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Lesideeën

Lesideeën

Overzicht van lesideeën
Nederlands / Taal

Engels

Nr. Opdracht

Sluit aan bij:

Bereidt voor op:

Nr. Opdracht

Sluit aan bij:

Bereidt voor op:

1.

Stellen

Interviewen

1.

Het lesrooster

Woordenschat/schrijfvaardigheid

Woordenschat/schrijfvaardigheid

2.

Dit ben ik

Woordenschat/spreekvaardigheid

Woordenschat/spreekvaardigheid

3.

Routebeschrijving

Woordenschat/ schrijfvaardigheid

Woordenschat/ schrijfvaardigheid

4.

Schoolspullen

Woordenschat/schrijfvaardigheid

Woordenschat/schrijfvaardigheid

5.

Memoryspel

Woordenschat/schrijfvaardigheid

Woordenschat/schrijfvaardigheid

Nr Opdracht

Sluit aan bij:

Bereidt voor op:

1. Mijn eerste Franse les

n.v.t. (eventueel de Franse woorden

		

die leerlingen al beheersen).

Interview met een brugklasleerling
of vo-docent.

2.

Een brief aan een brugklasleerling (a)

Stellen

Een brief schrijven

of docent uit het voortgezet onderwijs (b).
3.

Mijn eerste dag op het

Stellen

Een fantasietekst schrijven

Stellen

Een persoonlijk verslag schrijven

voorgezet onderwijs.
4.

Recensie over mijn klaslokaal (a) of
vo-school.(b)

5

Mijn droomlokaal.

Stellen

Een fantasietekst schrijven

6.

Een handleiding schrijven (a)

Stellen

Een informatieve tekst schrijven

en controleren (b)
7.

Handleiding ‘boeken kaften’.

Stellen

Een informatieve tekst schrijven

8.

Nieuwe schoolvakken

Stellen / studievaardigheden

Studievaardigheden

9.

Informatieboekje groep 8.

Stellen

Een informatieve tekst schrijven

10.

Taal-Triviantspel maken.

Spelling / grammatica /

Spelling / grammatica /

		

woordsoorten / woordenschat /

woordsoorten / woordenschat /

		

spreekwoorden en gezegdes

spreekwoorden en gezegdes

11. Moeilijke woorden op het

Woordenschat

Woordenschat		

Spreken / presenteren

Spreken / presenteren

13. Voorbereiding musical.

Stellen

Een informatieve tekst schriiven

14. Taal-kwartetspel.

Spelling / grammatica /

Spelling / grammatica /

		

woordsoorten / woordenschat /

woordsoorten / woordenschat /

		

spreekwoorden en gezegdes

spreekwoorden en gezegdes

15. Taal-memoryspel.

Spelling / grammatica /

Spelling / grammatica /

		

woordsoorten / woordenschat /

woordsoorten / woordenschat /

		

spreekwoorden en gezegdes

spreekwoorden en gezegdes

16. Hoe overleef ik de brugklas?

Studievaardigheden / begrijpend

Studievaardigheden / begrijpend

		

en studerend lezen

en studerend lezen

Frans

voortgezet onderwijs
12. Presentatie over het
voortgezet onderwijs.
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Woordenschat

Lesideeën

Lesideeën

Rekenen/ Wiskunde

Handvaardigheid en Tekenen

Nr. Opdracht

Sluit aan bij:

Bereidt voor op:

Nr. Opdracht

Materiaal

1.

Breuken

Breuken en algebraïsche vaardigheden

1.

Mijn eerste boekentas

Papier, karton, textiel

2.

Mijn agenda

Papier, karton, textiel en ander kosteloos materiaal

Chocolade
Verdieping

2.

Getallen overal

Meten en getallen

Meten en getallen in gebruikssituaties

3.

Een nieuw schooltenue

Tekenen en Textiel

3.

Getallenlijn

Breuken

Breuken en algebraïsche vaardigheden

4.

Maquette van je droomschool .

Papier, karton, hout en ander kosteloos materiaal

5.

Maquette van je woonomgeving.

Papier, karton, hout en ander kosteloos materiaal

6.

Een nieuw schoollogo

Hout of klei

Verdieping
4.
5.

Mijn klaslokaal
Een onderzoek

Meten en meetkunde: omtrek,

Meten en meetkunde: omtrek,

oppervlakte en inhoud

oppervlakte en inhoud

Cijferen en statistiek

Cijferen, statistiek en rekenen in

Techniek

levensechte contexten
6.

Optelmuurtjes

Breuken

Breuken en algebraïsche vaardigheden

Nr. Opdracht
1.

Verdieping
7.

Drukkosten musicalposter

Cijferen en procenten

Cijferen en procenten

8.

Een puzzel

Cijferen

Cijferen

9a. De route naar het schoolkamp

Meten en meetkunde: afstand, tijd

Meten en meetkunde: afstand, tijd

9b. De route naar het schoolkamp

Meten en meetkunde: afstand, tijd

Meten en meetkunde: afstand, tijd

10. Het schoolplein

Meten en meetkunde: oppervlakte

Meten en meetkunde: oppervlakte

11a. Nieuwe schoolspullen

Cijferen en procenten

Cijferen en procenten

11b. Nieuwe schoolspullen

Breuken en procenten

Breuken en procenten

12

Breuken

Breuken en algebraïsche vaardigheden

Verbouwing op speelplaats

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verdieping

Onderwerp

QQ
De zaklamp  QQQ
Het vergrootglas  QQ
Een brandend lampje  QQ
Een elektromagneet  QQQ
Het elektrospel  QQQ
De fotocamera  QQ
Een band plakken  QQQ
Een stroomkring  QQQ
De zenuwspiraal  QQQ
Een zonnewijzer  

Warmte
Elektriciteit
Licht en water
Elektriciteit
Elektriciteit en magnetisme
Elektriciteit
Licht
Lucht
Elektriciteit
Elektriciteit

Bewegingsonderwijs
Wereldoriëntatie

Nr. Opdracht

Nr. Opdracht

1.

1.

Je eigen project: Een onbekend onderwerp

2.

2.

Ontwerp een les voor een lagere groep.

3.

3.

Je eigen project: ‘Een interessant onderwerp’.

4.

QQ
Sportambassadeur  QQQ
Mijn sport  Q
Onze eigen gymles  QQ

4.

Bloemen

5.

Van lessenserie naar trainingsserie (klassikaal)

5.

Een project met verschillende vakken

6.

Schoolkampioenschappen ‘Chaosdoelenspel’ (klassikaal)

6.

Een veilige route

7.

Lesprogramma bewegingsonderwijs (klassikaal)

7.

Verbeter een les

8.   Schoolkampioenschappen stuitbal (klassikaal)

8.

Op kamp  

9.   Circusvoorstelling (klassikaal)

9.

Straffen op school  

NB: De 5 klassikale lessen zijn níet uitgewerkt in de vorm van leerlingenwerkbladen omdat ze níet bedoeld

10. Het gebruik van internet  

zijn voor zelfstandig werken, maar voor een klassikale gymles. De klassikale lessen zijn in dit document wel

11. Kaartlezen  

uitgewerkt voor de docent.

Sporten op het schoolkamp  

12. Handige adressen  
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Lesideeën

Lesideeën

Nederlands / Taal
Opdracht 1

Ä

De leerling houdt een interview met een:

Opdracht 3

• vo docent over bijvoorbeeld het vak dat de docent geeft.
• een brugklasleerling over allerlei zaken die een brugklasleerling tegenkomt

Ä

zijn eerste dag op het vo.

