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DEEL A

Handleiding voor de leerkracht
DEEL A
Gebruiksmogelijkheden
De bijgaande lessuggesties kunnen op verschillende manieren gebruikt worden:
• een les of enkele losse lessen in het kader van techniekonderwijs;
• een kort project over platte daken of het werk van dakdekker (eventueel gecombineerd
met andere beroepen);
• de lessen kunnen worden ingepast in een groter project zoals bouwen of wonen.
In deze lesbrief vindt u:
• uw voorbereiding;
• klassikale lessen;
• werkbladen en verwerkingsopdrachten;
• suggesties voor de afronding.
Er zijn lessuggesties en verwerkingsopdrachten voor onder-, midden- en bovenbouw. De
opgaven doen een beroep op handvaardigheid, samenwerken, praten, lezen en schrijven.
Met een groep kinderen ga je niet zo makkelijk het dak op. Maar misschien kunt u vanuit
een flat op platte daken van omringende schuurtjes of garages kijken. Of zijn er dakdekkers in de buurt aan het werk en kunt u daar veilig met de kinderen een kijkje nemen.
Verder zullen foto’s, materialen die de dakdekker worden gebruikt en opdrachten voor
aanschouwelijkheid zorgen.
De klassikale les voor midden- en de bovenbouw is gebaseerd op Het dak op! van Rian
Visser en Wilbert van der Steen. Dat prentenboek is naar alle basisscholen in Nederland
gestuurd. Nadere informatie over dit boek vindt u op www.vebidak.nl/?pagina=695.

Dakbedekking in het kort

Een dak beschermt tegen neerslag, kou en hitte.
In onze omgeving zien we twee soorten daken: hellende en platte.
Hellende daken zijn bedekt met pannen of riet, platte zijn voorzien van bitumen of kunststof. Een laag van grind, tegels of planten beschermt bitumen of kunststof tegen zonnestraling. Door
een lichte helling (of ‘afschot’) kan het water weglopen. Bitumen
wordt vaak verhit terwijl het op het dak wordt gelegd, kunststof
wordt gesmolten. Een nieuwe brandveilige techniek is: lijmen.
Een dakdekker is een speciaal opgeleide vakman/-vrouw. Hij/zij
weet alles van materiaalgebruik, van gereedschap en van veilig
werken. Een dakdekker houdt rekening met het milieu: hergebruik van materiaal, dakisolatie, zonnepanelen op het dak.

het dak op!
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DEEL A

Handleiding voor de leerkracht
Inleiding

Elk huis heeft een dak. Niet iets om lang bij stil te staan. Of toch
wel? Is het meer dan alleen beschutting tegen de regen?
Met deze lesbrief belichten we het onderwerp ‘daken en dakbedekking’ van een aantal kanten. Kinderen zullen daardoor met
andere ogen naar dat vanzelfsprekende onderdeel van gebouwen
kijken. En krijgen een beeld van het werk van de dakdekker. Dat
zijn de twee hoofddoelen van deze lesbrief.
Daarnaast zijn er nog twee doelen:
•	de kinderen verwerven enige kennis van dakbedekking voor
platte daken,
•	ze verwerven inzicht in het gebruik van dakbedekking en denken na over toepassingen.

De lesbrief sluit aan bij de volgende kerndoelen:

Kerndoel 6 van schriftelijk onderwijs:
leren informatie ordenen bij het lezen van diverse bronnen;
Kerndoel 39 van mens en samenleving:
goed omgaan met milieu;
Kerndoel 44 van natuur en techniek:
bij producten uit eigen omgeving relaties leggen tussen werking, vorm en materiaalgebruik;
Kerndoel 55 van kunstzinnige oriëntatie:
reflecteren op eigen werk en dat van anderen.

