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Lespakket Vogels 
op school in de Winter

Maak van uw school een vogelparadijs. Help samen 
met uw leerlingen de natuur een handje! De winter is 
voor vogels een moeilijke tijd. Voor u en uw klas zijn 
er veel mogelijkheden vogels te helpen. Dit lespak-
ket geeft u alles wat u nodig heeft om aan de slag te 
gaan. Eén uurtje, of als wekenlang regelmatig terug-
kerend onderwerp in uw lessen.  

Door middel van de 8 werkbladen - elk met een 
thema - kunnen uw leerlingen alles over vogels te 
weten komen. Daarvoor moeten ze zelf goed kijken, 
op zoek naar antwoorden. Maar bovendien kunnen 
zij zelf - vaak in groepjes - aan de slag om de vogels 
rondom uw klas te helpen. 

Voor u als docent is er deze handleiding met achter-
grondinformatie en de antwoorden op alle vragen in 
de werkbladen. Hiermee kunt u in korte tijd een leuke 
vogelles voorbereiden.

Inhoud lespakket 
Het lespakket Vogels op School in de Winter bestaat 
uit de volgende materialen: 
•  Een poster voor in uw klas 
•  Kopieerbare werkbladen 
•  Deze docentenhandleiding 
•  Stickers voor op de ramen 
•  Vogelzoekkaarten 
•  Het tijdschrift WILDzoekers Expres 

WILDzoekers en SchoolTV 
‘Vogels op school’ is een samenwerking van de jeugd-
natuurclub WILDzoekers en SchoolTV van Teleac/NOT. 
Op televisie wordt in het programma ‘Nieuws uit de 
natuur’ aandacht besteed aan vogels en ‘Vogels op 
school’. U kunt meedoen aan de verkiezing van de 
Vogelvriendelijkste school van Nederland. Hier leest u 
meer over in de docentenhandleiding voor het Voor-
jaar, welke u in maart wordt toegezonden.

Tijdschrift WILDzoekers Expres 
De lesmaterialen worden aangevuld met speciale 
edities van het jeugdtijdschrift WILDzoekers Expres. 
Hierin lezen uw kinderen over vogels en krijgen ze 
informatie en tips om de vogels te helpen. Op school, 
maar ook thuis. Lesmaterialen, televisie, website en 
het tijdschrift vullen elkaar aan. Van elke editie van 
het tijdschrift waarin ‘Vogels op School’ worden be-
handelt ontvangt u een exemplaar ter informatie. In 
2008 en 2009 zijn dit in totaal 7 (van de 20) edities.

Werkbladen
De werkbladen voor de leerlingen (winter 1t/m 9) 
1; Vogels leren herkennen
2; Inventariseren vogelvriendelijke school
3; Vogelvoer maken
4; Vogels voeren
5; Observatiehut
6; Vogels observeren
7; Verschillende snavels
8; Fotograferen & filmen 
9; Evaluatie

Opzet Docentenhandleiding
• Leerdoel 
• Werkvormen 
• Materialen 
• Inleiding 
• Inhoud (werkblad) 
 - uitleg werkblad
 - woordenlijst
 - antwoord op vragen werkblad
• Nabespreking/Evaluatie 
• Meer informatie 

 

Let op:
Deze docentenhandleiding hoort bij het 
lesmateriaal voor de winter van 2008. Het 
lesmateriaal voor het voorjaar ontvangt 
u in maart 2008. Hierbij ontvangt u een 
bijbehorende aanvullende handleiding. 
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1. Vogels leren herkennen

Leerdoelen
•  de leerlingen zijn zich bewust van verschillende 

soorten vogels in hun eigen omgeving;
•  aan het eind van de les kunnen de leerlingen de 

meest voorkomende vogels benoemen;
•  aan het eind van de les kunnen de leerlingen een 

aantal kenmerken van verschillende vogelsoorten 
benoemen.

Werkvormen
• brainstorm op het bord
•  zoekkaarten gebruiken
Voor groep 7: 
•  op apart blad kenmerken van de vogels die op de 

zoekkaarten staan opzoeken en opschrijven
• werkblad invullen

Materiaal
• werkblad 1 – Vogels leren herkennen
• vogelzoekkaart 
• raamstickers van vogels
• vogelposter

Voorbereiding
Brainstorm op het bord.
Laat de leerlingen (die hun hand opsteken of bij beurt) 
op het bord de naam van een vogel opschrijven.
Inventariseer hierna de vogelnamen:
• wat zijn de bekendste vogels? 
•  welke vogelsoorten komen het meest voor in de 

omgeving van de school?
•  deze vogels kunnen apart op het bord geschreven 

worden of gekenmerkt worden zodat duidelijk is 
dat ze bij elkaar horen als tuinvogels.

Kenmerken van een vogel
Hoe herken je een vogel? 
Wat zijn kenmerken? (evt. uitleg van het woord ken-
merk).
De belangrijkste en opvallendste kenmerken zijn: 
grootte, vorm en kleur.
Het gedrag van een vogel: hoe hij staat, loopt, zwemt, 
vliegt, zingt, voedsel zoekt of op zoek gaat naar een 
vrouwtje, zijn echter net zo karakteristiek.
Laat de leerlingen hier zelf over nadenken. 

Aan de slag
Neem de tekst van het werkblad klassikaal door.