De leerling kan m.b.v. een stappenplan een interview afnemen en hij kan de

Organisatie en/of Materialen

• hoe zijn eerste dag op het voortgezet onderwijs eruit ziet.
De leerling kan m.b.v. zijn eigen kennis en fantasie een verhaal schrijven over

Doel

op het voortgezet onderwijs.
Doel

De leerling beschrijft:

Organisatie en/of Materialen

Materialen:

gegevens in een verslag beschrijven.

• Pen

Zie voor meer informatie ook de po-vo activiteiten, suggestie 12.

• Papier

Materialen:

• L eerlingen kunnen informatie gebruiken die ze hebben/vinden over het  

•

i: Tips voor een interview

voortgezet onderwijs.

• Pen
• Papier
Opdracht 4
Opdracht 2a en 2b

Ä

Ä

De leerling schrijft een brief aan:

De leerling kan m.b.v. het stappenplan een recensie schrijven over zijn eigen

Doel

klaslokaal of de vo-school.

geeft

Organisatie en/of Materialen

a. zijn klaslokaal.
b. de vo-school

• een brugklasleerling waarin hij/zij allerlei vragen stelt over de brugklas.
• een docent waarin hij/zij allerlei vragen stelt over het vak dat de docent

Doel

De leerling schrijft een recensie over:

Organisatie en/of Materialen

Materialen:

• zijn/haar mentor waarin de leerling allerlei vragen stelt over de brugklas.

• Pen

De leerling kan m.b.v. het stappenplan een informatieve brief schrijven waarin

• Papier

hij vragen stelt aan een brugklasleerling of een docent/mentor

•

Zie voor meer informatie ook de po-vo activiteiten, suggestie 13.

i: Tips voor een recensie

Materialen:
• Pen

Opdracht 5

• (Brief)papier
•

i: Tips voor een e-mail

Ä

De leerling schrijft een verhaal over zijn droomlokaal. Waar moet dit lokaal aan
voldoen? (Denk aan: inrichting, meubels, de kleuren, de grootte van het lokaal,
het aantalcomputers,
de sfeer etc.)
De leerling kan met zijn eigen kennis en fantasie een verhaal schrijven over zijn

Doel

droomlokaal.
Organisatie en/of Materialen

Deze opdracht kan eventueel voortbouwen op opdracht 4.
Materialen:
• Pen
• Papier
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Lesideeën
Opdracht 6a

Lesideeën
Ä|ÄÄ

De leerling schrijft een handleiding voor een voorwerp dat tijdens het kamp of

Opdracht 7

de musical gebruikt wordt, bijvoorbeeld:

hebben hoe ze boeken kaften. Wanneer de leerling dit kan, schrijft hij een
handleiding ‘boeken kaften’. Deze handleiding kan weer gebruikt worden voor

• een fietsband (hoe plak ik een fietsband die lek is)

de leerlingen die volgend jaar in groep 8 zitten.
De leerling kan m.b.v. het stappenplan een handleiding ‘boeken kaften’

Doel

zaklamp?) een geluidsinstallatie (hoe bedien ik een geluidsinstallatie tijdens

schrijven, die bruikbaar is voor leerlingen die deze vaardigheid nog niet

de bonte avond?)

beheersen.

De leerling kan m.b.v. het stappenplan een handleiding schrijven die

Organisatie en/of Materialen

Om deze opdracht te maken, wordt er vanuit gegaan dat leerlingen geleerd

• een tent (hoe zet ik de tent op?)
• een zaklantaarn (hoe doe ik een nieuw lampje/een nieuwe batterij in de

Doel

Ä

Organisatie en/of Materialen

Materialen:

daadwerkelijk bruikbaar is voor de gebruiker.

• Pen

Materialen:

• Papier

• Pen

•

i: Tips voor een handleiding

• Papier
• Eventueel het voorwerp waar de handleiding voor geschreven wordt (voor
zover mogelijk).
•

Opdracht 8

i: Tips voor een handleiding

Ä

De leerling zoekt informatie over verschillende vakken die hij volgend jaar krijgt
en geeft vervolgens beschrijvingen van de verschillende vakken (dus waar gaat
het vak over, wat moet je er doen, etc.).
De leerling kan m.b.v. informatie over schoolvakken in het vo, beschrijvingen

Doel
Opdracht 6b

Ä|ÄÄ

Doel

Twee leerlingen wisselen hun handleiding uit. Ze lezen de handleiding, ze

geven van deze vakken.

gaan na of deze duidelijk is en schrijven daarna suggesties ter verbetering.

Organisatie en/of Materialen

Vervolgens krijgt elke leerling zijn eigen handleiding terug. De leerlingen praten

folders/brochures ed. naar informatie over verschillende vakken.

met elkaar over de gegeven suggesties en besluiten samen welke suggesties

Materialen:

wel en niet worden opgenomen. Op basis van daarvan schrijft elke leerling de

• Pen

definitieve handleiding.

• Papier

De leerling kan kritisch lezen en op basis van de gegeven suggesties zijn

• Informatie over verschillende vo vakken die aanwezig is in de klas, via

handleiding verbeteren tot een goed bruikbare handleiding.
Organisatie en/of Materialen

De leerlingen zoeken op Internet, via broers/zussen, tijdens open dagen, in

internet, open dagen, familie, etc.

Materialen:
• Pen
• Papier

Opdracht 9

• De gemaakte handleidingen van twee leerlingen
• E ventueel het voorwerp waar de handleiding voor geschreven is (voor zover

Ä

leerlingen uit groep 5. Dit boekje gaat over de gang van zaken in groep 8.
De leerling kan m.b.v. het stappenplan een eenvoudige informatieve tekst

Doel

mogelijk).

Leerlingen maken in groepjes een informatieboekje over groep 8 voor

schrijven.
Organisatie en/of Materialen

Materialen:
• Pen
• Papier
• Eventueel

8
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iTips voor het samenwerken

Lesideeën
Opdracht 10

Lesideeën
ÄÄÄ

Leerlingen ontwikkelen een Taal Triviantspel

Opdracht 12

ÄÄ

De leerling kan zijn kennis over taal (grammatica/zinsontleding, woordsoorten,

Doel

moeilijke woorden of spreekwoorden en gezegdes) toepassen in een spelvorm.
Organisatie en/of Materialen

•
•
•
•
•
•

het voortgezet onderwijs. Deze presenteren ze bijvoorbeeld aan de ouders
tijdens een informatieavond.
De leerling kan m.b.v. het stappenplan een presentatie maken over het

Doel

Het is mede afhankelijk van de ideeën van leerlingen, welk materiaal zij
gebuiken. Handig is in elk geval:

De leerling maakt (eventueel in tweetallen) een (PowerPoint)presentatie over

voortgezet onderwijs en daarbij kan hij een mondelinge toelichting geven
Organisatie en/of Materialen

L eerlingen kunnen op verschillende momenten en op verschillende plekken

Papier of karton

informatie verzamelen over het voortgezet onderwijs. Denk aan open dagen,

Schaar

informatieavonden, maar ook via broers/zussen en natuurlijk op het Internet en

Lijm

in aanwezige folders/brochures.

Pen/ viltstiften/ verf / kleurpotloden

Materialen:

Eventueel een bestaand spelbord van Triviant

• Pen

Eventueel

iTips voor het samenwerken

• Papier
• Computer met het programma PowerPoint
• Internet

Opdracht 11

Ä

• Informatiefolders en brochures over het voortgezet onderwijs

L eerlingen gaan in informatiefolders, websites ed op zoek naar moeilijke

•

woorden op het vo die ze niet kennen. Vervolgens gaan ze op zoek naar de

•

betekenis ervan

i: Tips voor het samenwerken
i: Tips voor een PowerPoint presentatie.