het dak op!
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DEEL A

Handleiding voor de leerkracht
Algemene voorbereiding
Uw voorbereiding bestaat uit vijf stappen.
1. U leest de lesbrief en de werkbladen om een indruk te krijgen van de inhoud en de
organisatie van de lessen.
2. U leest het prentenboek Het dak op! door Rian Visser en Wilbert van der Steen.
U besteedt daarbij aandacht aan de verhaallijn en aan de informatie over daken.
3. U verzamelt voor uzelf enige basale achtergrondinformatie op www.vebidak.nl (de
branchevereniging van dakbedekkingsbedrijven), op www.sbd.nl (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) en www.tectum.nl (over de opleiding tot dakdekker).
Een filmpje over het dagelijks werk vindt u op www.vaktoppers.nl. Bij de zoekfunctie typt
u ‘dakdekker’. Een van de zoekresultaten is ‘bitumineus en kunststof dakdekker’. Klik deze
link aan. In het volgende scherm kiest u voor ‘Bekijk het filmpje’.
4. U leest de verwerkingsopdrachten en verzamelt materialen (stukje bitumen en/of kunststof dakbedekking), informatie en hulpmiddelen. Zijn er ouders of bedrijven die u kunt
benaderen voor materialen, interviews, aanvullende informatie?
U vertelt de kinderen voorafgaand aan de lessen dat u met hen het onderwerp ‘daken
en dakbedekking’ gaat verkennen. U vraagt of ze thuis en in de buurt eens willen kijken
welke soorten daken ze zien. Ze letten daarbij op vorm, materiaal en eventuele bijzondere
kenmerken. Ze maken tekeningen, zo mogelijk digitale foto’s (of hun ouders maken die)
of geven een korte beschrijving. In de onderbouw kunt u het best zelf voor foto’s zorgen,
zeker van de bovenzijde van platte daken.

Afronding
Samen met de kinderen richt u een kleine tentoonstelling in. Die kunt u inrichten met
de foto’s die tijdens de wandeling zijn gemaakt en de bouwwerken van de kinderen. De
kinderen bespreken de tentoonstelling en reflecteren op hun werk. Wat vinden ze mooi,
wat vinden ze niet mooi, wat hebben ze geleerd over platte daken en het werk van een
dakdekker?

het dak op!
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DEEL A

Les 1 voor de onderbouw

Benodigde materialen
Foto’s van gebouwen
Stukje bitumen en/of stukje kunststof
dakbedekking
Plaat hout (triplex) van ±30 x 30 cm
4 Blokken
Kan water
Evt. tegel of grind

DEEL B

U hebt enkele foto’s van gebouwen (waaronder woonhuizen) gemaakt of verzameld. Ook
hebt u een stukje bitumen en kunststof dakbedekking meegenomen, een plaatje hout
(triplex bijvoorbeeld) van ca. 30 x 30 cm, 4 blokken en een kan water, evt. een tegel en een
bakje grind.
U praat met de kinderen over hun huis: hoe ziet het er uit? Is het een flat, een vrijstaand
huis, een boerderij? U praat ook met hen over de functies van de gebouwen op de foto’s:
je hebt gebouwen om in te wonen, te werken, om dingen in te bewaren enzovoort. Daarbij komen namen van soorten gebouwen aan de orde als: garage, flat, boerderij, kantoor
enzovoort. U vraagt naar vormkenmerken van de gebouwen: grootte, hoogte, vorm, kleur.
Hoe zien de daken er uit?
‘In een huis zit je lekker droog en warm. Hoe komt dat?’ U praat met de kinderen over de
bescherming door de muren en het dak. Op de foto’s wijst u op soorten daken en dakbedekking: schuine en platte daken. Op de hellende daken liggen dakpannen of riet. U laat
foto’s van bovenzijdes van platte daken zien.
‘Je wilt natuurlijk in zo’n huis lekker droog zitten. Er mag geen water door het dak komen.’
U legt de plaat hout op vier blokken. ‘Kijk, dit is een huis met een plat dak’. U giet er
water op. ‘Wat zal er gebeuren als het heel lang regent?’ Het hout wordt nat, op den duur
gaat het water gaat er door heen. Het dak gaat dan lekken.
‘Om het dak dicht te maken, gebruikt de dakdekker dit stukje bedekking’. U laat het
stukje bitumen of kunststof dakbedekking zien. De kinderen voelen het: glad, dicht. Het
woord ‘bitumen’ kunt u rustig gebruiken, de kinderen hoeven het echter nog niet actief
te beheersen. Het gaat er nu om dat ze inzien dat zulk materiaal geen water doorlaat en
soepel te verwerken is.
‘Zullen we het dak maar eens netjes dichtmaken?’ Samen met de kinderen neemt u de
maat van het dak (de plaat hout) en past die af op de dakbedekking. U snijdt de dakbedekking op maat en legt het op het dak. ‘Zo, nu is het binnen droog. Zullen we dat eens
proberen?’ De kinderen gieten water op het dak en zien dat het water er afloopt. De
deklaag is dicht en glad, het water kan er niet meer doorheen. U kunt het dak compleet
maken door er een tegel of grind op te leggen.