Zoekkaarten
•   De vogelsoorten die in de omgeving gezien wor-

den, aankruisen op de zoekkaart 
•  Laat de kinderen (in kleine groepen of individueel) 

bij een aantal vogels de kenmerken opschrijven 
(opdracht voor groep 7)

•  De vogelsoorten die in de omgeving gezien wor-
den, aanvinken op de zoekkaart

•  Eventueel ook thuis laten doen (in tuin of op balkon)
De vogels waar de namen nog niet van bekend zijn, 
kunnen eventueel met gebruikmaking van boeken 
uit de (school)bibliotheek of het internet opgezocht 
worden.

Tips
Het is leuk en zinvol om de zoekkaarten regelmatig 
voor een langere periode te gebruiken.
De kinderen worden zich er dan immers bewust(er) 
van dat bepaalde vogels veel voorkomen.
Ook door de volgende lessen kan het zijn dat er meer 
vogels gesignaleerd worden en die kunnen dan van-
zelfsprekend toegevoegd worden aan de lijst van ge-
spotte vogels en afgevinkt worden op de zoekkaart.

Woordenlijst
soort = een groep dieren of planten die bij elkaar ho-
ren op grond van gemeenschappelijke kenmerken
determineren = het vaststellen van de naam van een 
vogelsoort aan de hand van kenmerken

Antwoorden werkblad
Raadsel:
Een pimpelmees heeft een blauw kruintje net als een 
pet.
Een koolmees heeft een zwarte middenstreep, lijkt op 
een stropdas, over de gele buik.

Nabespreking (bijvoorbeeld als klassegesprek):
•  Hoe staat het met de zoekkaarten, zijn er veel 

vogelnamen aangekruist?
•  Welke vogels zijn gespot door de leerlingen die 

zelfstandig thuis in de tuin of op het balkon naar 
vogels hebben gekeken?

Vogels op school in 
een notendop
Welkom bij WILDzoekers ‘Vogels op school’. 
Vogels op School is een project van WILD-
zoekers en Vogelbescherming Nederland. 
Vogels op School is een meerjarig project 
met als doel om jongens en meiden uit 
groepen 5, 6 en 7 kennis te laten maken 
met vogels bij hen in de buurt. Leerkrachten 
kunnen met Vogels op School op meerdere 
momenten per jaar aandacht besteden aan 
vogels in de eigen omgeving. Het wintersei-
zoen en het broedseizoen staan centraal, 
omdat de vogels dan het meest zichtbaar 
zijn. Meer informatie over het project en 
aanvullende informatie over de onderwer-
pen in dit project vindt u op de website 
www.wildzoekers.nl/vogelsopschool. 
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•  Welke vogelsoorten kunnen de leerlingen benoe-
men?

•  Hoe zijn de lessen ervaren (het werken met de 
zoekkaarten en het determineren)?

•  Waren de onderwerpen leuk of juist niet? Wat was 
het leukste?

•  Was het gemakkelijk of juist moeilijk om vogels 
te leren herkennen? Wat was dan gemakkelijk of 
moeilijk?

• Zijn de leerlingen enthousiast (geworden)?
•  Is er behoefte om meer over vogels te weten te 

komen?
•  Eventueel korte toelichting op de volgende 

‘vogelles(sen)’.

Spelletje
Als er nog tijd over is kan er ter afsluiting een spelle-
tje gedaan worden.
“Raad welke vogel ik in mijn hoofd heb!”
Door het stellen van gesloten vragen over kenmerken 
en eigenschappen van vogels, wordt de naam van de 
vogel geraden.
Bijvoorbeeld: 
 “Leeft de vogel op het water?”
 “Heeft de vogel een korte snavel?”
 “Is de vogel groter dan een merel?”
 “Heeft het zwarte veren?” Etc.

�.  Inventariseren  
vogelvriendelijke school

Leerdoelen

•  Leerlingen zijn zich er van bewust dat vogels in hun 
omgeving er bij gebaat zijn om een handje gehol-
pen te worden, vooral in de winter.

•  Leerlingen weten hoe zij vogels kunnen helpen, na-
melijk door nestgelegenheid, voedsel en beschut-
ting aan te bieden.

•  De school heeft een plan van aanpak om het eigen 
terrein vogelvriendelijker te maken.

Werkvormen
• werkblad doornemen
•  in groepjes een inventarisatie maken van de 

schoolomgeving
•  de bevindingen en aanbevelingen op een rijtje zet-

ten en presenteren
•  (met dezelfde groepjes) een schoolpleinontwerp 

opstellen om het schoolplein vogelvriendelijk(er) te 
maken

• een uitvoeringsplan bedenken

Materiaal
•   werkblad 2 -  ‘Inventariseren vogelvriendelijke 

school’

Voorbereiding:
Maak de leerlingen attent op de verkiezing “Vogel-
vriendelijkste school”.
Meer informatie hierover is te vinden op www.wild-
zoekers.nl/vogelsopschool.
Beginsituatie: hoe ziet het schoolplein er voor vogels 
uit; zijn er bomen en struiken waar vogels in kunnen 
zitten, er hun voedsel kunnen vinden en er zich kun-
nen nestelen, is er beschutting?

Uitleg van het woord inventariseren

Aan de slag
Lees gezamenlijk het werkblad.