De leerling kan in eigen woorden uitleggen wat de nieuwe woorden van het vo

Doel

betekenen.
Organisatie en/of Materialen

Aanbevolen wordt om door de docent of leerlingen informatiefolders te

Opdracht 13

verzamelen tijdens open dagen.
Materialen:

•
•
•
•
•

ÄÄ

de musical
De leerling kan een informatieve tekst schrijven over, of een creatieve poster

Doel

Pen
Papier

De leerlingen maken een opdracht die betrekking heeft op de voorbereiding van

maken, reclame maken, of een begroting maken voor de musical.
Organisatie en/of Materialen

Materialen zijn mede afhankelijk van de gekozen opdracht. Handig kan zijn:

Website van de vo-school waar de leerling naar toe gaat).

• Pen / viltstiften/ verf / kleurpotloden

Informatiefolders van vo-scholen

• Papier

Woordenboek

• Computer
• Rekenmachine
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Lesideeën
Opdracht 14

Lesideeën
ÄÄÄ

Leerlingen ontwikkelen een Taal kwartetspel
De leerling kan zijn kennis over taal (grammatica/zinsontleding, woordsoorten,

Doel

Opdracht 16

Ä

Het is mede afhankelijk van de ideeën van leerlingen welk materiaal zij

ik de brugklas”.
De leerling kan begrijpend lezen en informatie opzoeken in verschillende

Doel

moeilijke woorden of spreekwoorden en gezegdes) toepassen in een spelvorm.
Organisatie en/of Materialen

L eerlingen maken verschillende (taal)opdrachten n.a.v. het boek “Hoe overleef

bronnen..
Organisatie en/of Materialen

Materialen:

gebuiken. Handig is in elk geval:

• Pen

• Papier of karton

• Papier

• Schaar

• Internet

• Lijm
• Pen / viltstiften/ verf / kleurpotloden
• Eventueel een bestaand kwartetspel

Opdracht 15

ÄÄÄ

En verder:

Verhalend ontwerpen

Doel

Verhalend Ontwerpen is een onderwijsbenadering waarbij de leeractiviteiten
verlopen als een verhaal. Een verhaal wordt door leerlingen zelf voor een groot

Leerlingen ontwikkelen een Taal memoryspel

deel ingevuld of afgemaakt
De volgende publicaties bieden u meer informatie over, en bovenal

De leerling kan zijn kennis over taal (grammatica/zinsontleding, woordsoorten,

Doel

voorbeelden van verhalend ontwerpen. Wellicht bieden deze voorbeelden

moeilijke woorden of spreekwoorden en gezegdes) toepassen in een spelvorm.
Organisatie en/of Materialen

inspiratie om zelf met deze vorm aan de slag te gaan in de klas.

Het is mede afhankelijk van de ideeën van leerlingen welk materiaal zij

• L etschert, J.F.M. (1995). Opverhaal komen. Thematisch onderwijs waarbij

gebuiken. Handig is in elk geval:

verhalen in het middelpunt staan. JSW-boek nr.10 Tilburg: Zwijsen.

• Dik papier of karton

• Boland, T., Letschert, J.F.M. & Stevens, L.M. (1999). Hoe groter de

• Schaar

verschillen, hoe rijker de kansen. Een pedagogische bijdrage aan het

• Lijm

verhalend ontwerpen van onderwijs. Enschede: SLO.

• Pen /viltstiften/ verf / kleurpotloden

• Greven, J. &  Letschert, J.F.M. (2005). De Storyline Approach - Over
thematisch onderwijs in de vorm van verhalen. Enschede: SLO.
• http://home.hccnet.nl/m.geelen/
• Wanneer u bijvoorbeeld op Google naar verhalend ontwerpen zoekt, zult ook
een breed scala aan interessante sites krijgen.
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Lesideeën

Lesideeën

Engels
Opdracht 1

Ä|ÄÄ

De leerlingen maken een lesrooster met daarin de lestijden en de vakken. Dit
kan zowel een lesrooster uit groep 8 zijn, als een (verzonnen) lesrooster van het
voortgezet onderwijs.

Doel
Organisatie en/of Materialen

Opdracht 4

Ä|ÄÄ

De leerling maakt in het Engels een lijst van materialen/spullen die hij straks op
het voortgezet onderwijs nodig heeft
De leerling kan m.b.v. een Engels les- en/of woordenboek verschillende

Doel

De leerling kan m.b.v. een lesboek en/of woordenboek verschillende tijden en

schoolbenodigdheden in het Engels beschrijven (bijvoorbeeld: agenda,

schoolvakken in het Engels beschrijven.

kaftpapier, schriften, rekenmachine etc.).

Materialen:

Organisatie en/of Materialen

Materialen:

• Papier

• Papier

• Pen

• Pen

• Engels lesboek

• Engels lesboek

• Engels woordenboek

• Engels woordenboek
• (Eventueel) reclamefolders om ideeën op te doen.

Opdracht 2

Ä

De leerling schrijft een kort verhaal waarin hij zich voorstelt aan zijn
toekomstige klasgenoten

Opdracht 5

De leerling kan m.b.v. een Engels les- en/of woordenboek verschillende

Doel

kenmerken / karakteristieken van zichzelf in het Engels beschrijven

Ä|ÄÄ

De leerling kan, m.b.v. een Engels les- en/of woordenboek, een memoryspel

Doel

maken bestaande uit Engelse woorden.

(bijvoorbeeld: naam, naam basisschool, leeftijd, hobby’s, etc.)
Organisatie en/of Materialen

Opdracht 3

Ä|ÄÄ

Materialen:
• Pen

• Engels lesboek

• Engels lesboek

• Engels woordenboek

• Engels woordenboek

• Wit of gekleurd stevig papier

De leerling beschrijft in het Engels de route van zijn huis naar de basisschool of
de vo school.

Materialen:
• Papier
• Pen
• Engels lesboek

Frans
Opdracht 1

Ä|ÄÄ

De leerling maakt kennis met de Franse taal.

Organisatie en/of Materialen

Materialen:
• Pen of potlood

• (Eventueel) plattegrond van het betreffende gebied.

Na de cito

Mijn eerste Franse les

Doel

• Engels woordenboek

14

• Papier
• Pen

naar school (basisschool of vo school) in het Engels beschrijven.
Organisatie en/of Materialen

Organisatie en/of Materialen

• Papier

De leerling kan m.b.v. een Engels les- en/of woordenboek de route van zijn huis

Doel

De leerling maakt in het Engels een memoryspel.
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Lesideeën

Lesideeën

Rekenen / wiskunde
Opdracht 1

Ä

Rekenen met verschillende breukensommen - Chocolade*.
De leerling werkt aan voorbereidende algebraïsche vaardigheden die havo vwo

Doel

Opdracht 4

Ä

Materialen:

de school uitrekenen.
Organisatie en/of Materialen

Ä|ÄÄ

Doel

• Pen of potlood

• Pen of potlood

• Ruitjespapier met hokjes van 1 bij 1 cm

*  Deze opdracht is ontwikkeld voor het ReAL-project SLO/FI, door Martin

• Liniaal / meetlint / grote meetlat van de docent / duimstok
• Eventueel een voorbeeldplattegrond

Rekenen met verschillende soorten getallen.