het dak op!
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DEEL B

Les 2 voor de onderbouw

Benodigde materialen
Digitale camera
Werkblad onderbouw (blz. 7)

U bespreekt met de kinderen het bouwwerkje met het platte dak en de dakbedekking
uit de vorige les. U vertelt dat de mannen en vrouwen die de dakbedekking erop leggen
dakdekkers heten. Als het dak gemaakt is zorgen zij ervoor dat het dak waterdicht wordt.
De dakdekkers leggen een laagje waterdicht materiaal op het dak. Misschien weet een van
de kinderen nog hoe dat heet (bitumen of kunststof). Die laag zorgt ervoor dat het binnen
droog blijft. Omdat een dak vaak heel groot is, leggen de dakdekkers verschillende stroken naast elkaar. Als ze bitumen gebruiken, maken de dakdekkers die stroken warm zodat
ze aan elkaar vastplakken. Daarop leggen ze soms grind of tegels. Er groeien ook wel eens
planten op. Zo blijft die laag goed beschermd en waait het niet weg. De bitumen of kunststof kan ook vastgeschroefd worden.
Als het weer en de tijd het toelaten, maakt u met de kinderen een wandeling in de omgeving van de school. U neemt een digitale fotocamera mee. Misschien kunt u gebruikmaken van de galerij van een flat of van een ander hoog punt. De kinderen en u kijken naar
huizen en gebouwen met platte daken. Van enkele maakt u een digitale foto, in overleg
met de kinderen.
Aansluitend op deze les kunnen enkele kinderen in de bouwhoek met blokken of lego
bouwwerken met platte daken maken. En u kunt ze het werkblad laten maken.

het dak op!
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DEEL B

Werkblad voor de onderbouw
1

In de stad
Hier zie je een stad. Kleur de huizen met platte daken rood. Kleur de huizen met puntdaken groen.
Hoeveel huizen hebben een plat dak?

En hoeveel huizen hebben een puntdak?

Kun je zien waar de dakdekker aan het werk is? Teken een cirkel om hem heen.

2

Kleur de huizen
Kleur voor ieder woord in de zin een huis.
Dit is Bas					O	O	O	O	O	O
Hij werkt op het dak				O	O	O	O	O	O
O, wat hoog is dat!				O	O	O	O	O	O
Pas op, Bas

				O	O	O	O	O	O

Val er maar niet van af				O	O	O	O	O	O

3

Tekenen
Teken op de achterkant van dit blad zelf een mooi huis met een plat dak.

het dak op!
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DEEL B

Les 1 voor de middenbouw

Benodigde materialen
Foto’s, tekeningen en andere materialen
die de kinderen hebben verzameld.
Tafel
Stukje bitumen
Prentenboek Het dak op!

DEEL C

Klassikale les
De kinderen en u zetten de foto’s, de tekeningen en andere materialen die ze hebben
verzameld bij elkaar op een tafel. U vraagt de kinderen om korte toelichtingen bij wat ze
hebben meegebracht. Kinderen die een beschrijving hebben gemaakt vraagt u deze voor
te lezen.
In een kort leergesprek bespreekt u met hen:
• Soorten daken (hellend en plat);
• Soorten dakbedekking (pannen, riet, platte daken: bitumen of kunststof). De meeste kinderen zullen het woord ‘bitumen’ niet kennen. U kunt een stukje van dat materiaal laten
zien, het woord noemen en zeggen dat ze er straks meer over zullen horen.
• Functies van een dak: bescherming tegen regen en sneeuw, tegen hitte en kou.
U besluit de inleiding van deze les: ‘We willen samen iets meer te weten komen over platte
daken. In deze les gaan we het boek Het dak op! lezen.’
U introduceert het prentenboek. U leest met de kinderen de titel en bekijkt de illustratie
op de voorzijde. Daarna laat u de schutbladen voorin het boek met de tekeningen van de
attributen van de dakdekker zien. U vraagt:
‘Waarover gaat dit boek, denk je?’
‘Wat zijn dat voor gereedschappen? Weet je waarvoor ze worden gebruikt? En hoe ze
heten?’
U verkent met de kinderen blz. 6 en 7 en laat zien dat het boek een verhaal vertelt, maar
ook informatie geeft.
U leest het verhaal over Ruben en Omar voor aan de kinderen.
(Het informatieve deel slaat u nu over, dat komt de volgende les aan de orde).

