moeilijk of vreemd woord de 

betekenis opzoeken in een woordenboek. 

• NL-TBS- 02.09: De leerlingen reflecteren op het gebruik van de gehanteerde 

opzoekstrategie en kiezen de meest efficiënte in een concrete taalgebruikssituatie. 

• NL-TBS- 02.14: De leerlingen noemen een bovenliggend begrip indien een aantal 

onderliggende begrippen is gegeven. 

• NL-TBS- 02.15: De leerlingen noemen een aantal onderliggende begrippen indien een 

bovenliggend begrip is gegeven. 

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

• NL-LEZ-DV-D03.02a.03: De leerlingen kunnen de betekenis van een gelezen woord of 

afkorting opzoeken in een schoolwoordenboek. 

• NL-LEZ-DV-D03.02a.06: De leerlingen kunnen de betekenis van een gelezen woord vinden 

indien de woordbetekenis in de tekst wordt uitgelegd. 

• NL-LEZ-DV-D03.04a.05-01: De leerlingen kunnen de structuur vinden in informatieve 

teksten met een chronologische opbouw. 

• NL-LEZ-DV-D03.05a.-02: De leerlingen kunnen de verbanden herkennen en aanduiden 

indien deze zijn aangegeven door verbindingswoorden van tijd (voor, na, eerst, dan, daarna, 

vervolgens, terwijl ,…) 
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GO! 
• 11294: lezen: begrijpend lezen: algemeen: Reflecteren op woorden in de tekst met een 

signaalfunctie (signaalwoorden -en verwijswoorden). 

• 11295: lezen: begrijpend lezen: algemeen: Reflecteren op de structuur van zinnen: een 

aaneenschakeling van woorden, verschillende woorden en/of woordgroepen. 

• 122112: lezen: begrijpend lezen van informatieve teksten: In voor hen bestemde informatieve 

teksten: de gewenste informatie herkennen; de chronologie herkennen. 

• 122130: lezen: ontwikkelen van leeswoordenschat: De betekenis van woorden afleiden uit de 

tekst. 

• 122131: lezen: ontwikkelen van leeswoordenschat: De betekenis van woorden opzoeken in 

een woordenboek en de juiste betekenis relateren aan de context. 

• 12215608: leesstrategieën: Tijdens het lezen volgende leesstrategie zelfstandig of met 

behulp van een stappenplan hanteren: verbanden leggen en relaties afleiden. 

 

MATERIALEN: 

• Tekst: Uitvinders gevraagd! 

• Woordenboek  

• Oefeningen (zie bijlage) 

 

KERNWOORDEN: 

Uitvindingen – chronologisch ordenen  

ESSENTIE VAN DE LES: 

• De leerlingen kunnen verbanden herkennen en ordenen in chronologische 

volgorde van tijd. 

• De leerlingen zien in dat deze tekst ons informatie wil geven. De leerlingen 

weten dat dit een informatieve tekst is. De tekst wil ons informeren.  

 

VERLOOP VAN DE LEERACTIVITEIT: 

Introductiefase: (5 min) 

Met behulp van verbindingswoorden kan je de dingen om je heen 

chronologisch ordenen. Onze taal biedt heel wat mogelijkheden om 

voorwerpen of handelingen te ordenen in de tijd. In deze les ga je verbanden 

herkennen en aanduiden, die zijn aangegeven door verbindingswoorden van 

tijd.  

 

 

 

 

 

Met verbindingswoorden lijm je zinnen aan elkaar en geef je het verband 

ertussen aan. Ze zorgen voor een duidelijke rode draad en verhogen de 

leesbaarheid van een tekst. 
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Kern: (40 min.) 

Voor het lezen 

• Wat zegt de titel van de tekst? (Uitvinders gevraagd! – Wat zou jij willen 

uitvinden?) 

• Wat zouden jullie willen uitvinden? Heb je daar ooit al eens over nagedacht?  

• Leerlingen mogen vertellen wat ze willen uitvinden. 

• Waar zal de tekst over gaan? 

 

Tijdens het lezen 

• De leerlingen lezen in stilte de tekst.  

• Nadat iedereen de tekst gelezen heeft is er een korte klassikale bespreking. 

• Laat een leerling een zin met een woord waarvan hij/zij de betekenis niet 

kent, hardop voorlezen. Leg het niet-gekende woord voor aan de klasgroep. 

Hoe vind je de juiste betekenis? (Door de betekenis af te leiden uit andere 

zinnen, een woordenboek te raadplegen, iemand in de klas die het woord kent.) 

• Ga na of de leerlingen de tekst begrepen hebben. 

o Het eerste stuk (de blauwe tekst) gaat over Rudi. Wie heeft hem de 

folder gegeven? Waarover gaat de folder? Zijn juf uit groep 7. Over het 

uitvinden van een originele, unieke uitvinding.  

o De zwarte tekst gaat over allerlei uitvindingen. Waarom lukt iets 

nieuws uitvinden meestal niet in je eentje? Vrijwel alle beroemde 

uitvindingen zijn niet op één moment uitgedacht door één persoon. Een 

goed idee heeft altijd voorgangers, je bent nooit de eerste die iets 

bedenkt. 

o In de tekst staan veel namen en jaartallen, hoe zou je die kunnen 

ordenen? (op een tijdlijn, de jaartallen in juiste volgorde zetten, naam 

van de uitvinder erbij noteren.) 

 

Differentiatie:  

• Je kan de leerlingen met dyslexie of trage lezers, de tekst de dag voordien 

meegeven zodat ze deze thuis al eens rustig kunnen lezen. Ze kunnen er 

eventueel ook belangrijke zaken in markeren.  

• Vraag 8 is een snel-klaar-opdracht voor de leerlingen die oefeningen 1-7 

hebben gemaakt. 

 

Slot: (10 min.) 

• De leerlingen die de snel-klaar-opdracht hebben gemaakt mogen deze 

voorstellen aan de rest van de klas. 

• Reflectie over de les: 

o Wat vind je moeilijk? 
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o Wat vind je leuk? 

o Wat heb je geleerd vandaag? Wat ga je onthouden? 
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Werkblad 

1. In de tekst staan veel namen en jaartallen. Maak een tijdbalk van de 

uitvindingen. Zet daarvoor eerst de jaartallen op een rij. Werk het daarna 

netjes uit: zet bij elk jaartal de uitvinding en de uitvinder (als die bekend is). 

Let op: de jaartallen staan in de tekst door elkaar, maar op een tijdbalk horen 

ze op volgorde te staan.  
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2. Bekijk de zwarte tekst. Welke soort tekst is dat?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Wat betekenen volgende woorden? 

• Prototype: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• Patent: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Rudi heeft veel ideeën voor een nieuwe uitvinding. Maar welke uitvinding 

bestaat al? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Wat bedoelt Rudi met ‘in je eentje iets heel nieuws uitvinden lukt bijna 

nooit?’ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Aan welke uitvinding heeft Rudi nog niet gedacht? 

O     Opvouwbare mobiele telefoon  O     Zonnecontactlenzen 

O     Sensor met verklikker   O     Zelfsturende brommer 

O     Fietslampje dat nooit opraakt  O     Computer met zintuigen 

 

7. Zoek in de tekst naar welke woorden de vetgedrukte woorden verwijzen.  

• Zijn juf in groep 7 had hem de folder gegeven. 

____________________________________________________________ 

• Het moet ‘origineel en uniek’ zijn. 

____________________________________________________________ 

• Een sensor met een verklikker die ervoor zorgt dat zijn vergeetachtige 

oma de pannen op het gas niet vergeet als ze kookt. 

____________________________________________________________ 

• Maar zijn tv dééd het ook echt, vandaar dat hij de uitvinder werd. 

____________________________________________________________ 
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8. Snel-klaar-opdracht: 

Help Rudi! In het stukje van Rudi staan een paar van zijn ideeën. Kies er 

eentje uit en ga die beschrijven en tekenen. Hoe denk jij dat het werkt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Oplossingen: begrijpend lezen 

1. In de tekst staan veel namen en jaartallen. Maak een tijdbalk van de 

uitvindingen. Zet daarvoor eerst de jaartallen op een rij. Werk het daarna 

netjes uit: zet bij elk jaartal de uitvinding en de uitvinder (als die bekend is). 

Let op: de jaartallen staan in de tekst door elkaar, maar op een tijdbalk horen 

ze op volgorde te staan. Dit mag je op een apart blad maken. 

• 6000 voor christus – het wiel – onbekende 

• 1488 – vliegmachine – Leonardo Da Vinci 

• 1781 – stoommachine – James Watt 

• 1804 – locomotief – Richard Trevithick 

• 1876 – telefoon – Alexander Bell 

• 1886 – auto – Karl Benz 

• 1895 – 1ste filmvoorstelling – broers Lumière 

• 1903 – 1ste vlucht met vliegtuig – broers Wright 

• 1916 – tank 

• 1926 – televisie – John Baird 

• 1944 – atoombom 

• 1944 – 1ste computer – team mensen 

• 1945 – Verenigde Naties – politici 

• 1958 – modem – onbekend 

• 1976 – 1ste apple computer – Steve Jobs 

• 1991 – internet – Tim Berners-Lee 

2. Bekijk de zwarte tekst. Welke soort tekst is dat?  

Informatieve tekst. 

3. Wat betekenen volgende woorden? 

• Prototype:  

Een eerste model van een product: handgemaakt. 

• Patent:  

Dan staat er vermeld dat jij de uitvinder bent. Niemand 

anders mag het dan gaan namaken zonder dat jij het goed 

vindt. 
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4. Rudi heeft veel ideeën voor een nieuwe uitvinding. Maar welke uitvinding 

bestaat al? 