Opdracht 5

De leerling kan betekenis geven aan verschillende soorten getallen in

Doel

ÄÄ

Opdracht 3

Ä

Materialen:

onderzoek in een levensechte context.
Organisatie en/of Materialen

• Pen of potlood

• Papier

• Papier

• Eventueel het internet

• Computer met eventueel het programma Excel

Rekenen met verschillende breukensommen - Getallenlijn*.

leerlingen in de brugklas krijgen.
Organisatie en/of Materialen

Materialen:

• Pen of potlood

Opdracht 6

Ä

De leerling werkt aan voorbereidende algebraïsche vaardigheden die havo vwo

Doel

Leerlingen voeren een zelfbedacht en zelfopgezet onderzoek uit in de school.
De leerling kan verschillende rekenvaardigheden toepassen binnen een

verschillende gebruikssituaties.
Organisatie en/of Materialen

Materialen:

• Papier

Kindt en i.s.m. Nanda Querelle en Truus Dekker.

Opdracht 2

van de school kan uiteraard ook als uitgangspunt worden genomen.
De leerling kan m.b.v. meetlatten de oppervlakte (en inhoud) van (een deel van)

Doel

leerlingen in de brugklas krijgen.
Organisatie en/of Materialen

Oppervlakte van het klaslokaal uitrekenen. De speelplaats of een ander deel

• Optelmuurtjes*.
De leerling werkt aan voorbereidende algebraïsche vaardigheden die havo vwo

Doel

Materialen:
• Pen of potlood

Rekenen met verschillende breukensommen  

leerlingen in de brugklas zullen krijgen.
Organisatie en/of Materialen

• Papier

Materialen:
• Pen of potlood

*  Deze opdracht is ontwikkeld voor het ReAL-project SLO/FI, door Martin
*  Deze opdracht is ontwikkeld voor het ReAL-project SLO/FI, door Martin

Kindt en i.s.m. Nanda Querelle en Truus Dekker.

Kindt en i.s.m. Nanda Querelle en Truus Dekker.
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Lesideeën
Opdracht 7

Lesideeën
Ä

Doel
Organisatie en/of Materialen

Drukkosten uitrekenen van (door leerlingen ontworpen*) musicalposters

Opdracht 9b

*optioneel

Ä

De leerling kan de (druk)kosten van musicalposters uitrekenen, zowel met, als

Doel

De leerling kan de afstand naar, en de tijd tot de kamplocatie uitrekenen.

zonder kortingspercentages.

Organisatie en/of Materialen

Materialen:

Materialen:

• Plattegrond met de route van school naar kamp (eventueel een

• Pen of potlood

zelfgemaakte kaart)

• Papier

• Liniaal

• Prijslijst van een drukkerij.

• Touwtje

• Wanneer er geen prijslijst voor handen is, kan de docent ook zelf artikelen

• Potlood

met prijzen bedenken.

Opdracht 8

Ä

Doel
Organisatie en/of Materialen

Opdracht 9a

Ä

• Papier

Ä|ÄÄ

Opdracht 10

De leerling kan een rekenpuzzel maken bestaande uit : x +  - sommen

Doel

De leerling kan de oppervlakten van verschillende schoolpleinen uitrekenen .

Organisatie en/of Materialen

Materialen:

Materialen:

• Pen of potlood

• Pen of potlood

• Papier

• Papier

• Liniaal

• Liniaal

• Ruitjespapier met hokjes van 1 bij 1 cm

• Eventueel kleurpotloden of stiften

• Grote bordliniaal van de docent of een duimstok

Route en tijd uitrekenen van school naar de kamplocatie.

behulp van ondersteunende rekenmodellen.
Organisatie en/of Materialen

Opdracht 11a

Ä

als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ook rekenen ze deze kosten uit
De leerling kan de kosten van schoolspullen uitrekenen met en zonder

Doel

kortingspercentage.
Organisatie en/of Materialen

zelfgemaakte kaart)

Materialen:
• Pen of potlood

• Liniaal

• Papier

• Touwtje

• Reclamefolders met schoolspullen

• Potlood

• Wanneer er geen reclamespullen e.d. aanwezig zijn kan de docent ook zelf

• Papier

Na de cito

L eerlingen rekenen de kosten uit van alle schoolspullen die ze nodig hebben
wanneer er sprake zou zijn van een kortingsactie.

Materialen:
• Plattegrond met de route van school naar kamp (eventueel een

18

Leerlingen rekenen oppervlakten van verschillende schoolpleinen uit.

Leerlingen maken een puzzel waarin verschillende sommen (: x + -) voorkomen.

De leerling kan de afstand naar, en de tijd tot de kamplocatie uitrekenen met

Doel

Route en tijd uitrekenen van school naar de kamplocatie.

artikelen met prijzen bedenken.
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Lesideeën
Opdracht 11b

Lesideeën
Ä

Wereldoriëntatie
L eerlingen rekenen de kosten uit van alle schoolspullen die ze nodig hebben
als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ook rekenen ze deze kosten uit

Opdracht 1

wanneer er sprake zou zijn van een kortingsactie.

Ä|ÄÄÄ

De leerling kan de kosten van schoolspullen uitrekenen met en zonder

Doel

kortingspercentage.
Organisatie en/of Materialen

zo veel van weten. Ze proberen zelf vragen te bedenken waar ze antwoord op
willen krijgen en gaan vervolgens op zoek naar antwoorden.
De leerling kan vragen bedenken over een, voor hem nog onbekend onderwerp,

Doel

Materialen:
• Pen of potlood

L eerlingen maken in groepjes een project over een onderwerp waar ze nog niet

en hij kan deze vragen beantwoorden m.b.v. verschillende bronnen.
Organisatie en/of Materialen

• Papier

Materialen:
• Pen

• Reclamefolders met schoolspullen

• Papier

• Wanneer er geen reclamespullen e.d. aanwezig zijn, kan de docent ook zelf

• Lesboek van aardrijkskunde, geschiedenis en/of biologie

artikelen met prijzen bedenken.

• Internet
• Informatieboekjes
• Andere beschikbare informatiebronnen

Opdracht 12

Ä

•

L eerlingen rekenen met behulp van tegelvloeren verschillende sommen uit*.

i: Tips voor het samenwerken

De leerling kan met behulp van rekenmodellen (tegelvloeren) oppervlakten

Doel

uitrekenen en bepalen welke vermenigvuldiging bij een rekenmodel hoort

Opdracht 2

(voorbereidende algebraïsche vaardigheden).
Organisatie en/of Materialen

Materialen:

ÄÄÄ

geschiedenis of biologie, die leerlingen uit een lagere groep gaan maken.
De leerling kan een les met opdrachten maken voor leerlingen in een lagere

Doel

• Pen of potlood
• Papier

L eerlingen maken in groepjes een les voor het vak aardrijkskunde,

groep.
Organisatie en/of Materialen

* Deze opdracht is ontwikkeld voor het ReAL-project SLO/FI door Martin Kindt

De leerlingen kiezen een onderwerp, bijvoorbeeld uit de lesmethode van
groep 8. Dit onderwerp maken ze eenvoudiger opdat leerlingen uit een lagere

en i.s.m Nanda Querelle en Truus Dekker.

groep de les kunnen maken. Hiertoe kunnen ze ook de lesmethode(n) uit de
betreffende lagere groep gebruiken zodat ze een beeld krijgen wat deze
leerlingen moeten kunnen.

1) De publicatie: Aandachtsgebieden voor een doorgaande leerlijn rekenen-

En verder:

Materialen:

wiskunde van po naar vmbo. In deze publicatie wordt een aantal

• Pen

leerstofinhouden en -doelen op een rij gezet. Daarbij worden enkele

• Papier

voorstellen gedaan om tot een betere doorgaande lijn te komen op het

• Lesboek van aardrijkskunde, geschiedenis en/of biologie uit groep 8

gebied van rekenen - wiskunde. Zie voor deze publicatie: www.slo.nl/real

• Lesboek van aardrijkskunde, geschiedenis en/of biologie uit de lagere groep

- doorgaande leerlijn po vmbo voor zwakker rekenaars.