het dak op!
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DEEL C

Les 2 voor de middenbouw

Benodigde materialen
Prentenboek Het dak op!
Filmpje op website www.vaktoppers.nl.
Opdrachten (blz. 12 en 13)
Werkbladen (blz. 14 en 15)

U herinnert de kinderen aan de vorige les: de meegebrachte materialen en het prentenboek. Enkele kinderen geven een korte samenvatting van het verhaal.
U geeft de kinderen informatie over platte daken de productie daarvan. Daarbij maakt u
gebruik van het informatieve gedeelte uit Het dak op!
Als afsluiting van dit gedeelte laat u het filmpje (zie blz. 4 punt 3) zien.
U bespreekt het filmpje kort na:
‘Vertel eens in je eigen woorden wat de dakdekkers deden.’
‘Wat vindt Bert van zijn vak?’
‘Lijkt het jou ook een mooi beroep? Waarom wel/niet?’
U vertelt de kinderen dat ze enkele vragen en opdrachten gaan maken. De opgaven op
het werkblad worden individueel gemaakt; de opdrachten voeren de kinderen in groepjes
uit. U kunt een selectie maken uit de taken van beide bladen of u laat de kinderen kiezen.
U maakt, zo mogelijk in overleg met de kinderen, een planning voor het uitvoeren. U kunt
enkele opdrachten met hen tevoren bespreken.
Tip: de opdrachten hoeven niet in de aangegeven volgorde te worden gemaakt.
Als een (groep) leerling(en) bezig is met bijvoorbeeld het prentenboek, kan een andere
(groep) leerling(en) aan de slag gaan met een andere opgave.
U vertelt dat de antwoorden in de afsluitende les worden nabesproken. Ze kunnen daarvoor een kleine tentoonstelling maken van de dingen die ze hebben gemaakt en verslag
uitbrengen van hun activiteiten.
De opdrachten voeren de kinderen in groepjes van twee uit. U kunt een selectie maken
uit de opdrachten of u laat de kinderen kiezen. U maakt, zo mogelijk in overleg met de
kinderen, een planning voor het uitvoeren. Enkele opdrachten bespreekt u zo nodig van
tevoren.
Tip: Voor algemene informatie over techniek in het basisonderwijs kunt u terecht bij
een van de regionale steunpunten in uw regio.
Zie daarvoor www.programmavtb.nl/hoofdmenu/Steunpunten/Steunpunten.html.
Afrondende les
U bespreekt de opdrachten.
De kinderen richten een kleine tentoonstelling in van hun producten. De kinderen bespreken de tentoonstelling en reflecteren op hun werk. Wat vinden ze mooi, wat vinden ze
niet mooi, welke informatie was nieuw voor hen, wat hebben ze geleerd?
Nodigt u met de kinderen de ouders uit om te komen kijken?

het dak op!
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DEEL C

Ook geschikt voor de bovenbouw

Antwoorden werkbladen middenbouw
1

2
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Test je kennis
Je weet inmiddels al heel veel over daken en het beroep van dakdekkers.
Kun je deze vragen beantwoorden?
a. Wat is de belangrijkste functie van een dak?

Bescherming tegen weersinvloeden.
b. Hoe kun je ervoor zorgen dat je platte dak milieubewust is?

1. Als een dak wordt gesloopt, kun je de materialen hergebruiken.
2. Je kunt het dak isoleren, zodat de warmte binnen blijft in de winter en buiten blijft in de zomer.
Dat bespaart dus verwarmings- en verkoelingskosten.
3. Je kunt zonnepanelen op je dak zetten.
c. Noem drie weersinvloeden waartegen een dak beschermt.

Neerslag (regen, sneeuw, hagel), zon, wind, kou.
d. Noem drie gereedschappen die een dakdekker gebruikt.

Brander, föhn, lijmgereedschap (zoals lijmpistool, lijmkwast)
e. Een dak beschermt niet alleen, maar kan ook nog andere functies hebben. Welke?

Dakterras, daktuin, zwembad, parkeerdak, helikopterdak, recreatiedak, speeldak.

het dak op!
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DEEL C

Ook geschikt voor de bovenbouw

Antwoorden werkbladen middenbouw
3

Jij bent de baas
Stel je voor dat je de baas van een dakdekkersbedrijf bent. Paul en Rob willen allebei dakdekker in jouw bedrijf worden. Allebei hebben ze de juiste opleiding gedaan en hebben
ze goede cijfers gehaald. Maar… Paul is pas zestien jaar oud en Rob heeft last van hoogtevrees. Wie neem je aan? Vertel ook waarom je dat doet.