Een stofzuiger die zelf zuigt. 

5. Wat bedoelt Rudi met ‘in je eentje iets heel nieuws uitvinden lukt bijna 

nooit?’ 

Vrijwel alle beroemde uitvindingen zijn niet op één moment 

uitgedacht door één persoon. Een goed idee heeft altijd 

voorgangers. 

6. Aan welke uitvinding heeft Rudi nog niet gedacht? 

O     Opvouwbare mobiele telefoon  O     Zonnecontactlenzen 

O     Sensor met verklikker   O     Zelfsturende brommer 

O     Fietslampje dat nooit opraakt  O     Computer met zintuigen 

 

7. Zoek in de tekst naar welke woorden de vetgedrukte woorden verwijzen.  

• Zijn juf in groep 7 had hem de folder gegeven. Rudi 

• Het moet ‘origineel en uniek’ zijn. De uitvinding 

• Een sensor met een verklikker die ervoor zorgt dat zijn vergeetachtige 

oma de pannen op het gas niet vergeet als ze kookt. Oma 

• Maar zijn tv dééd het ook echt, vandaar dat hij de uitvinder werd. Baird 
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LES 5: Onderzoekend leren 

LESDUUR: 75 minuten 

LESDOELEN: 

ZILL: 

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

gemeenschappelijk doel. 

o Zich samen verantwoordelijk voelen voor iets.  

o De talenten van individuele groepsleden complementair inzetten bij groepswerk – 

binnen de samenwerking met anderen een specifieke rol opnemen. 

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

o Door te zoeken en te ontwerpen nieuwe mogelijkheden ontdekken – willen 

experimenteren (vrij en gericht) 

• IVoc3: Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren. 

o Onderzoekend leren: zich laten inpalmen door nieuwe dingen uit de omgeving – 

een onderzoeksuitkomst voorspellen – een onderzoeksstrategie bedenken en 

uitvoeren – experimenteren en exploreren – onderzoeksresultaten en bevindingen 

bundelen – verslag uitbrengen en een conclusie formuleren, een antwoord op de 

onderzoeksvraag geven – over het onderzoek en de resultaten en bevindingen 

ervan met anderen communiceren – met de resultaten en bevindingen aan de slag 

gaan. 

• IVzv4: Specifieke strategieën inzetten om vragen, opdrachten, uitdagingen en problemen 

efficiënt aan te pakken. 

o In onderling overleg met andere leerlingen zoeken naar de meest geschikte 

strategie om een vraag, een opdracht, een uitdaging of een probleem op te lossen – 

tijdens het oplossingsproces nagaan in welke mate de gekozen strategie effectief is 

– indien gewenst de gekozen strategie bijsturen. 

OVSG 

• LOD-LL-POP-02.09: De leerlingen plannen en organiseren in groep hun werkwijze bij het 

oplossen van een probleem 

• LOD-LL-MGG-01.11: De leerlingen leggen in groep verbanden tussen nieuwe informatie en 

informatie waarover ze reeds beschikken. 

• LOD-LL-MGG-01.5: De leerlingen analyseren in groep (aangeboden) informatie aan de hand 

van vragen. 

• LOD-SOV-01.10: De leerlingen kunnen onder leiding van een medeleerling meewerken. 

 

GO! 

• 33312: Techniek hanteren – Technische systemen maken: 

o Uit verschillende ontwerpen kiezen en de keuze realiseren door rekening te houden 

met: beschikbare grondstoffen en materialen. 

• 33321: Techniek hanteren – Technische systemen maken: 

o Zelf gerealiseerde systemen en werkwijzen met elkaar vergelijken en beoordelen. 

Wat zijn de voordelen van het ene technische systeem ten aanzien van het andere? 

• Mens en Maatschappij:  

o 31201: Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken. 
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o 31205: Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 

meewerken. 

 

MATERIALEN: 

• Maïzena (aardappelzetmeel) 

• Aardappelen  

• Water  

• Kookplaat  

• Pannetje 

• Klopper  

• Potjes om te bewaren 

• Kookplaat  

• Zeef 

• Rasp  

• Bakje of schaaltje 

• Melkpoeder voor in de koffie 

• Azijn 

• Bakpoeder 

• Koffiefilter 

• 2 plastic bekertjes 

• Roerstokjes (ijslolly stokjes) 

• Kopje 

• Eetlepel 

• Koffielepel  

 

KERNWOORDEN: 

Lijm – onderzoeken - recept 

ESSENTIE VAN DE LES: 

• De leerlingen kunnen op een hygiënische, nauwkeurige, veilige en zorgzame 

manier lijm maken aan de hand van een stappenplan. 

• De leerlingen kunnen de verschillende lijmen die ze zelf gemaakt hebben, 

vergelijken met elkaar door proefjes uit te voeren. 
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VERLOOP VAN DE LEERACTIVITEIT: 

Introductiefase: (10 min) 

Er bestaan verschillende soorten kunstmatige lijm.  

• Vraag aan de leerlingen welke soorten lijm ze allemaal kennen. Houtlijm, 

lijmstift, lijmpistool, textiellijm, secondelijm, behanglijm, … 

• Gebruiken we deze lijmen allemaal voor dezelfde toepassingen? Nee, elke 

lijm wordt gebruikt voor een specifieke toepassing: hout, textiel, papier, … 

Maar hoe zou lijm nu uitgevonden zijn? Laat het filmpje zien. 

https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-lijm-van-de-prehistorie-tot-nu/ 

Mensen gebruiken al duizenden jaren lijm, al van de oudste tijden/prehistorie. De 

eerste lijm werd gemaakt van planten. Ze vonden die lijm dus in de natuur. De 

mensen gebruikten hars uit de schors van dennen, sparren en berken. Die kleverige 

vloeistof gebruikten ze om alles en nog wat vast te kleven. De jagers uit de oudste 

tijden/prehistorie hadden nog een andere manier om aan hars te komen. Als ze vers 

hout in een speciale oven brandden, drupte er kleverig zwart vocht uit. Daarmee 

konden ze stenen aan elkaar vastmaken. De Oude Egyptenaren vonden dierlijke lijm 

uit. Als ze dierenhuiden en botten urenlang kookten, kwam er een kleverige 

vloeistof uit. Die gebruikten ze om onder andere hout te lijmen. Ruim honderd jaar 

geleden werd de eerste kunstmatige lijm gemaakt. Die is door een scheikundige 

uitgevonden. 

 

Wij gaan nu zelf een onderzoek starten over lijm. 

Onderzoeksvraag: Kan je met huis, tuin en keukenmiddelen lijm maken? 

 

Kern: (50 min.) 

Onderzoeksvraag onderzoeken 

De onderzoeksvraag analyseren. ‘Kan je met huis, tuin en keukenmiddelen lijm 

maken? 

• Wie heeft er een idee welke materialen we zouden kunnen gebruiken? 

• Moeten we de ingrediënten juist afmeten, of maakt dat geen verschil? 

• Hoe kunnen we uittesten wat goede lijm is? 

• Wanneer is een lijm goed plakkend? 

• Aan welke eisen moet een lijm voldoen? 

➔ Dit gaan we nu allemaal onderzoeken. 

 

Onderzoek uitvoeren 

Er zijn 3 verschillende recepten om lijm te maken. Verdeel de leerlingen in 6 

groepjes en geef ze allemaal een nummer: 

• Groep A1 + B1 maken recept 1 

• Groep A2 + B2 maken recept 2 

https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-lijm-van-de-prehistorie-tot-nu/
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• Groep A3 + B3 maken recept 3 

 

 

• Als je met een losse kookplaat werkt, plaats je die het best in een hoek van 

een lokaal. 

• Je gebruikt het best een bloemige aardappelvariëteit, zoals bintje. Dit bevat 

veel zetmeel, wat zorgt voor een goede binding. 

 

Ik test… 

De leerlingen voeren in hun groepje een test uit en verbeteren eventueel de lijm. 

• Kleef met de lijm 2 stroken krantenpapier aan elkaar. Wacht 5 minuten. 

Kleven de vellen wel/niet aan elkaar? 

• Terwijl de leerlingen wachten op het drogen van de lijm tussen het 

krantenpapier, bespreken ze de lijm die ze gemaakt hebben. 

- Hoe ziet de lijm eruit?  

- Hoe voelt hij aan? 

- Is hij glad? 

- Is hij gemakkelijk smeerbaar? 

 

Ik verbeter… 

• Indien nodig verbeteren de leerlingen de lijm. 

- Ik maak de lijm beter smeerbaar: 

- Ik maak de lijm gladder: 

- Ik maak de lijm sterker: 

- Ik doe niets, de lijm is goed: 

 

Testen uitvoeren 

De leerlingen onderzoeken in groepjes welke materialen je met de lijmsoorten kan 

kleven.  

De groepen A1 + A2 + A3 vormen samen 1 groep. 

De groepen B1 + B2 + B3 vormen samen 1 groep. 

Ze noteren de waarnemingen in een tabel. 

 

Klassikaal de uitkomsten van het onderzoek bespreken 

Klassikaal nagaan of de resultaten in beide groepen hetzelfde zijn. De lijmen van 

dezelfde recepten vergelijken met elkaar. Zijn er gelijkenissen en verschillen in 

samenhang, hoe zien de lijmen eruit? 

 

Besluit vormen 

• Wat stel je vast na de testen? 

TIPS 
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• Wat is de sterkste lijm? 