• Internet

2) Opgaven voor vmbo leerlingen gericht op voorbereidende algebraïsche

• Informatieboekjes

vaardigheden. Zie voor deze opgaven: www.slo.nl/real -

• Andere beschikbare informatiebronnen

Uitwerking vmbo kgt.

•

3) Aanvullende opdrachten voor havo/vwo leerlingen gericht op
voorbereidende algebraïsche vaardigheden. Zie voor deze opgaven: www.
slo.nl/real - Uitwerking havo/vwo - ‘ReAL leerlijnen van rekenen naar
algebra. Wiskunde in de onderbouw van het havo/vwo’.

20

Na de cito

21

Na de cito

i: Tips voor het samenwerken

Lesideeën
Opdracht 3

Lesideeën
ÄÄÄ

Doel
Organisatie en/of Materialen

L eerlingen maken in groepjes een project over een onderwerp dat ze

Opdracht 5

interessant vinden. Leerlingen proberen zelf vragen te bedenken waar ze

ÄÄÄ

L eerlingen maken in groepjes een project over een onderwerp waarbij in ieder
geval 3 vakken in samenhang worden aangeboden. Leerlingen kiezen uit elk

antwoord op willen krijgen en gaan vervolgens op zoek naar antwoorden.

onderstaand rijtje 1 vak:

De leerling kan vragen bedenken over een, voor hem interessant onderwerp,

Nederlands

Aardrijkskunde

Tekenen

en hij kan deze vragen beantwoorden m.b.v. verschillende bronnen.

Engels

Geschiedenis

Handvaardigheid

Materialen:

Rekenen

Biologie

Muziek
Gym

• Pen
• Papier

De leerling kan een project maken waarbij onderwerpen van 3 verschillende

Doel

vakken in samenhang worden aangeboden.

• Lesboek van aardrijkskunde, geschiedenis en/of biologie
• Internet

Organisatie en/of Materialen

Materialen:

• Informatieboekjes

• Pen

• Andere beschikbare informatiebronnen

• Papier

•

i: Tips voor het samenwerken

• Lesmethode van de verschillende vakken
• Computer/internet
•

Opdracht 4

ÄÄÄ

i: Tips voor het samenwerken

Leerlingen ontleden een bloem en bestuderen deze onder een loep.
De leerling kan een bloem ontleden en hij kan de verschillende onderdelen van

Doel

een bloem herkennen en benoemen.
Organisatie en/of Materialen

Materialen:
• Bloem

Opdracht 6

Ä

• Loep

• L esboek van biologie of andere informatiebronnen waar wordt ingegaan op
de afzonderlijke delen van een bloem (denk aan gebruik internet)

huis naar school. Deze route moet zo veilig mogelijk zijn. Verkeerspunten die de
leerling onderweg tegenkomt en die volgens hem veiliger kunnen, moeten op

• Pen of potlood
• Papier

De leerling maakt (eventueel in groepjes) een plattegrond van de route van

de plattegrond zichtbaar worden.
De leerling kan de route van zijn huis naar school zo veilig mogelijk maken en

Doel

dit weergeven in een plattegrond.
Organisatie en/of Materialen

Enige tijd voordat de leerlingen met deze opdracht beginnen, moet de docent
leerlingen informeren over deze opdracht. Ze moeten vanaf dat moment,
wanneer ze van huis naar school gaan (en vice versa), in het bijzonder letten op
de verkeerspunten. Wat valt ze op en wat kan anders of beter?
Materialen:
• Pen
• Groot vel papier of karton
• Tekenspullen
• E ventueel andere handvaardigheidspullen (gekleurd papier, schaar, lijm, etc.)
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Lesideeën
Opdracht 7

Lesideeën
Ä

L eerlingen kiezen een les uit de aardrijkskunde, geschiedenis of biologie

Opdracht 9

methode die ze niet leuk vinden en ze bedenken hoe deze les uitdagender en
begrijpelijker gemaakt kan worden.

Ä

Leerlingen maken aan de hand van grafieken vragen over straffen op school.
De leerling kan vragen beantwoorden aan de hand van een grafiek. Tevens kan

Doel

Doel

De leerling kan een les uitdagender, interessanter en/of begrijpelijker maken.

hij zelf een grafiek maken op grond van een eenvoudig onderzoekje dat hij heeft

Organisatie en/of Materialen

Leerlingen moeten de betreffende les goed lezen en zichzelf o.a. de volgende

uitgevoerd.

vragen stellen:

Organisatie en/of Materialen

Materialen:

• Wat vind ik niet leuk?

• Pen of potlood

• Hoe kan ik dat leuker maken?

• Papier

• Welke informatie is onduidelijk?

• Liniaal

• Hoe kan ik deze informatie duidelijker maken?
• Welke informatie kan eventueel weg worden gelaten?
• Welke informatie mis ik?

Opdracht 10

• Welke en hoe kan ik deze informatie toevoegen?
Materialen:

Ä

L eerlingen maken aan de hand van grafieken vragen over het internetgebruik.
Ook maken ze zelf een grafiek.
De leerling kan vragen beantwoorden aan de hand van een grafiek. Tevens

Doel

• Pen

kan hij zelf een grafiek maken op grond van een eenvoudig onderzoekje dat hij

• Papier

heeft uitgevoerd.

• Lesboek van aardrijkskunde, geschiedenis of biologie.

Organisatie en/of Materialen

• Eventueel computer

Materialen:
• Pen of potlood
• Papier
• Liniaal

Opdracht 8

Ä

L eerlingen maken diverse opdrachten die te maken hebben met het
schoolkamp. Ook maken ze zelf een grafiek.
De leerling kan verschillende studievaardigheden toepassen bij het

Doel

Opdracht 11

beantwoorden van vragen (kaartlezen, locatie bepalen en windrichtingen).
Organisatie en/of Materialen

Materialen:

Ä

of een landkaart.
De leerling kan verschillende studievaardigheden toepassen bij het

Doel

• Pen
• Papier

L eerlingen beantwoorden allerlei vragen over de kamplocatie m.b.v. een atlas

beantwoorden van vragen (kaartlezen, gebruik van atlas en windrichtingen).
Organisatie en/of Materialen

Materialen:

• Liniaal

• Pen

• Internet

• Papier
• Atlas of landkaart
• Eventueel internet
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Lesideeën
Opdracht 12

Lesideeën
Ä

Handvaardigheid en tekenen
L eerlingen gebruiken kaarten en/of het internet om verschillende gegevens
m.b.t. het schoolkamp te vinden.

Opdracht 1

De leerling kan kaartlezen en een telefoongids of gouden gids raadplegen om

Doel

Ä

adressen op te zoeken voor het schoolkamp.
Organisatie en/of Materialen

Materialen:

L eerlingen ontwerpen een stevige boekentas die zij straks kunnen gebruiken
op het voortgezet onderwijs. Deze opdracht kan zich beperken tot het
ontwerpen (tekenen) maar de leerling kan ook daadwerkelijk de tas maken..
De leerling kan een boekentas ontwerpen die aantrekkelijk is (voor de

Doel

• Kaart of plattegrond van de omgeving van het schoolkamp

doelgroep), functioneel is in het gebruik en voldoende sterk is voor zware

• Internet:

boeken.