Inventariseren
De leerlingen moeten voor deze opdracht in groepjes 
samenwerken.

Laat de leerlingen in kleine groepjes op het school-
plein en rondom de school inventariseren op één van 
de drie onderdelen: 
• Nestgelegenheid
• Voedsel
• Beschutting.
Er wordt per onderdeel één of meerdere inventarisa-
ties gemaakt van de beginsituatie: 
wat is er op het moment voor de start van het 
vogelproject al aanwezig op het schoolplein en de 
schoolomgeving wat interessant is voor vogels?

Overleggen 
Terug in de klas wordt er in dezelfde groepjes bespro-
ken hoe de huidige situatie verbeterd kan worden.

Presentatie
De bevindingen en aanbevelingen worden gepresen-
teerd voor of in de klas.

Schoolpleinontwerp
Met de hele klas wordt er één grote tekening ge-
maakt waarin de aanbevelingen zijn opgenomen, wat 
(bomen, heesters, heggen, nestkasten en voeder-
plaatsen) waar komt te staan op het schoolplein. 

Uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan moet vooral bestaan uit het op 
papier zetten wat er gedaan kan worden rondom het 
schoolplein om vogels een handje te helpen.
Dit aan de hand van:
1.  Nestgelegenheid 

Bekijk of het mogelijk is of er nestkasten gemaakt 
kunnen worden en opgehangen op de daarvoor 
geschikte plekken. In het lespakket ‘het voorjaar’ 
wordt verder aandacht besteed aan nestkasten en 
tips gegeven voor het ophangen van een nestkast 
en nestkasten maken.
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2.  Voeren 
In les 3 Vogelvoer maken en les 4 Vogels voeren 
volgt de uitvoering hiervan.

3.  Beschutting 
Wellicht is het mogelijk om vogelvriendelijke bo-
men, struiken en heggen te plaatsen. 

Woordenlijst
 Inventariseren=    een lijst van voorkomende zaken 

(vogels) maken
holenbroeders =  vogels die in holtes broeden
Bevindingen=  waarnemingen na een onderzoek
Aanbevelingen=  adviezen
Presenteren=  voorstellen, vertonen

(schoolplein)ontwerp= iets bedenken en uitwerken 
op papierOplossing raadseltje
Een coole vogel fluit “chillp, chillp”!

Nabespreking
In kringgesprek
•  Is er goed samengewerkt zowel in groepjes als 

klassikaal?
• Wat hebben de leerlingen geleerd?
•  Hoe zijn de opdrachten ervaren? Vonden ze het 

moeilijk of juist gemakkelijk?
•  Is het schoolpleinontwerp te realiseren in een uit-

voeringsplan? Wat is haalbaar of niet? 
•  En concreet, wat gaan we als klas, school doen (in 

samenhang met de overige lessen en eventueel 
extra buiten de lesbladen om)? 

•  Een concreet uitvoeringsplan voor de drie onder-
delen (nesten, voeren, beschutting) en tijdsplan-
ning maken (wanneer gaan we wat doen?).

Meer informatie
Brochure van Vogelbescherming: “Meer vogels in de 
tuin”
Zinnige sites:   www.vogelbescherming.nl
 www.wildzoekers.nl
  www.vivara.nl

 

3. Vogelvoer maken 

Leerdoel 
•  de leerlingen actief aan het werk zetten door zelf 

voer te laten maken en op te laten hangen

Werkvormen
• werkblad doornemen
• vetbollen maken
• pindasnoeren rijgen
 
Materiaal
• werkblad 3 - Vetbol
• 1500 gram ongezouten rundvet
• 600 gram gebroken hennepzaad en maanzaad 
• 300 gram zonnebloempitten
• leeg blikje of melkpak 
•  stevige katoenen draad, om de vetbol mee op te 

hangen
•  pan en kookplaat
Pindasnoer
• 25 doppinda’s
• stevig draad 
• stompe naald
• prikpen met priklap

Voorbereiding 
De leerlingen gaan vetbollen maken en pindasnoeren 
rijgen en die vervolgens ophangen rondom de school.

Tip
Dit is een leuke aanvulling op les 4; vogels voeren! 

Meer informatie
•  Brochure van Vogelbescherming: “Meer vogels in 

de tuin”
• www.vogelbescherming.nl

WILDzoekers
WILDzoekers is dé club van Vogelbescher-
ming en Natuurmonumenten voor jongens 
en meiden. Het doel van WILDzoekers is 
om jongens en meiden kennis te laten 
maken met onze natuur. WILDzoekers geeft 
10x per jaar het magazine WILDzoekers Ex-
pres uit, boordevol beestachtige artikelen, 
dierennieuws, doe•het•zelf opdrachten, 
puzzels en quizzen. Meer informatie over 
WILDzoekers en de WILDzoekers Expres 
vindt u op www.wildzoekers.nl
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4. Vogels voeren 

Leerdoel
•  de leerlingen leren wat het belang van bijvoeren in 

de winter is
•  ze weten wat zomergasten, wintergasten en jaar-

gasten zijn
•  de leerlingen beseffen dat vogelsoorten verschil-

lende voedselvoorkeuren hebben
•  ze beseffen dat vogelsoorten op verschillende 

plaatsen hun voedsel zoeken

Werkvormen
• werkblad doornemen
• voederplank maken
• schoonmaakrooster maken en schema volgen
 
Materiaal
• werkblad 4
• houten plankjes
• spijkers 
• een hamer
• bouwtekening
• werkblad 4 

Voorbereiding:
De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met het 
maken van één of meerdere voedertafel(s). 
Vervolgens gaan ze kijken waar de voedertafel het 
beste geplaatst kan worden en wat er op de voeder-
tafel aan voer moet komen. Naast de plaatsing van de 
voedertafel wordt er ook aandacht besteed aan de 
plaats van het overige voer (zie tabel werkblad Vogels 
voeren). 
De voedertafel wordt dagelijks bijgevuld en schoonge-
maakt. Er wordt ook voor water gezorgd. 
Verder wordt het begrip vogeltrek aan de hand van 
opdracht 1 behandeld. 