 

Info 

In aardappelen zit zetmeel. Zetmeel wordt onder andere gebruikt als bindmiddel in 

soepen en sauzen, maar ook in snoep, Bv. beertjes. Op de verpakking van 

voedingsmiddelen kan je lezen of zetmeel is toegevoegd of niet. Zetmeel wordt ook 

gebruikt in lijmen, Bv. in behanglijm. 

Als je water met aardappelrasp of aardappelzetmeel kookt, wordt het dik en 

plakkerig. Als je het mengsel voldoende laat drogen, kleeft het goed. Als je er 

nadien water aan toevoegt, lost de lijm weer op. Behang lijm is gemaakt van 

aardappelzetmeel. Daarom kan je behangpapier vrij gemakkelijk van de muur halen 

met water. 

 

Melkpoeder reageert met het zuur van azijn? Er ontstaan allemaal kleine klontjes. 

Dat zijn eiwitklontjes. Eiwit is niet alleen het wit van een ei, maar ook een ander 

woord voor proteïne. Proteïnes zitten in veel voedingsmiddelen, zoals melk. Door 

het bakpoeder bij de klontjes te doen, worden de eiwitklontjes zacht. Zo wordt je 

lijm goed smeerbaar. 

 

Slot: (15 min.) 
Toetsing  

Nagaan of de leerlingen de essentie van het onderzoek vatten door een aantal 

vragen te stellen. 

De leerlingen scannen onderstaande QR code of surfen naar onderstaande website. 

 
Of ga rechtstreeks naar: https://exitticket.nl/ticket/w2qb6 

 

 

 

 

https://exitticket.nl/ticket/w2qb6
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INSTRUCTIEFICHE 

Recept 1 
Ingrediënten: 

• 3 eetlepels maïzena (aardappelzetmeel) 

• 200 ml water 

 

Benodigdheden: 

• Kookplaat  

• Pannetje 

• Klopper  

• Potje om te bewaren 

 

Werkwijze:  

• Doe de maïzena met het water in een pannetje. 

• Goed roeren zodat er geen klontjes zijn. 

• Daarna het pannetje op het vuur zetten en opwarmen totdat het dikker 

wordt, goed blijven roeren. 

• Wanneer je lijm een slijmachtige structuur heeft, zet je het vuur af. Hoe 

langer je het laat opstaan, hoe dikker je lijm wordt. 

• Laat het mengsel afkoelen. 

• Doe het mengsel in een afsluitbaar potje. 

 

Tips: 

• Het is aangewezen om het mengsel op een zacht vuur te laten koken. Zo 

vermijd je dat te veel vocht te vlug verdampt. 

• Het is belangrijk dat je altijd goed blijft roeren. 
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INSTRUCTIEFICHE 

Recept 2 
Ingrediënten: 

• 150 gram aardappelen 

• 200 ml water 

 

Benodigdheden: 

• Kookplaat  

• Zeef 

• Rasp  

• Bakje of schaaltje 

• Pannetje 

• Klopper  

• Lepel  

• Potje om te bewaren 

 

Werkwijze: 

• Schil de aardappelen 

• Rasp de aardappelen in het bakje 

• Voeg het water hieraan toe. 

• Zeef het mengsel boven het pannetje. Druk er zoveel mogelijk vocht uit met 

een lepel. 

• Breng het vocht al roerend aan de kook. 

• Laat het mengsel zachtjes doorkoken. 

• Laat het mengsel afkoelen. 

• Doe het mengsel in een afsluitbaar potje. 

 

Tips: 

• Het is aangewezen om het mengsel op een zacht vuur te laten koken. Zo 

vermijd je dat te veel vocht te vlug verdampt. 

• Het is belangrijk dat je altijd goed blijft roeren. 
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INSTRUCTIEFICHE  

Recept 3 
Ingrediënten: 

• Melkpoeder voor in de koffie 

• Water 

• Azijn 

• Bakpoeder 

 

Benodigdheden: 

• Koffiefilter 

• 2 plastic bekertjes 

• Roerstokjes (ijslollystokjes) 

• Kopje 

• Eetlepel 

• Koffielepel  

 

Werkwijze: 

• Vul een kopje met water. 

• Los hier 2 eetlepels melkpoeder in op. Doe er een eetlepel azijn bij en goed 

roeren. 

• Hang de koffiefilter in een plastic bekertje. 

• Giet het mengsel uit het kopje in de filter. 

• Zorg dat de onderkant van de filter, de vloeistof die door de filter druppelt 

niet raakt. 

• Wacht tot alle vloeistof door de filter is gedruppeld. 

• Scheur de filter open bij de naad en schraap de klontjes van het papier af. 

• Doe de klontjes in het andere plastic bekertje. 

• Doe een halve koffielepel bakpoeder bij de klontjes en goed roeren met een 

stokje. 

• De lijm is klaar. 
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INSTRUCTIEFICHE 

Onderzoekend leren 
 

 

Naam: 

Groepsnummer: 
 

 

 

Onderzoeksvraag 
Kan je met huis, tuin en keukenmiddelen lijm maken? 

Hypothese 
o Ja, dit gaat. 

o Nee, dit is niet mogelijk. 

o Ja, mits de juiste stoffen en hoeveelheden te respecteren. 

o … 

 

 

 

 

 

Ik denk na… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze fiche dient als 

basis om zelf op 

onderzoek uit te gaan. 

 

Veel plezier 

Aan welke eisen moet de lijm voldoen? 

Welke materialen die we thuis hebben, zouden we kunnen gebruiken om lijm te maken? 
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Onderzoek uitvoeren 

Ik ontwerp… 

Welk recept ga je in je groep maken? Kruis aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik maak… 

Maak in je groepje de lijm volgens het recept dat jullie hebben gekozen. 

Vul eerst de volgende zinnen aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° Schil 150 g aardappelen 

° Rasp ze fijn in een kom. 

° Doe er 200 ml water bij.  

° Roer goed. 

° Zeef het mengsel boven een 

kookpot. Druk er zoveel mogelijk 

vocht uit met een houten lepel.  

° Breng het vocht aan de kook, 

roer goed. 

° Laat het even doorkoken. 

° Laat het vocht afkoelen. 

° Doe 200 ml water in een kookpot.  

° Voeg er 3 eetlepels aardappel- 

zetmeel aan toe. Roer goed. 

° Blijf roeren tot het mengsel kookt. 

° Laat het mengsel even door- 

koken. 

° Laat het mengsel afkoelen. 

° Vul een kopje met water. 

° Los er 2 eetlepels melkpoeder in op 

en 1 eetlepel azijn. Goed roeren. 

° Hang een koffiefilter in een bekertje. 

Giet het mengsel erin. 

° wacht tot alle vloeistof door de filter 

is gedruppeld.  

° Schraap de klontjes uit de filter en 

doe ze in de andere beker.  

° Doe een halve koffielepel bakpoeder 

bij de klontjes, goed roeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Waarin kun je de lijm langere tijd bewaren? 

Wat doe je om hygiënisch te werken? 

Waarop moet je letten als je het ‘recept’ nauwkeurig wil maken? 

Wat doe je om veilig te werken? 

Hoe werk je met zorg? 
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Ik test… 

Test of je lijmmengsel aan de vooropgestelde eisen voldoet. Terwijl je wacht 

voor vraag 1, los je vraag 2 op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik verbeter… 

Verbeter indien nodig je mengsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleef met de lijm 2 stroken krantenpapier aan elkaar. Wacht 5 minuten? Wat stel je vast? 

 Ik maak de lijm beter smeerbaar: 

 

 

 Ik maak de lijm gladder: 

 

 

 Ik maak de lijm sterker: 

 

 

 Ik doen niets, de lijm is goed: 

Hoe ziet de lijm eruit? Hoe voelt hij aan? Is hij glad? Is hij gemakkelijk smeerbaar? 
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Testen uitvoeren 
De groepen A1 + A2 + A3 vormen samen een groep. 

De groepen B1 + B2 + B3 vormen samen een groep. 

Voer de testen uit en noteer je waarnemingen in de tabel. 

Doe lijm op de verschillende materialen en kijk of ze aan elkaar blijven 

kleven. 

Gebruik volgende symbolen: -      ➔ kleeft niet 

    +     ➔ kleeft  

    ++ ➔ kleeft heel goed 

 

 Recept 1 Recept 2 Recept 3 

Karton    

Hout     

Plastiek    

Piepschuim    

Rubber    

Textiel    

 

Besluit 
Bespreek de vaststelling met de klasgroep. Wat kan je besluiten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We stellen vast dat: 

 

 

De sterkste lijm is: 
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LES 6: Drama: Uitvindingen 

LESDUUR: 75 minuten 

LESDOELEN: 

ZILL: 

• MUgr2: Durven fantaseren en verbeelden.  

o Plezier beleven aan het verbeelden in diverse contexten – ongewone verbanden 

durven zien en leggen, durven fantasievol improviseren en vormgeven. 

• MUge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren. 

o Bewust beleven, herkennen, beschrijven en gericht toepassen van een 

geloofwaardige inleving en reactie op verschillende situaties (verbaal, non-verbaal). 

o Samenspel: het positief inspelen op ideeën, spelsuggesties van andere spelers, het 

aanbieden van spelsuggesties waarmee het samenspel gestimuleerd wordt, het 

innemen van een rol die het geheel (van de voorstelling) ten goede komt. 

• MUva1: Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen. 

o Aanwezige talenten en kwaliteiten complementair inzetten, richting (regie) kunnen 

geven en volgen in functie van een gemeenschappelijk muzisch doel en daarbij 

verbondenheid creëren. 