Ë
Ë
Ë

www.google.nl (Maps)

Organisatie en/of Materialen

De leerling denkt na over een mooie maar vooral functionele en stevige

www.degoudengids.nl

boekentas. Om ideeën op te doen kan de leerling gebruik maken van

www.detelefoongids.nl

reclamefolders en/of tassenwinkels. Materialen:
• Tekenspullen
• Handvaardigheidspullen, afhankelijk van de keuzes die de leerling maakt.
• Reclamefolders van tassen

Opdracht 2

Ä

L eerlingen ontwerpen een (deel van een) agenda die zij straks kunnen
gebruiken op het voortgezet onderwijs.
De leerling kan een agenda ontwerpen die aantrekkelijk is (voor de doelgroep)

Doel

en functioneel is in het gebruik (denk aan: overzichtelijk, voldoende ruimte om
huiswerk te kunnen noteren etc.).
Organisatie en/of Materialen

Aangezien het ontwerpen van een complete agenda tijdrovend is, kan de
docent ervoor kiezen om een deel van de agenda te ontwerpen. Dat deel moet
dan een duidelijk beeld en idee geven van het uiterlijk en de mogelijkheden/
onderdelen van de complete agenda. Denk aan:
• Voorkant
• Eventueel het onderwerp van de agenda
• Kleurgebruik en lettertype.
• Indeling van de weken
• E ventueel andere aanvullingen als: persoonlijke gegevens, lesrooster,
adressen, schoolvakanties en feestdagen etc.
Materialen:
• Tekenspullen
• Handvaardigheidspullen, afhankelijk van de keuzes die de leerling maakt.
• Reclamefolders agenda’s
• (eventueel) aanwezige agenda’s van bijvoorbeeld de leraar, ouders, broers,
zussen etc.
• Eventueel de computer
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Lesideeën
Opdracht 3

Lesideeën
Ä|ÄÄ

Leerlingen ontwerpen een nieuw schooltenue voor hun basisschool.
 De leerling kan, eventueel m.b.v. voorbeeldtenues, een schooltenue

Doel
Organisatie en/of Materialen

Opdracht 5

Ä|ÄÄ

L eerlingen maken (eventueel in groepjes) een driedimensionale maquette van
hun woon/schoolomgeving.
De leerling kan van verschillende materialen een driedimensionale maquette

Doel

ontwerpen en ontwikkelen op een echt t-shirt.

ontwerpen waarin verschillende aspecten uit de omgeving zijn terug te vinden

L eerlingen moeten voordat ze het shirt daadwerkelijk gaan ontwikkelen, een

(bv. woningen, straten, verkeerslichten en verkeersborden etc).

(oud) T-shirt meenemen.

Organisatie en/of Materialen

Materialen:

Materialen:

• Tekenspullen

• (Oud) shirt

• Lijm

• Tekenspullen

• Scharen

• Papier

• Ruitjespapier

• (Textiel)verf

• Meetgerei zoals een liniaal.

• Eventueel folders/brochures van sportwinkels en/of sportclubs om ideeën

• Groot veel papier of karton

op te  doen

• (Gekleurd) papier

• Het huidige tenue van de school om ideeën op te doen

• (Gekleurd) karton
• Hout
• Figuurzaag en voldoende zaagjes

Opdracht 4

ÄÄÄ

• Beeldmateriaal (plaatjes/foto’s) van een maquette

L eerlingen ontwerpen een maquette op schaal van hun droomschool. Dit kan

• Eventueel een voorbeeldmaquette

de basisschool zijn maar ook het voortgezet onderwijs.
De leerling kan van papier en karton een driedimensionale maquette op schaal

Doel

maken van een school.
Organisatie en/of Materialen

Materialen:

Opdracht 6

• Tekenspullen
• Lijm

Ä

is voor de betreffende school.
Organisatie en/of Materialen

Na de cito

Materialen:

• Meetgerei zoals een liniaal.

• Tekenspullen

• Groot veel papier of karton

• Hout

• (Gekleurd) papier

• Figuurzaag en voldoende zaagjes

• (Gekleurd) karton

• Klei

• Hout

• Verf

• Figuurzaag en voldoende zaagjes

• Kwasten

• Beeldmateriaal (plaatjes/foto’s) van een maquette

• Eventueel beeldmateriaal (plaatjes/foto’s) van bestaande (school)logo’s

• Eventueel een voorbeeldmaquette

28

onderwijs waar ze straks naar toe gaan.
De leerling kan van klei of hout een schoollogo maken dat duidelijk herkenbaar

Doel

• Scharen
• Ruitjespapier

L eerlingen ontwerpen een logo voor hun basisschool of voor het voortgezet
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Lesideeën

Lesideeën

Techniek
NB:

Bij alle techniekopdrachten is het van belang dat u van te voren bekijkt welke

Opdracht 2

QQQ

materialen er nodig zijn voor de lessen. Om te zorgen dat leerlingen ook

ÄÄ

Een zaklamp

direct aan de slag kunnen, moeten de benodigde materialen aanwezig zijn.

Doel

De leerling kan een zaklantaarn maken die ook daadwerkelijk schijnt.

(Leerlingen kunnen eventueel ook materialen van huis meebrengen).

Materialen

Materialen:

Geprobeerd is om zoveel mogelijk materialen te gebruiken die op scholen of in

• Lege ronde plastic fles

huishoudens aanwezig zijn.

• Aluminiumfolie
• 2 Zaklantaarnbatterijen

Verder wordt aanbevolen om (enkele) techniekopdrachten van te voren zelf uit

• Schroevendraaier

te proberen. Hierdoor weet u tegen welke moeilijkheden leerlingen aan kunnen

• 2 Splitpennen

lopen.

• Paperclip
• 3 Stukken scheldraad met geïsoleerde einden
• Watten

Opdracht 1

QQ

Ä|ÄÄ

Doel

Materialen

• Puntig potlood

Een zonnewijzer

• Watten
De leerling kan een zonnewijzer maken en hij kan aan de hand van deze

• Plakband

zonnewijzer aflezen dat de zonnestand verandert en de schaduw daardoor

• Gloeilampje met fitting, vastgeschroefd op een kleine sokkel

opschuift.

Bij deze opdracht is gebruik gemaakt van: Het grote experimenteerboek voor

Materialen:

kinderen. Uitgeverij Deltas, Belgie-Nederland.

• Karton
• Schaar
• Passer

Opdracht 3

• Spijker
• Potlood

QQ

Ä|ÄÄ

De leerling kan een loep maken en hij/zij kan uitleggen waarom je met deze

Doel

• Een stokje van 25cm
• Een klok of horloge

Een vergrootglas (loep)

loep dingen vergroot ziet.
Materialen:

Materialen

• Karton
Bij deze opdracht is gebruik gemaakt van: Het grote experimenteerboek voor

• Schaar

kinderen. Uitgeverij Deltas, Belgie-Nederland.

• Doorzichtig plastic folie
• Water
• Krant
Bij deze opdracht is gebruik gemaakt van: Het grote experimenteerboek voor

kinderen. Uitgeverij Deltas, Belgie-Nederland.
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Lesideeën
Opdracht 4

QQ

Lesideeën
ÄÄ

Een lampje branden.

QQQ
De leerling kan een lampje laten branden met behulp van azijn, een koperen en

Doel

Opdracht 6

ÄÄ

De leerling kan een elektrospel maken waarbij het lampje gaat branden als de

Doel

een zinken plaatje
Materialen:

Materialen

Een elektrospel

juiste begrippen bij elkaar worden gevonden.
Materialen:

Materialen

• Glazen schaaltje

• Een stuk karton

• Koperen plaatje

• Wit papier

• Zinken plaatje

• 10 Splitpennen van messing

• 2 paperclips

• 2 paperclips

• 2 stroomdraden

• 5 korte stukjes gestripte scheldraad.