Paul. Leeftijd is geen probleem, vanaf 16 jaar kun je dakdekker worden.
Waarom valt de andere af?

Hoogtevrees is niet handig als je dakdekker wilt worden.

4

Alleen maar platte daken…
Er is één plaats in Nederland waar de daken van alle gebouwen plat zijn.
Hoe heet deze plaats? Het antwoord kun je vinden op internet.
Tip: vul bij een zoekmachine op internet de volgende termen in: ‘jaren vijftig’, ‘alle gebouwen’ en ‘platte daken’.

Nagele
Kleur de provincie waar deze plaats ligt rood.

het dak op!
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DEEL C

Ook geschikt voor de bovenbouw

Opdrachten middenbouw
1

Moeilijke woorden	Materiaal
Enkele bladen stevig papier om een
boekje van te vouwen
Schaar
	Teken- en schrijfmateriaal
Tijdens dit project kom je vast een aantal moeilijke woorden tegen of woorden die je nog
niet kende. Verzamel deze woorden (minstens vijftien) en probeer de juiste betekenis
ervan te vinden. Maak er een mooi woordenboekje met moeilijke woorden van. Zoek passende plaatjes voor in je woordenboek of maak er zelf tekeningen bij.
Om je vast een beetje op weg te helpen, hebben we hier al een paar moeilijke woorden
voor je opgeschreven. Zoek hier ook de juiste betekenis bij.
afschot
isolatie
balustrade
collegialiteit

2

Reclame	Materiaal
Teken- en schrijfmateriaal
In tweetallen
Maak reclame voor dakbedekking! Je mag kiezen: een tekst schrijven, een tekst schrijven
waar je foto’s bij zoekt, een poster tekenen en schrijven. Of wil je liever een tekst bedenken voor een radio- of tv-reclame?
Denk eerst samen over de belangrijke kenmerken van platte daken. Schrijf die kenmerken
op een blaadje. Gebruik ze daarna in je reclame.

het dak op!
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DEEL C

Ook geschikt voor de bovenbouw

Opdrachten middenbouw
4

Gras op het dak?	Materiaal
Schrijfmateriaal
Tijdschriften
Evt. fototoestel
In tweetallen

Huis in Noorwegen
In Noorwegen en Zweden zie je vaak
huizen met begroeiing op platte en op
hellende daken. Dit huis is daar een voorbeeld van. In Nederland zie je ook wel
platte daken met begroeiing.

5

Huis in Nederland
Boven op een afdeklaag groeien planten.
Welke voordelen zijn er, denk je? Schrijf die
samen eens op.
Verzamel de komende dagen foto’s en tekeningen van platte daken met begroeiing.

Je eigen platte dak	Materiaal
Hamer en spijkers
Plaatje hout van ± 30 x 30 cm
Stukje bitumen of plastic
4 Blokjes hout
Latjes van ongeveer 1½ cm dik
In tweetallen (meer dan twee mag ook)
Je hebt gezien en gehoord over het werk van dakdekkers. Nu ga je zelf een dak bedekken!
Je hoeft er niet voor op een dak te klimmen, het kan gewoon in de klas gebeuren.
Neem een plaatje hout van ongeveer 30 x 30 cm. Timmer het plaatje hout op de blokjes.
Denk om het afschot! Het dak krijgt een opstaand randje, maar het water moet er wel af
kunnen lopen. Daarvoor laat je een stukje open.
Je gaat het dak bedekken. Je kunt bitumen gebruiken, maar het mag nu ook plastic zijn.
Giet er voorzichtig water op. Loopt het rustig weg door de opening? Is het dak waterdicht?

het dak op!
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DEEL C

Ook geschikt voor de bovenbouw

Werkbladen middenbouw
1

Puzzel
Je kunt deze puzzel eerst alleen invullen. Vergelijk daarna de antwoorden.
1: daarmee maakt de dakdekker een plat dak waterdicht
2: heb je nodig om op een dak te klimmen
3: als je dakdekker wilt worden, dan word je opgeleid door ……..
4: materiaal nog een keer gebruiken, zonnepanelen op het dak zetten: dan houd je
rekening met het ……..
5: het water moet van het dak kunnen lopen, daarom zorgt de dakdekker voor ……..