• Muva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te 

drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen. 

o Variëren in stem- en lichaamsgebruik, dit verfijnen – afspraken maken in de scène 

(wie, wat, waar, waarom, wanneer) – oefenen in het creatief spelen met tekst 

tijdens het improviseren (met andere kinderen). 

o Verzinnen van situaties en personages die andere uitbeelden – verfijnen van een 

non-verbale scène door expressief gebruik te maken van het lichaam en mimiek. 

 

OVSG 

• MV-DRA-BV-1.7: De kinderen kunnen zich in allerlei personages, dieren, planten en zaken uit 

de omgeving inleven en beelden deze uit. (Creativiteit) 
• MV-DRA-BV-1.17: De kinderen kunnen de vele expressiemogelijkheden van het eigen 

lichaam hanteren in functie van de te spelen rol. (Fantasie) 
• MV-DRA-BV-1.19: De kinderen kunnen op elkaar inspelen door dialogen te improviseren. 

(Reageren) 
• MV-DRA-SB-2.5: De kinderen exploreren de vele mogelijkheden van het lichaam om vorm te 

geven aan dramatisch spel. 
• MV-DRA-SB-2.12: De kinderen kunnen samen een eenvoudig dramatisch spel opbouwen. 

(Wie, wat, waar, wanneer hoe en waarom). 
• MV-DRA-SGB-3.10: De kinderen zien in dat de juiste verhouding tussen woord en beweging 

de expressie kan verhogen. 
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GO! 

• 4.3.1.4: Inzien dat het samenspel tussen woorden en beweging in een spelvorm de expressie 

kan vergroten. 

o Woorden kracht bijzetten door gebaren te gebruiken (bv. bij boosheid hevig met de 

armen zwaaien) 

• 4.3.2.1: Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, fantasieën en handelingen uitbeelden. 

• 4.3.2.2: De expressie in een spelvorm vergroten door de juiste verhouding tussen woord en 

beweging te hanteren. 

• 4.3.2.4: Een situatie uitbeelden door een bepaalde spreekstijl te hanteren. 

o Spreekstijl: spreken zoals de koning, deftig spreken, dialect spreken,… 

• 4.3.2.10: Een situatie of verhaal uitbeelden door bewust gebruik te maken van attributen. 

• 4.3.2.23: Gepast reageren op acties, emoties en tekst van hun tegenspeler(s). 

• 4.3.2.27: Een manier van presenteren kiezen en uitvoeren. 

 

MATERIALEN: 

• Muziek 

 

ORGANISATIE: 

Ruim lokaal bv. turnzaal of bewegingsruimte 

 
KERNWOORDEN: 

Uitvindingen - improvisatie - inleving 

ESSENTIE VAN DE LES: 

• De leerlingen kunnen fantasie gebruiken om in een voorwerp een andere 

functie te zien. 

• De leerlingen kunnen een belangrijke eigenschap van een elektrisch 

huishoudelijk apparaat uitbeelden. 

• De leerlingen bedenken in groep een apparaat dat nog niet bestaat. 

 

VERLOOP VAN DE LEERACTIVITEIT: 

Deze les improvisatie gaat over uitvindingen en het op een nieuwe manier 

kijken naar bekende situaties. De leerlingen associëren op bestaande 

voorwerpen en geven hier een andere functie aan. Ze gaan in groepjes aan 

de slag en vinden een nieuw voorwerp uit. Er wordt zowel in tekst als in 

beweging geïmproviseerd. 
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Introductiefase: (10 min) 

• De leerlingen lopen door de ruimte op muziek. 

• Wanneer de muziek stopt, bekijken de leerlingen de ruimte vanuit een 

ongebruikelijk oogpunt. (Bv. liggend op de grond, tussen de benen door 

kijkend, met 1 oog dichtgeknepen, …) 

• Je kan de leerlingen laten kiezen vanuit welk oogpunt ze kijken of je kan het 

opleggen zodat iedereen hetzelfde doet. 

• Wanneer ze de ruimte op die manier ontdekt hebben, lopen ze weer verder. 

• Dit een aantal keer herhalen vanuit verschillende oogpunten. 

 

Kern: (60 min.) 

Dit is een …  

• De leerlingen zitten in een kring op de grond. 

• In het midden liggen allerlei voorwerpen. (een meetlat, een emmer, een bal, 

een touw, een hoepel, een kegel, …) 

• Zorg dat er genoeg voorwerpen in de kring liggen, de leerlingen moeten 

kunnen kiezen. 

• De leerlingen mogen zo dadelijk een voorwerp uit de kring nemen en 

vertellen kort wat het voorwerp volgens hem of haar is. Dit kan alles zijn, 

behalve wat de echte functie van het voorwerp is. (Bv. een pen wordt de 

afstandsbediening voor ruimteschepen.) 

• De leerlingen krijgen enkele minuten de bedenktijd om een voorwerp te 

kiezen en er een nieuwe functie aan te geven. 

• Om beurten nemen de leerlingen hun voorwerp en vertellen kort wat de 

functie van het voorwerp is. 

• Het voorwerp wordt teruggelegd en de volgende leerling is aan de beurt. 

 

Huishoudelijke apparaten 

• De leerlingen lopen door de ruimte. 

• Je noemt verschillende elektrische huishoudelijke apparaten. (Bv. printer, 

wasmachine, haardroger, broodrooster, mixer, koffiezet, computer, … 

• De leerlingen beelden dit apparaat uit. Ze beelden een belangrijke 

eigenschap uit van het apparaat. Bespreek kort met de leerlingen wat 

eigenschappen van een apparaat kunnen zijn. (Bv. een mixer = draaien, 

haardroger = blazen, …) 

• Ze zijn zelf het apparaat, niet de gebruiker ervan.  

• Bv. bij een wasmachine kunnen ze ronddraaien, het deurtje spelen of zich 

wassen. 

• Na een aantal apparaten, verdeel je de leerlingen in groepjes van 4. 

• Elke groepje bereidt een presentatie voor waarin ze een zelfgekozen 

apparaat uitbeelden. 
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• Elke leerling is een onderdeel van het apparaat. 

• Bv. wasmachine: leerlingen kunnen het deurtje, het water, de knoppen en de 

was zijn. 

• Bij de verschillende onderdelen mag geluid gemaakt worden. 

• De apparaten worden aan elkaar gepresenteerd. 

• De toeschouwers raden welk huishoudelijk apparaat er uitgebeeld wordt. 

 

De uitvinding 

• De leerlingen blijven verdeeld in dezelfde groepjes of je kan nieuwe groepjes 

vormen. 

• De leerlingen bedenken in hun groepje een apparaat dat nog niet bestaat. 

Bv. een machine om makkelijk paaseieren op te sporen. 

• Elke leerling is een onderdeel van het apparaat. 

• 1 leerling is de uitvinder en die geeft mondeling toelichting over het 

apparaat. 

• De onderdelen mogen geluid maken. 

• De uitvindingen worden aan elkaar gepresenteerd. 

 

Slot: (5 min.) 
De woordenhapper 

• De leerlingen zitten in een kring in het midden van de ruimte. 

• De woordenhapper gaat rond van leerling tot leerling. 

• Op de woordenhapper staan 8 vragen. 

o Beschrijf de les in 3 woorden. 

o Welk deel van de les zou je nog een keer willen doen?  

o Hoe kun je de les van vandaag verbinden met de echte wereld? 

o Hoe voel je je over de les van vandaag? 

o Iets over de les waarvan ik zeg ‘Wauw’! 

o 1 ding uit de les dat je straks aan je ouders wil vertellen? 

o Noem een positief punt over hoe je aan de opdrachten hebt gewerkt. 

o Hoe verliep de samenwerking? 

• De leerlingen noemen een cijfer (aantal keren dat je op en neer beweegt met 

je vingers). 

• Vervolgens kiezen ze één van de vier cijfers die zichtbaar zijn. 

• Ze lezen de vraag en beantwoorden deze. 
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INSTRUCTIEFICHE 

Reflectie  
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Hoe verliep de 
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1 Leg het vierkant 

met de bedrukte 

zijde naar beneden. 

2 Vouw de vier hoeken 

naar het midden. 

3 Als het goed is, ziet 

het er dan zo uit. Draai 

hem nu om. 

4 Vouw nu weer de 

vier hoeken naar 

het midden. 

5 Dit is het resultaat 

6 Vouw in het 

midden licht door. 

7 Steek je vinger in de 

vier hoeken die een 

‘zakje’ vormen en buig 

de vier punten naar 

binnen. 
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LES 7: Webquest ‘Uitvinders en uitvindingen’. 

LESDUUR: 50 minuten 

LESDOELEN: 

ZILL: 

• MEge2: Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd 

doel. 

o Binnen voor hen relevante contexten, ICT gebruiken bij het uitvoeren van complexe 

opdrachten. 

• MEge3: Mediacontent verwerken. 

o Verbanden leggen tussen de content uit meerdere media: meerdere bronnen met 

elkaar vergelijken – onderscheid maken tussen relevante en minder relevante 

informatie – mediacontent selectief gebruiken. 

o Mediacontent ordenen, verbinden en samenvatten. 

• MEva1: Technische en instrumentale computervaardigheden ontwikkelen. 

o Een afbeelding invoegen. 

o Wisselen tussen geopende applicaties. 

o Selecteren, knippen, kopiëren, plakken en wisselen. 

• MEva3: Digitale informatievaardigheden ontwikkelen. 

o Een geschikte applicatie selecteren en gebruiken voor het zoeken van de gewenste 

informatie. 