• Gloeilampje met fitting, vastgeschroefd op een kleine sokkel

• 3 langere stukken gestripte scheldraad

• Azijn

• Schaar

• Schroevendraaier

• Batterij (4.5 volt)

Bij deze opdracht is gebruik gemaakt van: Het grote experimenteerboek voor

• Gloeilampje met fitting, vastgeschroefd op een kleine sokkel

kinderen. Uitgeverij Deltas, Belgie-Nederland.

• Lijm
• Kleurpotlood, pen of viltstift

Opdracht 5

QQQ

ÄÄ

Een elektromagneet

Doel

De leerling kan een elektromagneet maken die spelden aantrekt.

Materialen

Materialen:
• Een platte batterij (4.5 volt)

kinderen. Uitgeverij Deltas, Belgie-Nederland.

Opdracht 7

QQ

• Een stuk hout
• 2 metalen punaises

Bij deze opdracht is gebruik gemaakt van: Het grote experimenteerboek voor



ÄÄ

Doel

De leerling kan een camera maken en hij/zij kan vertellen waarom het beeld

• Een metalen paperclip
• Een kort stukje koperdraad

Een camera

ondersteboven en in spiegelbeeld verschijnt.
Materialen

Materialen:

• Een lang stuk koperdraad

• Schoenendoos zonder deksel

• Schaar

• Loep

• Een ijzeren spijker

• Potlood

• Spelden

• Schaar

Bij deze opdracht is gebruik gemaakt van: Het grote experimenteerboek voor

• Keukenrol of toiletrol

kinderen. Uitgeverij Deltas, Belgie-Nederland.

• Transparant papier
• Plakband
Bij deze opdracht is gebruik gemaakt van: Het grote experimenteerboek voor



kinderen. Uitgeverij Deltas, Belgie-Nederland.
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Lesideeën
Opdracht 8

QQQ

Lesideeën
ÄÄ

Een fietsband plakken

QQQ
De leerling kan met de juiste benodigdheden een gaatje in een fietsband vinden

Doel

Opdracht 10

ÄÄ

De leerling kan met de juiste benodigdheden een zenuwspiraal maken die gaat

Doel

en deze band vervolgens plakken.
• Een lekke band

Materialen

Een zenuwspiraal

branden als de ‘staf’ de spiraal raakt.
• 2 Stukjes klei

Materialen

• Bandenlichters

• Een lang stuk ijzerdraad

• Een bak met water

• Een kort stuk ijzerdraad

• Bandenplak

• Platte batterij

• Bandenstickers

• 3 Stukken stroomdraad

• Een stift

• 2 Metalen paperclips
• Gloeilampje met fitting, vastgeschroefd op een kleine sokkel
• Plakband

Opdracht 9

QQQ

ÄÄ

• Schroevendraaier

Een stroomkring
De leerling kan met de juiste benodigdheden een stroomkring maken met een

Doel

schakelaar. De leerling kan m.b.v. de schakelaar een lampje laten branden.
•

Materialen

Een platte batterij (4.5 volt)

• Een stukje hout
• 2 metalen punaises

 • Het grote experimenteerboek voor kinderen. Uitgeverij Deltas, Belgie-

En verder:

Nederland.

• Paperclip
• 3 Stukjes stroomdraad

In dit boek staan meer dan 200 experimenten voor kinderen. De experimenten

• Gloeilampje met fitting, vastgeschroefd op een kleine sokkel

zijn bestemd voor ieder seizoen van het jaar. Hierdoor kunt u op elk moment van

• Schroevendraaier

het jaar passende proefjes met de leerlingen uitvoeren.
• www.ontdekplek.nl en klik dan in het linkermenu op Werkbladen.
Op www.ontdekplek.nl staan 50 uitdagende proefjes en experimenten die
geschikt zijn voor de techniekles.

34

Na de cito

35

Na de cito

Lesideeën

Lesideeën

Bewegingsonderwijs
Opdracht 1

QQ

ÄÄÄ

In groepjes van 4 bedenken leerlingen een sportactiviteit voor het schoolkamp.

Opdracht 2

QQQ

Ä|ÄÄ

Vervolgens brengt elke leerling een mondeling verslag uit, bijvoorbeeld
tijdens een kringgesprek. De kinderen worden vervolgens uitgenodigd om een

tijdens het kamp..

lesdeel van hun favoriete sport te verzorgen aan (een groepje uit) hun eigen

De leerling kan een bewegingsactiviteit op eigen niveau ontwerpen en

klas. Eventueel mogen leerlingen hun trainer uitnodigen voor een gastles

beschrijven, én hij kan deze activiteit uitleggen aan, en uitvoeren met

bewegingsonderwijs. Uiteindelijk kan de klas samen een (foto)collage maken

klasgenoten.
Organisatie en/of Materialen

Materialen:
• Pen

iemand die veel weet over hun favoriete sport, bijvoorbeeld de trainer of
iemand uit het bestuur. Het interview wordt uitgewerkt in een verslag.

Deze activiteit werken ze uit door de benodigde materialen en de organisatie te
beschrijven. Vervolgens kunnen ze deze activiteit ook daadwerkelijk uitvoeren

Doel

De leerling als sportambassadeur. Leerlingen houden een interview met

waarop de verschillende sporten uit de klas terug te zien zijn.
Leerlingen:

Doel

• informeren elkaar over de sportdeelname en mogelijkheden, in het bijzonder

• Papier

over sporten in de nabije omgeving.

• Benodigde sportattributen

• vergroten hun kennis en inzicht over de mogelijkheden tot sportdeelname
aan bepaalde sporten in de nabije omgeving van de school.
• ervaren als deelnemer via onderlinge instructielessen en/of gastlessen hoe
een bepaalde sport wordt aangeboden.
• verlagen voor andere klasgenoten de drempel om deel te nemen aan
bepaalde sporten.
Organisatie en/of Materialen

Deze werkwijze biedt uitstekende mogelijkheden om via leerlingen
allerlei buitenschoolse partners te betrekken bij de uitvoering van het
schoolprogramma. Hierbij moet worden bekeken welk aanbod in aanmerking
komt. Welke sproten/activiteiten zijn realiseerbaar, betaalbaar, waar
is behoefte aan binnen de klas? De voorkeur kan uitgaan naar nieuwe
sportactiviteiten. Maar wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een hand-, voet-,
of basketbaltoernooi, lijken deze sporten extra wenselijk.
Op initiatief van de leerlingen worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven
door:
1) henzelf samen met de docent,
2) geheel door de leerlingen zelf, of
3) iemand vanuit de sport.
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Lesideeën
L eerlingen mogen hun trainer uitnodigen voor een gastles. Het gaat er om

Opdracht 4

dat kinderen naar elkaar hun eigen sport promoten. De docent doet een groot

QQ

beroep op de inbreng van de leerlingen zelf. dat betekent dat het succes van

Doel

ÄÄÄ

De leerlingen ontwerpen en voeren in groepjes een les bewegingsonderwijs uit
voor hun klasgenoten.
De leerling kan een les bewegingsonderwijs ontwerpen die uit een inleiding,

deze activiteit mede bepaald wordt door de mate waarin leerlingen hieraan

kern en afsluiting bestaat. Ook kan de leerling deze les uitvoeren voor zijn

gewend zijn.

klasgenoten.