Tip
De gemaakte voederplank kan goed gebruikt worden 
voor de observatieles, les 6. 

Extra opdracht 
Kijken naar de pikorde. Zijn er bepaalde vogelsoorten 
die andere vogels wegjagen? Zie je ook verschil in 
grootte van vogels? Gaan de kleine vogels weg voor 
de grotere of andersom?

Antwoorden werkblad 

Opdracht 1: Noem van elke categorie drie vogelsoor-
ten
Zomergasten Wintergasten Jaargast
1. Grutto 1. Ganzen 1. Merel
2. Ooievaar 2. Pestvogel 2. Huismus
3. Huiszwaluw 3. Roodborst 3. Houtduif
4. Zwarte roodstaart 4. Koperwiek 4. Ekster
5. Koekoek 5. Kramsvogel 5. Gaai

Kijk voor meer vogelsoorten op 
www.vogelbescherming.nl 

Opdracht 2; Maak een voedertafel

Opdracht 3; Streep steeds één woord weg
De voedertafel kan het beste op een open plek staan, 
zodat de vogels goed zicht hebben op de omgeving. 
Het liefst met een vluchtstruik in de buurt. Als de 
voedertafel hoger dan anderhalve meter is, dan is het 
meestal veilig voor springende katten.

Opdracht 4; Maak een schoonmaakrooster

Woordenlijst 
trekvogels =   vogel die met de wisseling van de 

seizoenen bepaalde streken opzoekt, 
resp. verlaat

zomergasten =  vogels die in de broedperiode in 
Nederland verblijven, buiten deze 
periode trekken zij naar warmere 
oorden

wintergasten =  vogels die in de winter in Nederland 
verblijven en elders broeden. 

 jaargasten =  vogels die het hele jaar in Nederland 
blijven 

pikorde =  hiërarchie bij vogels bepaald aan de 
hand van pikken 

Nabespreking
•  Eventueel in een kringgesprek of klassikaal bespre-

ken wat de leerlingen geleerd hebben over vogels 
voeren. 

•  De leerlingen snappen het principe vogeltrek en 
weten dat er verschillende strategieën zijn om de 
winter door te komen (hier blijven, of wegtrekken). 

Meer informatie
•  Brochure van Vogelbescherming: “Meer vogels in 

de tuin”
• www.vogelbescherming.nl
• Zoekkaart
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5. Observatiehut

Leerdoel 
•  De leerlingen begrijpen dat ze naar wilde vogels kij-

ken, die vanwege allerlei bedreigingen schuw zijn;
•  de leerlingen leren dat ze kunnen observeren zon-

der vogels te verstoren;
•  aan het einde van de les kunnen ze beoordelen 

wat het verschil is tussen observeren met en zon-
der schuilplaats. 

Werkvormen
• werkblad doornemen
• klassikaal gesprek
• samen een oplossing bedenken en uitvoeren

Benodigdheden 
• materiaal om de afscherming te maken:
• papier, zoals oude kranten of behang voor binnen 
• plastic of hout voor buiten
• verf 
•  papier voor binnen kan geschilderd worden in 

camouflage kleuren (leuk, niet nodig)
•  Materiaal voor een frame voor een buiten observa-

tiehut; 
•  grote takken, houten latten, plastic buizen, palen 

van een windscherm o.i.d.
• Bekleding van de hut;
•  stevige vuilniszakken, camouflagestof- netten of 

bouwzeil;
•  De buitenstellage goed vast zetten d.m.v. scheerlij-

nen en haringen.
• geschikte plek voor de observatiehut 
• werkblad 5

Aan de slag
Vogels observeren (dit onderdeel is afkomstig uit de 
les 6. Wanneer les 6 al is behandeld is het niet nodig 
dit onderdeel nogmaals te behandelen):

Wie weet hoe het kijken naar vogels wordt genoemd? 
(= observeren, maar ook waarnemen is een goed 
woord).
Wat kun je zien/leren door te observeren? (welke 
vogels er komen, wat ze doen, wat ze eten etc.)
Laat ze suggesties geven over wat een goede plaats 
bij de school zou zijn om te gaan observeren. (uitein-
delijk bepaalt de leraar de observatie plek en in wat 
voor vorm er geobserveerd gaat worden en hoe de 
eventuele groepen samengesteld worden)
Er kan nu gekozen worden om eerst te gaan observe-
ren zonder hut, zodat de leerlingen ervaren hoe het is 
om te observeren zonder hut. Ze kunnen dan achteraf 
beoordelen of er verschil is tussen observeren met en 
zonder hut. 