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

gemeenschappelijk doel. 

o Zich samen verantwoordelijk voelen voor iets.  

o De talenten van individuele groepsleden complementair inzetten bij groepswerk – 

binnen de samenwerking met anderen een specifieke rol opnemen. 

 

OVSG 

• LOD-ICT-05.01: De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om informatie op te zoeken. 

• LOD-ICT-05.13: De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren met behulp van verschillende 

digitale bronnen. 

• LOD-ICT-06.03: De leerlingen kunnen de geselecteerde digitale informatie overbrengen naar 

een andere digitale omgeving 

• LOD-SOV-03.01: De leerlingen kunnen samenwerken met anderen zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 

GO! 

• 7.3 Media gebruiken 

o MV5.3; ICT 1-8: Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van 

media. 

o MV5.3; ICT 2, 3, 8: Uit een vertrouwd aanbod het gepaste medium kiezen en 

gebruiken i.f.v. een behoeft. 

o ICT 6; NED 5.1 -5.4: Met behulp van media, informatie vinden door een 

zoekstrategie te gebruiken. 

o ICT 3, 4, 6: Informatie verwerken en/of bewaren met behulp van media. 
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• Mens en Maatschappij:  

o 31201: Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken. 

o 31205: Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 

meewerken. 

 

MATERIALEN: 

• Computer of laptop per groep 

• Schaar  

• Lijm 

• Dikker gekleurd papier 

• Evaluatiepapieren 

• Instructiefiche per groep 

KERNWOORDEN: 

Webquest - kwartet 

ESSENTIE VAN DE LES: 

• De leerlingen gaan op internet op zoek naar relevante informatie over het 

opgelegde thema. 

• De leerlingen kunnen samenwerken en taken verdelen. 

• De leerlingen maken een kwartetspel. 

VERLOOP VAN DE LEERACTIVITEIT: 

Introductiefase: (5 min) 

Bekijk het instructiefilmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=eToXYcC6vpo&t=7s 

 

Kern: (35 min.) 

• De klas wordt verdeeld in groepen van max.4 leerlingen. 

• Elke groep kiest een thema waarvoor ze de speelkaarten zullen maken. 

• Alle leerlingen werken samen om de kaarten van hun groep te maken.  

• De kaarten worden gemaakt op een computer of een laptop. 

• De leerlingen zoeken informatie over hun thema op, op de computer.  

https://historiek.net/lijst-van-uitvindingen/ 

• Het kwartetspel bestaat uit 6 thema’s van uitvindingen. 

o 15de en 16de eeuw (1401-1600) ➔ licht blauw 

o 17de en 18de eeuw (1601-1800) ➔ geel 

o Eerste helft 19de eeuw (1801-1850) ➔ groen 

o Tweede helft 19de eeuw (1851-1900) ➔ paars 

https://www.youtube.com/watch?v=eToXYcC6vpo&t=7s
https://historiek.net/lijst-van-uitvindingen/
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o Eerste helft 20ste eeuw (1901-1950) ➔ rood 

o Tweede helft 20ste eeuw (1951-2000) ➔ donker blauw 

 

• Kopieer onderstaande link en open de Power Point presentatie. 

https://www.klascement.net/files/9/1/5/9/3/f/KWARTETblanco.ppt?push 

• Op elke speelkaart: 

o Vul je het thema bovenaan in. (Bv. 15de en 16de eeuw) 

o Plaats je een foto van de uitvinding. 

o Vul je een korte beschrijving van de uitvinding in. 

o Vul je de naam van de uitvinding in. 

o Vul je de 4 namen van de uitvindingen van je thema in. Op elke kaart 

zet je de naam van die speelkaart in het vetgedrukt.  

 

 
 

• Wanneer de speelkaarten klaar zijn, laat je ze nakijken door de leerkracht. 

• Stuur de speelkaarten door naar de kleurenprinter van de school en druk ze 

af. 

• Kleef de speelkaarten op een dikker papier (alle groepen op dezelfde kleur) 

en knip ze uit. 

• Elke leerling vult een reflectie van de opdracht in. (zie bijlage) 

 

Differentiatie voor thuiswerk 

Je kan dit ook individueel thuis maken. Je maakt zelf 4 kaarten en je spreekt met 

andere leerlingen af. Zij maken thuis ook elk 4 kaarten. De leerkracht verdeelt de 

groepen. 

• Je neemt contact op met de andere leden van je groep om af te spreken wie 

welke kaarten zal maken. Je doet dit per e-mail. 

• Download de link voor het maken van je speelkaarten. 

https://www.klascement.net/files/9/1/5/9/3/f/KWARTETblanco.ppt?push
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• Maak de speelkaarten waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. 

• Wissel de kaarten uit met de leerlingen van je groep. Verzend je eigen 

kaarten en ontvang de kaarten van de andere groepsleden. 

• Wanneer het terug school is, kan je de speelkaarten afdrukken op school en 

het kwartet spelen met je groepsleden. Je kan ook een kwartet spelen van 

een andere groep. Zo kan je zien wat zij gevonden hebben. 

 

Differentiatie wanneer er anderstalige leerlingen in de klas zitten, of leerlingen met 

afkomst van een ander land. 

• Je kan de leerlingen met dezelfde thuistaal in 1 groep zetten. Laat hen 

uitvindingen van hun land van herkomst opzoeken en daar een kwartet van 

maken. Zo kunnen ze iets van hun land laten zien wat anders misschien nooit 

besproken wordt. Ze zullen hier fier op zijn. 

 

Slot: (10 min.) 

• Klasgesprek over de webquest. 

• Dit zijn vragen waar je even over moet nadenken. 

o Vind je een webquest een gemakkelijke of moeilijke opdracht? 

o Wat vond je moeilijk? Wat vond je gemakkelijk? 

o Wat zou je de volgende keer anders doen? 

o Kan je een tip geven voor iemand die deze webquest ook wil 

gebruiken? ➔ Tips van de leerlingen verzamelen, visueel maken om 

eventueel later bij een (soortgelijk) groepswerk te kunnen gebruiken. 
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Instructiefiche  
• De klas wordt verdeeld in groepen van max.4 leerlingen. 

• Elke groep kiest een thema waarvoor ze de speelkaarten zullen maken. 

• Alle leerlingen werken samen om de kaarten van hun groep te maken.  

• De kaarten worden gemaakt op een computer of een laptop. 

• De leerlingen zoeken informatie over hun thema op, op de computer.  

https://historiek.net/lijst-van-uitvindingen/ 

• Het kwartetspel bestaat uit 6 thema’s van uitvindingen. 

o 15de en 16de eeuw (1401-1600) ➔ licht blauw 

o 17de en 18de eeuw (1601-1800) ➔ geel 

o Eerste helft 19de eeuw (1801-1850) ➔ groen 

o Tweede helft 19de eeuw (1851-1900) ➔ paars 

o Eerste helft 20ste eeuw (1901-1950) ➔ rood 

o Tweede helft 20ste eeuw (1951-2000) ➔ donker blauw 

 

• Kopieer onderstaande link en open de Power Point presentatie. 

https://www.klascement.net/files/9/1/5/9/3/f/KWARTETblanco.ppt?push 

• Op elke speelkaart: 

o Vul je het thema bovenaan in. (Bv. 15de en 16de eeuw) 

o Plaats je een foto van de uitvinding. 

o Vul je een korte beschrijving van de uitvinding in. 

o Vul je de naam van de uitvinding in. 

o Vul je de 4 namen van de uitvindingen van je thema in. Op elke kaart 

zet je de naam van die speelkaart in het vetgedrukt.  

 

 
 

 

https://historiek.net/lijst-van-uitvindingen/
https://www.klascement.net/files/9/1/5/9/3/f/KWARTETblanco.ppt?push
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Voorbeeld hoe je een speelkaart moet invullen: 

 
 

• Wanneer de speelkaarten klaar zijn, laat je ze nakijken door de leerkracht. 

• Stuur de speelkaarten door naar de kleurenprinter van de school en druk ze 

af. 

• Kleef de speelkaarten op een dikker papier (alle groepen op dezelfde kleur) 

en knip ze uit. 
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REFLECTIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe verliep de 

samenwerking? 

Wat ging 

goed? 

Welke nieuwe 

ideeën heb ik 

gekregen? 

Wat ga ik 

veranderen? 
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LES 8: Hoekenwerk  

LESDUUR: 75 minuten 

LESDOELEN: 

ZILL: 

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

gemeenschappelijk doel. 

o Zich samen verantwoordelijk voelen voor iets.  

o De talenten van individuele groepsleden complementair inzetten bij groepswerk – 

binnen de samenwerking met anderen een specifieke rol opnemen. 

• OWte2: Onderzoeken en illustreren volgens welke technische principes en natuurlijke 

verschijnselen eenvoudige technische systemen gemaakt zijn. 

o Illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over 

eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen. 

• OWte4: Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem, daarbij de 

verschillende stappen van het technisch proces doorlopen. 

o Bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houden met de 

behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen en in functie 

daarvan keuzes maken. 

• OWte6: In de toepassingsgebieden van techniek eenvoudige technische systemen, 

hulpmiddelen en keuzes herkennen. 

o Binnen de verschillende toepassingsgebieden van techniek technische systemen, 

het technisch proces, hulpmiddelen en keuzes onderzoeken. 

 

OVSG 

• WO-TEC-02.03: De leerlingen maken keuzes bij het gebruiken van een technische realisatie, 

rekening houdend met de behoefte, vereisten en beschikbare materialen en hulpmiddelen. 