1
2
3
4
5

2

Test je kennis
Je weet inmiddels al heel veel over daken en het beroep van dakdekkers. Vul in:
a. Wat is de belangrijkste functie van een dak?

b. Hoe kun je ervoor zorgen dat je platte dak milieubewust is?

1.
2.
3.
c. Noem drie weersinvloeden waartegen een dak beschermt.

d. Noem drie gereedschappen die een dakdekker gebruikt.

e. Een dak beschermt niet alleen, maar kan ook nog andere functies hebben. Welke?

het dak op!
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DEEL C

Ook geschikt voor de bovenbouw

Werkbladen middenbouw
3

Jij bent de baas
Stel je voor dat je de baas van een dakdekkersbedrijf bent. Paul en Rob willen allebei dakdekker in jouw bedrijf worden. Allebei hebben ze de juiste opleiding gedaan en hebben
ze goede cijfers gehaald. Maar… Paul is pas zestien jaar oud en Rob heeft last van hoogtevrees. Wie neem je aan? Vertel ook waarom je dat doet.

Waarom valt de andere af?

4

Alleen maar platte daken…
Er is één plaats in Nederland waar de daken van alle gebouwen plat zijn.
Hoe heet deze plaats? Het antwoord kun je vinden op internet.
Tip: vul bij een zoekmachine op internet de volgende termen in: ‘jaren vijftig’, ‘alle gebouwen’ en ‘platte daken’.

Kleur de provincie waar deze plaats ligt rood.

het dak op!
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DEEL C

Les 1 voor de bovenbouw

Benodigde materialen
Foto’s, tekeningen en andere materialen
die de kinderen hebben verzameld
Tafel
Stukje bitumen
Het dak op!

DEEL D

Klassikale les
De kinderen vertellen waar de foto’s, tekeningen en materialen vandaan komen en eventuele bijzonderheden. De kinderen die beschrijvingen hebben gemaakt, lezen die voor. De
materialen plaatst u op een tafel.
U houdt een kort leergesprek over de foto’s, tekeningen, materialen en beschrijvingen die
de kinderen hebben meegebracht. U bespreekt daarin met hen:
• Soorten daken (hellend en plat).
• Soorten bedekking (pannen, riet, platte daken: bitumen of kunststof).
• Functies van een dak: bescherming tegen regen en sneeuw, tegen hitte en kou.
• Energiegebruik. Huizen worden steeds beter geïsoleerd. Weten de kinderen iets over
dakisolatie?
U besluit de inleiding van deze les: ‘We gaan samen iets meer te weten komen over platte
daken. In deze les gaan we een boek lezen: Het dak op!’.
U introduceert het prentenboek. U leest met de kinderen de titel en de illustratie op de
voorzijde. Daarna laat u de schutbladen voorin het boek met de tekeningen van de attributen van de dakdekker zien. U vraagt:
‘Waarover gaat dit boek, denk je?’
‘Wat zijn dat voor gereedschappen? Weet je waarvoor ze worden gebruikt? Hoe heten ze?’
U verkent met de kinderen blz. 6 en 7 en laat zien dat het boek een verhaal vertelt, en
tegelijk informatie geeft.
U leest het verhaal over Ruben en Omar voor. U geeft toelichtingen aan de hand van het
informatieve deel.

het dak op!

- 16 -

DEEL D

Les 2 voor de bovenbouw

Benodigde materialen
Het dak op!
Filmpje op website www.vaktoppers.nl
Kopieën van werkbladen
Kopieën van opdrachten