Observatiehut 
Bespreek gezamenlijk of het gedrag van de kinderen 
tijdens eventueel eerder observeren, invloed had op 
de vogels (aanwezigheid, geluid, beweging). Laat de 
kinderen oplossingen bedenken hoe je daar iets aan 
zou kunnen doen (stil zitten, langzame bewegingen, 
geen geluid maken, verdekt opstellen, je onzichtbaar 
maken). Bespreek welke dingen de kinderen zelf kun-
nen doen, zonder hulpmiddelen (stil zijn, stil zitten/
staan, langzame bewegingen)
Kom met het plan om een observatiehut/scherm te 
maken, waarachter de kinderen kunnen zitten, zodat 
de vogels ze niet zien.

Observatiehut maken
Laat de klas eerst het werkblad maken. Leg uit wat 
de bedoeling is van een observatiehut en laat een 
deel van de kinderen dat uitvoeren (of met de hele 
groep als dat mogelijk is). Er kan gekozen worden een 
(eenvoudige) indoor observatiehut of een meer tijdro-
vende outdoor observatiehut. 

Indoor observatiehut
Als er vanuit het klaslokaal geobserveerd kan wor-
den is het maken van een observatie “hut” simpel: 
De ramen waardoor gekeken wordt, worden (deels) 
afgeplakt tot boven stahoogte en er worden spleten 
of kijkgaten opengelaten, waardoor gekeken kan 
worden. Maak kijkopeningen op verschillende hoog-
tes voor kleine en grote kinderen, maar ook op zit en 
sta hoogte. Maak zoveel kijkopeningen dat een heel 
groepje tegelijk kan kijken. Deze observatiehut kan in 

Kerndoelen van 
het basisonderwijs
‘Vogels op school’ sluit aan bij de kerndoe-
len in het basisonderwijs, namelijk: 

Kerndoelen:
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kerndoel 39   De leerlingen leren met zorg 

om te gaan met het milieu
Onderdeel Natuur en Techniek
Kerndoel 40   De leerlingen leren in de 

eigen omgeving veelvoorko-
mende planten en dieren te 
onderscheiden en benoe-
men en leren hoe ze functi-
oneren in hun leefomgeving. 

Kerndoel 41  De leerlingen leren over de 
bouw van planten, dieren en 
mensen en over de vorm en 
functie van hun onderdelen. 

Kerndoel 44   Leerlingen leren over de 
vorm en functie van produc-
ten uit hun eigen omgeving 
en relatie te leggen tussen 
de werking, de vorm en het 
materiaalgebruik
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een klas gemaakt worden, maar kan uiteraard ook op 
de gang of vanuit een andere ruimte gemaakt wor-
den. Daardoor zit de observatiegroep niet in de klas 
tijdens het kijken.

Outdoor observatiehut 
Als er buiten geobserveerd gaat worden en de hut 
buiten wordt gemaakt, houdt er dan rekening mee 
dat er meer aandacht besteed moet worden aan het 
bouwen van de hut en moet aan de veiligheid gedacht 
worden. Inventariseer eerst met de klas waarvan 
de hut gemaakt zou kunnen worden en of jullie aan 
het benodigde materiaal kunnen komen. Vuilniszak-
ken zijn een goede keuze voor het scherm, de gaten 
kunnen er gemakkelijk ingemaakt worden en ze zijn 
weersbestendig. Het frame moet stevig staan, een 
plat scherm blijft lastig staan, of het moet in de grond 
verankerd zijn. Een L- of U-vorm blijft beter staan, ze-
ker met scheerlijnen in de grond verankerd of ergens 
aan vastgeknoopt. 
Afhankelijk van het materiaal wat gebruikt kan wor-
den en of de hut kan blijven staan buiten schooltijd 
zal een plan gemaakt moeten worden.

Tips
•  Dit is een leuke aanvulling op de les 6 vogels ob-

serveren! 
•  Er kan ook gewoon papier gebruikt worden wat 

door de kinderen in camouflage kleuren geschil-
derd kan worden en door een kleinere groep opge-
hangen kan worden.

•  Het maken van de hut kan mogelijk gedaan worden 
op een ander moment, wanneer de andere kinde-
ren iets anders gaan doen.

•  Als er een voederplaats gemaakt is, wordt de 
observatiehut bij voorkeur gemaakt met uitzicht op 
de voederplaats.

Antwoorden werkblad
Opdracht 1;
3 dingen waarom vogels wegblijven bij de observatie-
plek:
•  Laat de kinderen opnoemen wat ze opgeschreven 

hebben bij de 3 dingen die er voor kunnen zorgen 
dat vogels wegblijven bij de observatieplek en 
schrijf ze op het bord (mits ze correct zijn):

•   Er kan van alles genoemd worden zoals: 
Katten, roofvogels, grotere vogels, vos, mensen, 
katten, lawaai, onveilige plek, beweging etc.

Opdracht 2; 
Oplossing Vogelwoordzoeker: 

Afgebeelde vogelsoorten; 
pimpelmees, roodborst, huismus, winterkoning, ek-
ster, houtduif, kauw, vink, spreeuw, merel

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

Nabespreking
•  Evalueer met de leerlingen de samenwerking tij-

dens het bedenken en maken van de observatiehut 
en het eindresultaat van het maken van de obser-
vatiehut (wat kon beter, wat was goed?)