• WO-TEC-02.11: De leerlingen maken technische realisaties binnen verschillende 

toepassingsgebieden. 

• WO-TEC-02.23: De leerlingen maken een eenvoudige technische realisatie, al dan niet aan 

de hand van een stappenplan. 

• WO-MAA-SCV-14: De leerlingen ervaren dat taakverdelend werken of samenwerken zinvol 

kan zijn en kunnen de positieve gevolgen daarvan verwoorden. 

 

GO! 

• 33102: Algemene vaardigheden: 

o Een explorerende en experimentele aanpak tonen om meer te weten te komen 

over techniek. 

• 33302: Techniek hanteren – Technische systemen maken: 

o Een technisch systeem maken houdt het doorlopen van een technisch proces in. 

Technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken 

-en/of realiseren. 

• 33316: Techniek hanteren – Technische systemen maken: 
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o Realiseren van een technisch systeem houdt in dat je kan werken met een 

stappenplan, een eenvoudige werktekening of handleiding. Een eenvoudig 

technisch systeem al dan niet aan de hand van een stappenplan realiseren. 

• Mens en Maatschappij:  

o 31201: Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken. 

o 31205: Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 

meewerken. 

 

MATERIALEN: 

• Tekst met kleine letters 

• Stuk dit karton 

• Doorzichtige folie (huishoudfolie) 

• Schaar 

• Plakband 

• Glas water 

• Rietje of druppelteller 

• Kwartet dat de leerlingen zelf gemaakt hebben tijdens de webquest 

• Kleine staafmagneet (bijv. van Geomag) 

• Waxinelichtje  

• Plakband  

• Kom  

• Water  

• 2 glazen water 

• Koffielepel 

• Bakpoeder 

• Limonadesiroop  

• Stuk touw van minstens 3 meter lang 

• Schaar 

• 2 halve lucifers 

• 2 plastic bekertjes 
 

KERNWOORDEN: 

Proefjes – uitvinden – samenwerken 

ESSENTIE VAN DE LES: 

• De leerlingen gaan aan de hand van proefjes allerlei uitvindingen uitproberen 

en zo zelf een logische verklaring achterhalen. 

• De leerlingen spelen het kwartetspel dat ze zelf gemaakt hebben tijdens de 

webquest. 

• De leerlingen ontwerpen in groep een nieuwe uitvinding. 
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VERLOOP VAN DE LEERACTIVITEIT: 

Introductiefase: (5 min) 

De klas staat opgesteld in verschillende hoeken. De leerlingen krijgen bij het 

binnenkomen een speelkaart met een cijfer. Ze zoeken de hoek met hetzelfde cijfer 

en gaan daar zitten. 

Ze voeren de verschillende opdrachten uit in de hoeken. Bij de proefjes moeten ze 

antwoorden noteren op vragen. Op de achterkant van de instructiefiche staan de 

antwoorden + uitleg over het proefje. 

 

Kern: (60 min.) 

Hoek 1: Kwartet 

• De leerlingen hebben tijdens de vorige les een kwartet gemaakt.  

• Dit kwartet wordt gespeeld in deze hoek. 

 

Hoek 2: Hoe maak je kleine lettertjes groter? (proefje) 

Letters heb je in allerlei soorten en maten. Sommige letters zijn zo klein, dat je ze 

bijna niet kan lezen. Hoe kan je kleine letters groter maken? 

 

Hoek 3: Hoe werkt een kompas? (proefje) 

Als je de weg kwijt bent, dan is het handig om te weten welke kant je opgaat. 

Hiervoor kan je een kompas gebruiken. De wijzer van een kompas wijst altijd naar 

het noorden. Hoe werkt zo'n kompas eigenlijk? 

 

Hoek 4: Hoe kan je zelf prik maken? (proefje) 

Bijna iedereen drinkt eens iets met prik, bijvoorbeeld cola of limonade. Het is niet zo 

moeilijk om zelf gewone limonade te maken met siroop uit de winkel. Maar hoe 

wordt prik gemaakt, hoe komt de prik in de limonade? 

 

Hoek 5: Kan je iemand van op een afstand horen fluisteren? (proefje) 

Tegenwoordig bestaan er hele ingewikkelde telefoons met heel veel functies, zoals 

bijvoorbeeld spelletjes. Maar de belangrijkste functie van een telefoon is toch dat je 

met iemand op afstand kan spreken. Wist je dat je daar helemaal geen ingewikkelde 

apparatuur voor nodig hebt? Kan jij iemand die ver weg staat horen fluitsteren? 
 

Hoek 6: Uitvinding 

Stel je toch eens voor dat we geen televisie, telefoon, radio of computer hadden. En 

dat de auto en fiets nooit uitgevonden waren. De wereld zou er dan heel anders 

uitgezien hebben. Gelukkig bedenken uitvinders steeds weer nieuwe dingen 

waardoor het leven wat makkelijker wordt. Zouden we tegenwoordig bijvoorbeeld 
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nog zonder telefoon kunnen? Maar welke uitvinding missen we nu nog? Wat moet 

er echt nog uitgevonden worden?  

 

Slot: (10 min.) 
Elke leerling krijgt een 3-2-1 ticket. 

Ze vullen het ticket in en bij het buitengaan van de klas leggen ze het ticket in een 

mandje of doos. 

Zo krijg je als leerkracht inzicht in hoe de leerlingen deze les (hoekenwerk) verwerkt 

hebben. De leerlingen krijgen zo ook inzicht in hun leerproces. 
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INSTRUCTIEFICHE 

Kwartet 
Spelregels 

1. De kaarten worden geschud en onder de spelers verdeeld. Het is mogelijk 

dat sommige spelers een kaart meer krijgen. 

2. Een speler begint door aan een willekeurige andere speler een kaart te 

vragen om een volledig kwartet bij elkaar te verzamelen. Deze vraag wordt 

meestal als volgt geformuleerd: ‘Mag ik van (naam) van (de kwartetnaam) 

(de naam van de kaart)?’ Als de gevraagde speler deze kaart heeft, moet hij 

deze geven en mag de gevraagde speler verder vragen. Als hij de gevraagde 

kaart niet heeft, mag die op zijn beurt gaan vragen. 

3. Wie om een kaart vraagt, moet zelf al minstens een kaart uit dat kwartet 

bezitten. 

4. Tijdens het spel is het dus zaak om te onthouden wie van welk kwartet een 

kaart heeft. Je moet ook proberen te onthouden welke kaart van dat kwartet 

dat niet is. 

5. Als een speler alle vier de kaarten van een kwartet heeft, maakt hij dit 

bekend en legt het kwartet op tafel. De speler die op het eind van het spel 

(als niemand meer losse kaarten heeft) de meeste kwartetten heeft, is de 

winnaar. 
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INSTRUCTIEFICHE 

Hoe maak je kleine letters groter? 
Letters heb je in allerlei soorten en maten. Sommige letters zijn zo klein, dat je ze 

bijna niet kan lezen. Hoe kan je kleine letters groter maken? 

 

Benodigdheden 

• Tekst met kleine letters 

• Stuk dit karton 

• Doorzichtige folie (huishoudfolie) 

• Schaar 

• Plakband 

• Glas water 

• Rietje of druppelteller 

 

Stappen 

1. Knip een rond gat in het karton. 

2. Knip een stuk folie af. 

3. Span het folie over het gat in het karton. 

4. Plak het folie vast. 

 
5. Leg de tekst onder het gat met het folie. 

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als er een druppel water op het folie ligt? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Houd het rietje in het glas water. 

7. Houd je duim op het rietje. 
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8. Houd het rietje met je duim erop boven het gat met de folie. 

9. Haal je duim van het rietje af. 

 
10. Kijk naar de letters. 

Vraag 2: Wat is er gebeurd? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Uitleg 

Doordat de druppel bol is, werkt hij als de lens van een vergrootglas. Daarom 

zien de letters er groter uit als je ze door de druppel ziet. Aan de rand van de 

druppel zijn de letters niet meer goed leesbaar, omdat de druppel daar 

rondloopt. 

Extra uitleg 

Water bestaat uit kleine deeltjes die moleculen heten. De moleculen van 

water maken aan de oppervlakte een sterke laag. Dit is de 

oppervlaktespanning. De oppervlaktespanning houdt de watermoleculen bij 

elkaar, waardoor druppels een bolle vorm hebben. Lichtstralen gaan 

rechtdoor, maar kunnen van richting veranderen als ze van de ene stof naar 

de andere stof gaan. Je zegt dan dat het licht breekt. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren als licht van water naar lucht gaat. Een waterdruppel werkt als een 

vergrootglas. In een vergrootglas zit een bolle lens, die het licht zo breekt, 

dat je de dingen achter de lens groter ziet. En dat gebeurt ook met de kleine 

letters in dit proefje. 
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Extra weetje over de werking van een verrekijker 

In dit filmpje vind je nog extra info over de verrekijker. 

https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-verrekijker-clip-uit-willem-

wever/#q=vergrootglas 
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ANTWOORDBLAD 

Hoe maak je kleine letters groter? 
Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als er een druppel water op het folie ligt? 

Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou 

gebeuren. 

Vraag 2: Wat is er gebeurd? 

De letters die je door de druppel heen ziet, zijn groter dan de rest van de 

letters. Aan de rand van de druppel zijn de letters niet meer goed leesbaar, 

want ze zijn helemaal vervormd. 

Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 

Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het 

komt. 
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INSTRUCTIEFICHE 

Hoe werkt een kompas? 
Als je de weg kwijt bent, dan is het handig om te weten welke kant je opgaat. 