Materialen:

Organisatie en/of Materialen

L eerlingen moeten de les binnen 1 gymles kunnen uitvoeren. Daarom moet

• Pen

de docent duidelijk aangeven hoe lang de inleiding, de kern en de afsluiting

• Papier

mag duren. Leerlingen moeten, voor zover nodig, de spullen vóór de gymles

•
•
•
•

i: Tips voor een interview
i: Tips voor een nette e-mail (eventueel)
i: Tips voor een telefoongesprek (eventueel)
i: Tips voor een PowerPoint presentatie (eventueel)

klaarzetten opdat ze meteen met de les kunnen beginnen.De docent moet de
les uiteraard goed keuren voordat leerlingen de les geven. Dit vooral i.v.m. het
veiligheidsaspect.
Materialen:

• Benodigde sportattributen

• Pen of potlood
• Papier
• Benodigde sportattributen

Opdracht 3

Q

Ä

(Samen met Nederlands). De leerlingen schrijven een opstel over hun eigen
sport - of bewegingsbiografie. Welke sporten hebben ze in hun basisschooltijd
gedaan (in verenigingsverband of daarbuiten) en wat vonden ze daaraan
leuk en/of uitdagend? Wat vonden ze terugkijkend minder leuk? Ook kunnen

Klassikele opdrachten bewegingsonderwijs

leerlingen eventueel beschrijven welke sport(en) of bewegingsactiviteiten hen
aantrekkelijk lijkt in het voortgezet onderwijs.
De leerling reflecteert op zijn deelname aan bewegingsactiviteiten en kan dit

Doel
Organisatie en/of Materialen

Opdracht 5

Van lessenserie naar trainingsserie. Leerlingen krijgen binnen de lessen

(Klassikaal)

bewegingsonderwijs 3 lessen aangeboden met activiteiten uit één sport.

gestructureerd beschrijven.

Daarna kan de leerling deelnemen aan 3 oriëntatielessen na schooltijd onder

Materialen:

leiding van een vakdocent of iemand van de sportvereniging.

• Pen

Vervolgens worden 3 trainingslessen aangeboden op de vereniging.

• Papier

Het stimuleren van deelname aan sportactiviteiten op de vereniging, door een

Doel

goede aansluiting te bewerkstelligen tussen het aanbod op de school en op de
vereniging.
Organisatie en/of Materialen

De eerste stap is een inventarisatie van mogelijke verenigingen die willen
participeren in de oriëntatieserie en een trainingsserie willen aanbieden voor
de kinderen. De oriëntatielessen worden zo mogelijk ook op school gegeven, de
trainingslessen op de vereniging.
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Lesideeën
De leerlingen spelen in 4 halve lessen de schoolkampioenschappen

Opdracht 7

De klas stelt in samenspraak met de docent voor de rest van het schooljaar

(Klassikaal)

‘Chaosdoelenspel ‘ (‘Mens-erger-je-niet’)

(Klassikaal)

het gymprogramma vast. Ze kunnen hierbij kiezen uit allerlei activiteiten die

Doel

De leerlingen spelen een bekende activiteit en houden een onderling toernooi.

zij tijdens de gymlessen hebben gedaan. Leerlingen sluiten op deze wijze

Hierbij komen de aspecten eerlijk spelen en omgaan met op een andere manier

hun bewegingsloopbaan van de basisschool af. Belangrijk is dat leerlingen

naar voren, dan bij de uitvoering van deze activiteit in de normale les.

daadwerkelijk een actieve bijdrage leveren bij het tot stand komen van het

Groepssamenstelling: 4 tegen 4

aanbod.

Opdracht 6

Organisatie en/of Materialen

Materiaal: Pionnen, matjes, foamballen.

L eerlingen stemmen het bewegingsaanbod af op hun eigen vraag, waardoor de

Doel

Uitvoering:

betrokkenheid van de leerlingen wordt vergroot.
Organisatie en/of Materialen

= matje                = pion

Docent en leerlingen maken samen het programma. Als er in een klas veel
initiatief mogelijk is, dan kunnen de kinderen veel ruimte krijgen. Anders kan de

= leerling

docent de kinderen een aantal voorgestructureerde keuzes geven.

 
Er zijn 2 teams. Elk team heeft 4 spelers in het veld staan die als keeper voor
een matje staan. De matjes staan recht op over de breedte. (Gebruik de muur of
eventueel kasten om te zorgen dat de matjes rechtop blijven staan). Het is de
bedoeling dat leerlingen de bal op elkaars matje gooien en daarmee scoren. Als
een leerling het matje van de tegenstander heeft geraakt, moet de leerling van
wie het matjes is geraakt naar de kant. Een medespeler neemt zijn plek over.
Omdat de matjes geregeld geraakt zullen worden, wordt er snel doorgedraaid.
Hiermee wordt voorkomen dat leerlingen lang op de bank zitten. Als iemand
een pion omgooit bij de tegenpartij, dan moet díe partij (waar dus de pion van
omgegooid is) als geheel wisselen. Er komen dan 4 nieuwe medespelers in het
veld. De leerlingen mogen lopen met de bal in de hand.
Dit spel kan naar eigen inzicht aangepast worden door bijvoorbeeld meer of
minder matjes/ ballen/ pionnen te gebruiken. Tevens kan er met punten worden
gewerkt. 1 Pion om is bijvoorbeeld 2 punten, een matje geraakt is 1 punt. Maar
ook hier geldt weer dat de docent dit naar eigen inzicht kan bepalen.
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Opdracht 8

De leerlingen spelen in 4 halve lessen de schoolkampioenschappen stuitbal

Opdracht 9

De leerlingen bereiden in 6 lessen een circusvoorstelling voor en voeren deze

(Klassikaal)

(‘Levend tafeltennis’)

(Klassikaal)

voorstelling uit voor de kinderen van de onderbouw.

Doel

L eerlingen kunnen variëren in manieren van gooien opdat het voor de ander

Doel

De leerling leert een activiteit in enkele deelstappen op te bouwen en te

moeilijk is om de bal na de stuit te vangen. Teven leren ze sportief te spelen in
wedstrijdverband.
Organisatie en/of Materialen

presenteren.
Organisatie en/of Materialen

De leerlingen krijgen 6 lessen de gelegenheid om 2 activiteiten te kiezen die

Groepssamenstelling: 1 tegen 1

in een presentatie uitgevoerd kan worden. De eerste 2 lessen biedt de docent

Materiaal: Matjes, blokjes en een goed stuitende bal.

verschillende activiteiten aan die goed in een circusvoorstelling passen.

Uitvoering:

De kinderen maken een keuze uit deze activiteiten of kiezen een nieuwe
zelfgekozen activiteit. De vierde les trekken ze ook tijd uit voor een bespreking

          

over aankleding en vormgeving. De zesde les is een generale repetitie.

= leerling                  = blokje

Materialen:
• Gymzaal met alle attributen
• Geluidsinstallatie
• (Circus)muziek (gekozen door de docent en/of leerlingen)
• Eventuele extra materialen voor goochel-, drama
• of andere activiteiten.

Elke leerling staat achter de mat (zie figuur hierboven). De afstand tot de mat
kan de docent zelf bepalen. leerlingen mogen niet aan de zijkant van de mat
lopen. In het midden van de mat liggen/staan (door de docent te bepalen) 4
blokjes. Dit is zogenaamd het net. Het is de bedoeling dat de leerling de bal
over de blokjes gooit op andere helft van de mat. Zijn tegenspeler moet de
bal proberen te vangen en weer teruggooien. Dus ook weer over de blokjes
op de andere helft van de mat. Het gaat erom dat de leerlingen het elkaar zo
moeilijk mogelijk maken door de bal zo moeilijk mogelijk te plaatsen (denk aan
tafeltennis). Het spel wordt interessant en uitdagend als leerlingen zo snel
mogelijk spelen. Als een leerling de bal niet vangt heeft de ander een punt. Als
de leerling een blokje omgooit, of hij gooit niet op de mat, heeft de ander ook
een punt.
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