•  Zijn er opvallende verschillen tussen het observeren 
met hut en zonder hut?

•  De tellijsten en gedraglijsten van het observeren 
zonder hut en die van het observeren met hut, kun-
nen vergeleken worden.

 

6. Vogels observeren

Leerdoel 
•  de leerlingen leren waarnemen: goed kijken naar 

details en gedrag;
•  de leerlingen kunnen de vogels die waargenomen 

worden op de vogelkaart terug vinden en ze op 
naam brengen;

•  ze kunnen het aantal vogels tellen en het gedrag 
van de vogels verwoorden;

•  ze leren conclusies trekken uit de verschillen 
tussen de observaties (ochtend/ middag, tijdens 
voedertijd/ geen voedertijd, verschillende weers-
omstandigheden).

Werkvormen
• klassikaal gesprek/brainstorm
• in een groepje samenwerken
• wat je ziet schriftelijk vastleggen
• zoekkaarten gebruiken
• werkblad doornemen

Materiaal
• werkblad 6
• zoekkaart 
•  Schrijf-/tekengerei, papier en een harde onderleg-

ger om op te schrijven
•  Voederplaats (voederplank mits gemaakt in eer-

dere les)
•  Geschikte plek om te observeren, afhankelijk van 
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waar de voederplaats is
•  Verrekijkers (indien mogelijk en als de observatie-

plek ver van de voederplaats is)
• Werkblad 6; incl. tellijst en gedragslijst

Tips
Kies een geschikte observatie plek. 
Indien er al een observatiehut is, dan is dit natuurlijk 
de meest geschikte plek.
Als er (nog) geen observatiehut is, kies dan een 
andere geschikte plaats (binnen of buiten) waar 
vogels goed te zien zijn en de leerlingen rustig kunnen 
kijken: een voederplek is onmisbaar!

Voorbereiding
Geef de kinderen aan dat ze nu geleerd hebben hoe 
ze vogels kunnen herkennen en dat ze (mogelijk) 
voedsel en een voedertafel hebben gemaakt en dat 
we nu gaan kijken naar de vogels die rond de voeder-
plek voorkomen.

Aan de slag
Wie weet hoe het kijken naar vogels wordt genoemd? 
(= observeren, maar ook waarnemen is een goed 
woord).
Wat kun je zien/leren door te observeren? (welke 
vogelsoorten er bij de school komen, wat ze doen, 
wat ze eten etc.)
Laat ze suggesties geven over wat een goede plaats 
bij de school zou zijn om te gaan observeren. (uitein-
delijk bepaalt de leraar de observatie plek en in wat 
voor vorm er geobserveerd gaat worden en hoe de 
eventuele groepen samengesteld worden)
Waar zou je allemaal naar kunnen kijken? (welke vo-
gels en hoeveel, maar ook naar gedrag)

Observeren 
Op het werkblad kunnen de kinderen in de vogeltabel 
de namen van de vogels vast opschrijven, zodat ze 
er streepjes achter kunnen zetten als ze zien en hoe 
vaak (tellijst).

De eerste observatie kan helemaal besteed worden 
aan het tellen van het aantal vogels en aantal vogel-
soorten. Bij de volgende observatie(s) wordt gekeken 
naar het gedrag van vogels: eten, concurrenten verja-
gen, vluchten…

Deel de groepen in en leg de kinderen uit hoe en 
wanneer er geobserveerd gaat worden. Maak een 
schema, zodat de kinderen weten wanneer ze aan de 
beurt zijn. Laat iedere groep een aantal keer observe-
ren (in een week bijvoorbeeld) en zorg dat een iedere 
groep op verschillende momenten van de dag aan 
de beurt komt, let ook op dat ze aan de beurt komen 
als er niet gevoederd wordt en als er wel gevoederd 
wordt.  Neem met de klas het werkblad door.

Tips 
Voordat de gedraglijsten gebruikt gaan worden: laat 
de leerlingen op het bord zetten welk soort gedrag ze 
denken tegen te komen. Deel de gedraglijsten uit en 
laat die aanvullen met gedrag wat ze bedacht heb-
ben en niet op de lijst staat. Er kan ook plaats over 
gelaten worden voor gedrag dat je ziet, maar nog niet 
op je lijst voorkomt.
Het is handig dat ieder groepslid het gedrag van een 
andere vogel observeert, mist er meerdere vogels 
zijn. 

Nabespreking
• Maak een tellijst op het bord.
•  Laat de groepen om de beurt een vogel noemen 

die ze hebben gezien en zet het aantal keren dat 
ze die gezien hebben erachter. 

Het aantal van de andere groepen wordt er ook 
bijgezet en zo kan een totaal aantal keren dat de 
vogelsoort is gezien bepaald worden (als de groepen 
tegelijk hebben geobserveerd dan is een totaal telling 
niet van toepassing).
Waarschijnlijk werd er op vaste tijdstippen geteld, 
neem die tijdstippen dan over op het bord.
Laat de groepen dan ook het gedrag van die vogel 
noemen, zo komen alle waargenomen gedragingen 
ook aan de beurt.
•  Het is leuk om een totale lijst te maken met het 

aantal vogels wat gezien is en welke vogelsoorten. 
Dit kan in de klas gehangen worden. 