Hiervoor kan je een kompas gebruiken. De wijzer van een kompas wijst altijd 

naar het noorden. Hoe werkt zo'n kompas eigenlijk? 

Benodigdheden 

• Kleine staafmagneet (bijv. van Geomag) 

• Waxinelichtje  

• Plakband  

• Kom  

• Water  
 

Stappen 

1. Haal het waxinelichtje uit het aluminium bakje. 

2. Leg de staafmagneet plat in het midden van het bakje. 

3. Plak de magneet aan het bakje vast. 

 
4. Vul de kom met water. 

Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je het bakje in het water legt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Leg het bakje met de magneet in de kom water. 

 
6. Probeer het bakje een kwartslag te draaien. 

 

 

 

 

 



THEMA: ALLES OP ZIJN TIJD….   127 

 

   

 

  

Vraag 2: Wat gebeurt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Uitleg 

Een staafmagneet heeft twee magnetische polen. De ene kant van de 

magneet noem je noordpool en de andere kant noem je zuidpool. De 

magnetische noordpool van de magneet wordt aangetrokken door de 

noordpool van de aarde. De aarde is namelijk ook magnetisch. 

 

Extra uitleg 

De aarde is magnetisch en dit noemen we wel het aardmagnetisch veld. De 

magnetische zuidpool van het aardmagnetisch veld ligt in de buurt van de 

noordpool en de magnetische noordpool van het aardmagnetisch veld ligt in 

de buurt van de zuidpool. De magnetische eigenschappen van de aarde zijn 

van invloed op andere magneten. Als een staafmagneet gemakkelijk kan 

bewegen, dan zal hij in de richting noord-zuid gaan liggen. Gelijke polen 

stoten elkaar af, verschillende polen trekken elkaar aan. De noordpool van 

een magneet wordt aangetrokken door de magnetische zuidpool van de 

aarde en de zuidpool van de magneet wordt aangetrokken door de 

magnetische noordpool van de aarde. Een kompas maakt gebruik van dit 

principe. De naald van een kompas is een staafmagneet die kan draaien om 

een punt. De noordpool van de magneet wijst altijd naar het noorden. En als 

je de richting van het noorden weet, dan weet je gelijk het oosten, zuiden en 

westen ook. Je kunt ook zelf een staafmagneet maken van een naald. Lees 

hoe dat werkt bij het proefje langs de magneet. Voor het kompas kun je de 

magnetische naald het beste door de zijkanten van het aluminium bakje 

prikken. 

 

 

 

http://www.proefjes.nl/proefje/138
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Extra weetje over de magnetische noordpool 

In dit filmpje vind je nog extra info over de magnetische noordpool. 

https://schooltv.nl/video/wat-is-de-magnetische-noordpool-twee-

noordpolen/#q=kompas 
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ANTWOORDBLAD 

Hoe maak je een kompas? 
Vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je het bakje in het water legt? 

Alle antwoorden zijn goed als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou gebeuren. 
Ook als de voorspelling uiteindelijk niet klopte. 

 

Vraag 2: Wat gebeurt? 

De staafmagneet wil altijd dezelfde richting op wijzen. Als je de magneet in 

het bakje een kwartslag probeert te draaien, dan draait hij nadat je hem 

loslaat weer in de richting noord-zuid. 

 

Vraag 3: Hoe denk je dat dit komt? 

Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het 

komt. 
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INSTRUCTIEFICHE 

Hoe kan je zelf prik maken? 
Bijna iedereen drinkt eens iets met prik, bijvoorbeeld cola of limonade. Het is 
niet zo moeilijk om zelf gewone limonade te maken met siroop uit de winkel. 
Maar hoe wordt prik gemaakt, hoe komt de prik in de limonade? 
 
Benodigdheden 

• 2 glazen water 

• Koffielepel 

• Bakpoeder 

• Limonadesiroop  
 

Stappen 

1. Doe een flinke scheut van de limonadesiroop in het eerste glas water. 

2. Roer zachtjes met de koffielepel in het glas. 

3. Proef eens uit het eerste glas. 

Vraag 1: Hoe smaakt de limonade? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Doe een halve koffielepel bakpoeder in het tweede glas water. 

5. Doe een flinke scheut van de limonadesiroop in het tweede glas 

water. 

6. Roer zachtjes met de koffielepel in het tweede glas. 

Vraag 2: Wat gebeurt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Wacht even tot het ergste schuimen is opgehouden. 

Vraag 3: Hoe denk je dat de limonade in het tweede glas zal smaken? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Proef eens uit het tweede glas. 

Vraag 4: Wat proef je? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



THEMA: ALLES OP ZIJN TIJD….   131 

 

   

 

  

Vraag 5: Hoe denk je dat dit komt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Uitleg 

In bakpoeder zit zuiveringszout en een zuur. Als je het bakpoeder oplost, dan 

mengen het zuiveringszout en het zuur. Bij het mengen van deze twee 

stoffen ontstaan belletjes van koolzuur. Deze belletjes zijn de prik. De zoute 

smaak ontstaat doordat bij het oplossen van het bakpoeder ook natrium 

ontstaat. Natrium zit ook in keukenzout. 

 

Extra uitleg 

In bakpoeder zit zuiveringszout, meestal natriumbicarbonaat. 

Zuiveringszout is een base. Een base is het tegenovergestelde van een zuur. 

Als je een zuur en een base bij elkaar doet, reageren ze met elkaar. 

Als een zuur en zuiveringszout reageren, vormen ze water, natrium en 

koolzuur. Het koolzuur is een gas en wil ontsnappen. Daarom vormt het 

belletjes en gaat het bakpoeder schuimen. Koolzuurgas is hetzelfde als 

CO2 gas en koolstofdioxide. 

In bakpoeder zit ook een zuur in poedervorm. Als je bakpoeder met water 

mengt krijg je dezelfde reactie als zuiveringszout of bakpoeder met azijn. 

Daarom werkt het zo goed in beslag: de koolzuurgasbelletjes zorgen ervoor 

dat je beslag lekker luchtig wordt. 

In frisdrank zitten dezelfde koolzuurgas-belletjes. Alleen worden die in de 

fabriek op een andere manier in de limonade gedaan. In de fabriek wordt het 

koolzuurgas onder hoge druk in de limonade gedaan. Daarom maakt 

frisdrank zo'n sissend geluid als je het openmaakt. 

 

Extra weetje over koolzuur in water. 

In dit filmpje vind je nog extra info over koolzuur in water. 

https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-

bruiswater/#q=koolzuur 

 

 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-bruiswater/#q=koolzuur
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ANTWOORDBLAD 

Hoe kan je zelf prik maken? 
Vraag 1: Hoe smaakt de limonade? 

De limonade smaakt als gewone limonade. 

 

Vraag 2: Wat gebeurt er? 

De limonade gaat schuimen en er ontstaan belletjes. 

 
Vraag 3: Hoe denk je dat de limonade in het tweede glas zal smaken? 

Alle antwoorden zijn goed. Het gaat er bij deze vraag om wat jij zelf van te 

voren denkt. 

 
Vraag 4: Wat proef je? 

Er zit nu prik in de limonade, als het goed is. Ook is de limonade een heel 

klein beetje zouter geworden. 

 
Vraag 5: Hoe denk je dat dit komt? 

Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het 

komt. 
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INSTRUCTIEFICHE 

Kan je iemand op een afstand horen fluisteren? 
Tegenwoordig bestaan er hele ingewikkelde telefoons met heel veel 

functies, zoals bijvoorbeeld spelletjes. Maar de belangrijkste functie van een 

telefoon is toch dat je met iemand op afstand kan spreken. Wist je dat je 

daar helemaal geen ingewikkelde apparatuur voor nodig hebt? Kan jij 

iemand die ver weg staat horen fluitsteren? 

 
Benodigdheden 

• Stuk touw van minstens 3 meter lang 

• Schaar 

• 2 halve lucifers 

• 2 plastic bekertjes 
 

Stappen 

1. Maak een gaatje in de onderkant van allebei de bekertjes. 

2. Steek een uiteinde van het touw van onderaf door het gaatje het 

bekertje in. 

3. Doe hetzelfde met de andere kant van het touw en het andere 

bekertje. 

4. Bind een halve lucifer aan het uiteinde van het touw. 

 
5. Doe hetzelfde aan de andere kant van het touw. 

Vraag 1: Kunnen jullie elkaar fluisterend verstaan zonder de bekertjes 

te gebruiken? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Doe dit met 2: neem allebei een bekertje en ga een eindje uit elkaar 

staan. 

7. Zorg dat het touw strak staat. 

8. Laat één iemand in zijn bekertje fluisteren en de ander in zijn bekertje 

luisteren? Wanneer je met meer dan 2 bent, wissel je af. 

 



THEMA: ALLES OP ZIJN TIJD….   134 

 

   

 

  

Vraag 2: Kunnen jullie elkaar verstaan? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Vraag 3: Hoe denk je dat dat komt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Uitleg 

Geluiden zijn trillingen van de lucht. Dingen die geluid maken, zoals onze 

stembanden, trillen waardoor de lucht eromheen mee trilt. De trillende lucht 

kan er dan weer voor zorgen dat andere dingen mee gaan trillen, zoals de 

onderkant van het bekertje. En die zorgt er dan weer voor dat het touwtje 

tussen de twee bekertjes gaat trillen, waardoor de onderkant van het andere 

bekertje weer gaat trillen en de andere persoon het geluid kan horen. Het 

geluid gaat makkelijker door het strakgespannen touwtje dan door de lucht, 

waardoor je elkaar gewoon niet kan horen fluisteren, maar wel door de 

bekertjes 

 

Extra uitleg 

Geluidstrillingen verplaatsen zich gemakkelijker door het strakke touw dan 

door de lucht, waardoor het gemakkelijker is elkaar te horen met de 

'bekertjestelefoon' dan zonder. 