Vragen
Wat vonden de kinderen van het observeren?
Was het gemakkelijk of juist moeilijk om te zien welke 
vogels het waren?
Wat maakt het observeren moeilijk/onmogelijk? (be-
wegingen, lawaai, slecht weer) 
Zijn er opvallende verschillen als er wel/niet gevoerd 
is of tussen de tijdstippen?
Maakt het uit wat voor voer er ligt? 
Eten bepaalde soorten vogels altijd hetzelfde?
Wat zou je kunnen doen om het observeren makkelij-
ker te maken? (verrekijker, dichterbij, stiller etc.)

Nuttige informatie
De online vogeldatabase van de vogelbescherming op 
www.vogelbescherming.nl. Kies voor ‘zoek vogels & 
gebieden’ en dan ‘Vogelgids’.
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7. Verschillende snavels 

Leerdoel
•  de leerlingen leren dat vogels verschillende soor-

ten snavels hebben en waarom;
•  de leerlingen leren dat verschillende vogelsoorten 

ook verschillend voedsel eten.

Materiaal
• werkblad 7

Voorbereiding
Vogels eten niet allemaal hetzelfde. De vorm van de 
snavel verraadt wat een vogel graag eet. De leerlin-
gen gaan aan de hand van het snavelspel kijken wat 
voor soort snavels er zijn en hoe deze werken.

Tip:
Als achtergrondinformatie kan bij deze les de tabel 
vogels voeren van werkblad 4 gebruikt worden.

Opdracht 1 – Snavelspel

Antwoord werkblad 
Boomklever – Insecten, zaden en noten - Beitel
Groenling – Zaden, noten, rozenbottels - Notenkraker 
Havik – Vogels, knaagdieren - Stanleymes 
Merel – Wormen, bessen - Grondboor 
Lepelaar – Vissen, waterinsecten, garnalen - Lepel
Roodborst – Insecten - Pincet 
Specht – Noten, larven en zaden - Hamer
Spreeuw – Insecten - Priem 

Nabespreking
Bespreek klassikaal of in groepjes de uitkomsten van 
de snavelpuzzel
Bespreek welk type snavel bij welk type voer hoort

Meer informatie
•  Brochure van Vogelbescherming: “Meer vogels in 

de tuin”
• www.vogelbescherming.nl
• Zoekkaart
 

8. Fotograferen & filmen

Leerdoel
Door met een camera aan de slag te gaan leren kin-
deren beter te kijken naar vogels. Concentratie op het 
onderwerp wordt bijna vanzelfsprekend. Details val-
len op: kleine verschillen, kleurnuances, beweging en 
gedrag. Hiermee geef je een basis aan een intensere 
ervaring van de schoonheid van vogels. En daarmee 
een basis voor waardering en respect. Geduld wordt 
beloond! 

Kennis
Er is bij de kinderen geen kennis nodig van fotogra-
feren of filmen. Als docent heeft u bij voorkeur wel 
enige ervaring met fotografie en weet u iets van de 
mogelijkheden van digitale camera’s. 

Werkvormen
Deze les kan het beste gecombineerd worden met de 
observatiehut. In feite is het een logische vervolgstap 
daarop. Als kinderen eenmaal hebben leren kijken 
via de op school “gebouwde” hut, zijn ze nieuwsgie-
rig geworden naar meer mogelijkheden.  Het maken 
van foto’s maakt het observeren extra spannend. De 
mooiste foto’s zijn belonend en motiveren om verder 
te gaan. 

Materiaal
Voor deze les is in elk geval een (digitale) camera 
nodig die de school of docent zelf heeft. Fantastisch 
is natuurlijk een camera met een behoorlijke optische 
zoom (vanaf 3 x is al mooi, tegenwoordig is tot 18 x in 
de handel) of een spiegelreflexcamera met minimaal 
een 200 mm objectief. Maar elke redelijke camera is 
bruikbaar. Er zullen weinig kinderen zijn die zelf een 
camera hebben. Overweeg de mogelijkheid ze één 
dag de kans te geven er zelf een mee te nemen, al of 
niet geleend van ouder, broer of zus.  
Behalve de camera is een statiefschroef erg handig. 
En een op afstand bedienbare sluiter. Ook is er wat 
(klus•) materiaal nodig om een opstelling in elkaar te 
zetten. De plaatjes maken duidelijk hoe dat kan. We 
gaan er vanuit dat er een “observatiehut” is gemaakt. 
Zo niet, dan kan op een goede locatie alsnog een 
raam geblindeerd worden. Zie hiervoor lesbrief 5 • 
Observatiehut.  

Het werkblad wordt gebruikt als introductie van het 
fotograferen of filmen. De opstelling is dan al groten-
deels gereed (zie voorbereiding). De kinderen raken 
met behulp van lesblad en vragen vertrouwd met het 
onderwerp. Ze kunnen zich eventueel verder verdie-
pen via de genoemde websites. 

Voorbereiding
Achter de blindering wordt een opstelling gemaakt 
waarop de camera wordt gemonteerd. Zorg dat de 
camera stootvast staat. Dat kan het beste door de 
camera met een schroef van een statief vanuit de 
onderzijde van een houten vloertje vast te draaien.  
Zorg dat de camera dicht tegen het raam geplaatst 
kan worden. Zoek een beeldkader dat vogels het 
beste in beeld zal brengen. Richt de camera op een 
vetbol, pindasnoer of voedertafel die vlak voor de 
“hut” is geplaatst. De kans bestaat dat bij automati-
sche scherpstelling niet de vogel, maar de spiegeling 
van het glas of een takje scherp in beeld komt en de 
vogels onscherp blijven. Probeer daarom van te voren 
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een paar opstellingen uit. Maak, als de camera die 
mogelijkheid geeft, gebruik van handmatige fijne-
scherpstelling. Kies een zo kort mogelijke sluitertijd 
(meestal “S” of “M” in menu, respectievelijk voor 
“shutterspeed” en “manual”). Een lichte plek maakt 
een kortere sluitertijd mogelijk, dus hou daarmee 
rekening bij de keuze van het beeld. Heb je alleen de 
beschikking over voorkeursinstellingen (“scene”  in 
menu) kies dan bijvoorbeeld de sport•instelling. Zet 
de (automatische) flits af. 
Je moet natuurlijk kunnen zien of er vogels in beeld 
komen, om tijdig af te drukken. Dat kan door erbij te 
blijven zitten, of door de camera op een televisie of 
laptop (en beamer) aan te sluiten. Dat betrekt meteen 
de hele klas bij het gebeuren. Eenvoudiger is dat de-
gene die afdrukt zicht heeft op het object of gecoa-
ched wordt door een of meerdere kinderen die door 
een van de kijkgaten zien of er wat in beeld komt. 
Een derde mogelijkheid is om naast de camera een 
webcam te richten op de voederplaats. Je bent dan 
op tijd om af te drukken en hoeft niet voortdurend op 
de loer te liggen achter het raam. 

Aan de slag
Als de opstelling blijkt te werken, wordt op een ge-
schikt moment van de dag observatie gecombineerd 
met het maken van foto’s of korte filmpjes. Heb je 
de mogelijkheid van “processing” of “continues” op 
de camera, dan kun je die instelling benutten. Zolang 
de sluiter wordt ingedrukt wordt hiermee namelijk 
een (onophoudelijke) reeks beeldjes vastgelegd. Dat 
kan heel fraaie resultaten opleveren. Zeker als je een 
beweeglijke mees op een pindasnoer als onderwerp 
hebt, zie je goed het gebruik van de vleugels om het 
evenwicht te bewaren.
Het is goed mogelijk om de fotosessie met een an-
dere les uit het project te combineren. Denk bijvoor-
beeld aan de evaluatieles, waarin de kinderen zelf-
standig of in kleine groepen bezig zijn en gelijkertijd 
zien of er wat in beeld komt. Ook kun je kiezen voor 
een vast moment van de dag, waarop ruimte is om 
foto’s te maken.  De beste kans heb je in de ochten-
den volgend op koude nachten: vogels zullen dan 
dankbaar gebruik maken van de voedertafel of vetbol.

Resultaat
In eerste instantie is het natuurlijk de directe span-
ning van de vogels die in beeld komen. Als het een 
beetje meezit heb je aan het eind van wat fotosessies 
heel wat beeldmateriaal. Maak daarvan een presen-
tatie, zoals muurkrant of PowerPoint (zie lesbrief 9). 
Je kunt de beelden ook afdrukken en er een opdracht 
aan koppelen. 

Extra informatie voor docenten en leerlingen

Er bestaan veel mooie sites over natuurfotografie. 
Vaak met prachtige vogelfoto’s en de beoordeling 
daarvan.  Hieronder een paar voorbeelden. Voor de 
echte vogelfotografen onder ons een link met tips 
over vogelfotografie:
www.birdpix.nl  fotoalbums, fotowedstrijden, forum
www.fotografie.nl  kies “kennisbank” en ga naar 

3 delige artikel over vogelfo-
tografie van Jan Duker

www.martsmit.nl   site van een jonge natuurfo-
tograaf 

www.vogelbescherming.nl  kies “webcam” en 
bekijk life de voe-
derplaats achter het 
kantoor van VBN in 
Zeist

Evaluatie
Bekijk na afloop de foto’s of filmpjes in de klas.  Be-
spreek met de kinderen hoe ze het vonden. Wat zijn 
de voordelen die de kinderen hebben ontdekt bij het 
maken van foto’s?  En wat was lastig. Vraag of ze zelf 
ook wel eens natuurfoto’s maken of iemand kennen 
die dat doet. Misschien een van de ouders of ander 
familielid. Als je de smaak te pakken hebt kun je mis-
schien wel vanuit je kamer aan de slag. Of in het park, 
dierentuin of een natuurgebied.
 
Oplossing vragen opdracht 2: 1c, 2a, 3c, 4b, 5c, 6a, 
7b, 8c  

Online Extra
Bij ‘Vogels op School’ hoort een website: 
www.wildzoekers.nl/vogelsopschool. 

Doe mee aan de Vogels op School Vetboltel-
ling. Met behulp van het bijgeleverde voer-
blok kunt u vogels tot dicht bij uw klaslokaal 
lokken. Vervolgens kunt u op de website 
doorgeven welke vogels u hebt gezien. We 
verklappen u alvast dat de resultaten mee 
tellen voor de verkiezing van de ‘Vogelvrien-
delijkste school van Nederland’. Reden te 
meer om mee te doen!
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