 

Extra weetje over geluidstrillingen 

In dit filmpje vind je nog extra info over hoe geluid zich door de lucht 

voorplant. 

https://schooltv.nl/video/geluidstrillingen-geluid-plant-zich-door-de-lucht-

voort-maar-als-er-geen-lucht-is/#q=geluidstrillingen 
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ANTWOORDBLAD 

Kan je iemand op een afstand horen fluisteren? 
Vraag 1: Kunnen jullie elkaar fluisterend verstaan zonder de bekertjes te 

gebruiken? 

Zonder de 'bekertjestelefoon' is het moeilijk elkaar te verstaan als je fluistert, 

omdat je vrij ver uit elkaar staat. 
 

Vraag 2: Kunnen jullie elkaar verstaan? 

Ondanks dat je ver uit elkaar staat kan je elkaar verstaan, zelfs als je fluistert. 

 

Vraag 3: Hoe denk je dat dat komt? 

Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het 

komt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



THEMA: ALLES OP ZIJN TIJD….   136 

 

   

 

  

INSTRUCTIEFICHE 

Uitvinding? 
Stel je toch eens voor dat we geen televisie, telefoon, radio of computer 

hadden. En dat de auto en fiets nooit uitgevonden waren. De wereld zou er 

dan heel anders uitgezien hebben. Gelukkig bedenken uitvinders steeds 

weer nieuwe dingen waardoor het leven wat makkelijker wordt. Zouden we 

tegenwoordig bijvoorbeeld nog zonder telefoon kunnen? Maar welke 

uitvinding missen we nu nog? Wat moet er echt nog uitgevonden worden? 

Die onmisbare uitvinding gaan jullie beschrijven. 

 

Bedenk voor deze opdracht een nieuw voorwerp waarvan jullie denken dat 

dit dé uitvinding van de toekomst is. Over 5 of 10 jaar moet deze uitvinding 

volgens jullie overal in de winkels liggen.  

Beschrijf op één A4-tje welke uitvinding jullie bedacht hebben. 

De volgende punten moeten zeker in jullie verslag genoemd worden:  

• Wat is de naam van jullie uitvinding? 

• Hoe ziet de uitvinding eruit? 

• Wat kun je met de uitvinding?  

• Voor wie is de uitvinding bedoeld? 

• Waarom is dit dé uitvinding van de toekomst?  

Als jullie verslag klaar zijn, kun je een tekening van je uitvinding maken. 

Zo kan iedereen precies zien hou jullie uitvinding eruit ziet. 
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Reflectie: 3-2-1 TICKET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

         3 -2 -1 
Naam:  

3 dingen die je tijdens de les geleerd hebt: 

   3 

2 vragen die je wil stellen: 

   

 

 
   

 

2

 

1 ding wil je straks doorvertellen aan je 

ouders, je broer of zus. Wat is dat? 

 1 
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LES 9: Quiz: Evaluatie thema. 

LESDUUR: 25 minuten 

LESDOELEN: 

ZILL: 

• TOmn1: Een mondelinge boodschap verwerken 

o Verwerken van informatie uit verschillende boodschappen door: de informatie te 

vergelijken. 

 

OVSG 

• NL-LEZ-DV-D02-05: De leerlingen kunnen, als een aantal vragen zijn gegeven, zo vlug 

mogelijk uitzoeken op welke plaatsen welke antwoorden worden beantwoord. 

•  

GO! 

• 11352: Vragen van de leraar over een behandeld onderwerp binnen de verschillende 

leergebieden beantwoorden: eigenschappen en kenmerken uit een context afleiden; 

gebeurtenissen, overeenkomsten en verschillen uit een context afleiden; verbanden uit een 

context afleiden. 

 

MATERIALEN: 

• IPad of laptop 

• Digibord  

KERNWOORDEN: 

Opgedane kennis tijdens het thema. 

ESSENTIE VAN DE LES: 

• De leerlingen verwerken via de quiz de informatie die ze tijdens het thema 

hebben opgedaan. 

• De kennis van de inhoud van het thema wordt getoetst aan de hand van een 

quiz. 

• De leerlingen laten zien of ze de inhoud van het thema begrepen hebben. 

VERLOOP VAN DE LEERACTIVITEIT: 

Introductiefase: (5 min) 

De leerlingen worden in groepjes verdeeld omdat er meestal niet genoeg IPads en 

laptops op school aanwezig zijn voor elke leerling. 

Als er toch voor elke leerling een IPad en/of laptop aanwezig is, werken de 

leerlingen individueel.  
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De leerlingen surfen naar de website: en vullen de Game Pin in. Deze verschijnt op 

het digibord. 

https://create.kahoot.it/share/quiz-uitvindingen/b234df2c-ac3b-45c8-9451-

522f2e5baa25 

 

Kern: (15 min.) 

Quiz vragen: 

1. Het wiel werd uitgevonden door meneer Bell? Waar of niet waar? 

2. Gebruiksvoorwerpen evolueren in de tijd omdat nieuwe materialen en 

technieken gebruikt worden? Waar of niet waar? 

3. Wat hoort niet in het rijtje thuis? Telefoon, GSM, telegraaf, televisie? 

4. Een eerste handgemaakt model van een product is een prototype? Waar of 

niet waar? 

5. De magnetische noordpool van een magneet wordt aangetrokken door de 

zuidpool van de aarde? Waar of niet waar? 

6. Geluidstrillingen verplaatsen zich gemakkelijker door de lucht dan door een 

strak touw? Waar of niet waar? 

7. Wat hoort niet in het rijtje thuis? Zonnewijzer, stoomtrein, vliegtuig, 

zeppelin? 

8. Wat bestond er eerst? Computer, telegraaf, stoommachine? 

9. Door wie werd de gloeilamp ontdekt? Thomas Edison, Alexander Graham 

Bell, de gebroeders Lumière? 

10. Wat heeft Karl Benz uitgevonden? Telefoon, auto, modem? 

11. Hoe heet het exclusieve recht op een uitvinding? Product, prototype, patent? 

12. Wat hoort niet in het rijtje thuis? Elektriciteit, telefoon, gloeilamp, de ploeg 

13. Wat is een ander woord voor vindingrijk zijn? Initiatief, productief, inventief? 

14. Voor de uitvinding van de fotografie werden beelden vastgelegd door te 

tekenen in zand? Waar of niet waar? 

15. Wat gebeurt er als je bakpoeder aan water met limonadesiroop toevoegt? Er 

gebeurt niets, de limonade krijgt een andere kleur, de limonade gaat 

schuimen en er ontstaan belletjes. 

 

Slot: (5 min.) 

Resultaten bekijken van de vragen. 

Eventueel uitleg geven bij de vragen en de oplossingen. 

 

 

 

 

 

https://create.kahoot.it/share/quiz-uitvindingen/b234df2c-ac3b-45c8-9451-522f2e5baa25
https://create.kahoot.it/share/quiz-uitvindingen/b234df2c-ac3b-45c8-9451-522f2e5baa25


THEMA: ALLES OP ZIJN TIJD….   140 

 

   

 

  

Oplossingen quizvragen 
1. Het wiel werd uitgevonden door meneer Bell? Niet waar: hij heeft de 

telefoon uitgevonden. 

2. Gebruiksvoorwerpen evolueren in de tijd omdat nieuwe materialen en 

technieken gebruikt worden? Waar 

3. Wat hoort niet in het rijtje thuis? Telefoon, GSM, telegraaf, televisie? De 

andere beginnen allemaal met ‘tele-‘. 

4. Een eerste handgemaakt model van een product is een prototype? Waar  

5. De magnetische noordpool van een magneet wordt aangetrokken door de 

zuidpool van de aarde? Niet waar: de magnetische noordpool van een 

magneet wordt aangetrokken door de noordpool van de aarde. 

6. Geluidstrillingen verplaatsen zich gemakkelijker door de lucht dan door een 

strak touw? Niet waar: geluidstrillingen verplaatsen zich 

gemakkelijker door een strak touw dan door de lucht. 

7. Wat hoort niet in het rijtje thuis? Zonnewijzer, stoomtrein, vliegtuig, 

zeppelin? De andere zijn voertuigen en de zonnewijzer niet. 

8. Wat bestond er eerst? Computer (1840), telegraaf (1830), 

stoommachine (1690)? 

9. Door wie werd de gloeilamp ontdekt? Thomas Edison, Alexander Graham 

Bell, de gebroeders Lumière? 

10. Wat heeft Karl Benz uitgevonden? Telefoon, auto, modem? 

11. Hoe heet het exclusieve recht op een uitvinding? Product, prototype, 

patent? 

12. Wat hoort niet in het rijtje thuis? Elektriciteit, telefoon, gloeilamp, de ploeg: 

dit werkt niet op elektriciteit. 

13. Wat is een ander woord voor vindingrijk zijn? Initiatief, productief, 

inventief? 

14. Voor de uitvinding van de fotografie werden beelden vastgelegd door te 

tekenen in zand? Niet waar: Beelden werden voor de uitvinding van 

de fotografie vastgelegd door tekeningen en schilderijen.  
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15. Wat gebeurt er als je bakpoeder aan water met limonadesiroop toevoegt? Er 

gebeurt niets, de limonade krijgt een andere kleur, de limonade gaat 

schuimen en er ontstaan belletjes. 
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