Enkele kinderen geven een korte samenvatting van het verhaal over Ruben en Omar en
over de bedekking van platte daken.
U bekijkt met de kinderen het filmpje (zie blz. 4 punt 3). U vertelt van tevoren waar het
filmpje over gaat, en vraagt de kinderen of ze willen letten op:
• Wat vindt Bert Wolters het fijne van zijn vak?
• Wat doen Bert en zijn collega’s precies? In welke volgorde?
• Welke gereedschappen gebruiken ze?
•	Houden ze rekening met het milieu? Hoe doen ze dat?
De kinderen gaan in tweetallen opdrachten maken (zie blz. 18 en 19). U kunt natuurlijk
een selectie maken, of u laat de kinderen kiezen. Zij maken, in overleg met u, een planning voor het uitvoeren van de opdrachten.
Het antwoord op opdracht 1 is: 400 cm x 300 cm x 15 cm = 1800.000 cm3.
1800.000 cm3 = 1800 liter = 1800 kg
U vertelt dat de antwoorden in de afsluitende les worden nabesproken. Ze kunnen daarvoor een kleine tentoonstelling maken van de dingen die ze hebben gemaakt en verslag
uitbrengen van de interviews die ze hebben afgenomen.
Tip: Voor algemene informatie over techniek in het basisonderwijs kunt u terecht bij
een van de regionale steunpunten in uw regio.
Zie daarvoor www.programmavtb.nl/hoofdmenu/Steunpunten/Steunpunten.html.
Afronding
U bespreekt de opdrachten.
De kinderen richten een kleine tentoonstelling in van hun producten. De kinderen bespreken de expositie en reflecteren op hun werk. Wat vinden ze mooi, wat vinden ze niet
mooi, wat vonden ze van het bouwen, welke informatie was nieuw voor hen, wat hebben
ze geleerd?
In een van de opdrachten moeten de kinderen een interview houden. Bij het bespreken
van de expositie kunnen de kinderen een samenvatting geven. Ook kunnen ze de informatie uit het interview op grote vellen papier schrijven (tekenen, plakken enzovoort) en deze
vellen bij de expositie gebruiken.
Nodigt u met de kinderen de ouders uit om te komen kijken?

het dak op!
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Opdrachten bovenbouw
1

Gewichtig water	Materiaal
Schrijfmateriaal

Tecla en Tommy, een strip
van www.tectum.nl

Deze opgave kun je alleen uitvoeren of met een tweetal
Een dakdekker zorgt voor een goede afwatering van een plat dak. Je ziet dat in de strip
Tecla en Tommy (zie de website www.tectum.nl). De afwatering is heel belangrijk! En het
is ook belangrijk dat een dak heel sterk is. Dat kun je zelf uitrekenen.
Je ziet op het plaatje een plat dak boven een bijkeuken. Het dak is 4 meter lang en 3 meter breed. Er is een opstaande rand van 15 centimeter. Het water wordt afgevoerd via het
rooster in de hoek van het dak.
Stel je voor dat het rooster verstopt is. Of dat het zo hard regent dat het water niet snel
genoeg weg stroomt. Dan staat het hele dak vol water. Dat is een heel gewicht!
Een liter water weeg 1 kilo. Een liter is 1000 kubieke centimeter of 1 kubieke decimeter.
Reken eens uit wat het gewicht is van het water als het tot bovenaan de opstaande rand
staat.
Dat water weegt

kilo.

Bespreek je antwoord met iemand uit je groep.

het dak op!
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Opdrachten bovenbouw
2

Interview	Materiaal
schrijfmateriaal
Opdracht voor tweetallen
Als je collega van Bert Wolters wilt worden, welke opleidingen moet je dan volgen na de
basisschool? Je kunt kijken op www.tectum.nl en www.sbd.nl. Maar je kunt natuurlijk ook
een dakdekker in jouw omgeving eens interviewen om informatie over het vak te krijgen!
• Over welk onderwerp wil je meer informatie? Wat wil je daar precies van weten? Wie
zou je daar het beste voor kunnen spreken?
• Praat er samen over wie je wilt interviewen. Kennen jullie iemand uit de bouwwereld?
Of ga je zoeken in de Gouden Gids naar een bedrijf in de buurt?
• Als jullie het eens zijn over de meneer of mevrouw die je wilt interviewen, neem dan
contact met hem of haar op. Ga je naar het bedrijf toe? Of je bel je op, of schrijf je een
briefje? Wat ga je hem of haar precies vragen? Probeer een goede afspraak te maken!
• Als de afspraak gemaakt is, schrijf dan samen de vragen op die je over jullie onderwerp
wilt stellen. Probeer maar of je een stuk of zes vragen kunt bedenken die iedereen in je
groepje belangrijk vindt.
• Als je die vragen hebt opgeschreven, praat er dan over in welke volgorde je ze gaat stellen. Nummer de vragen in de juiste volgorde.
• Wie gaat de antwoorden opschrijven? Je hoeft de antwoorden van de geïnterviewden
niet letterlijk op te schrijven. Een paar korte zinnen en steekwoorden zijn vaak wel voldoende. Zorg er wel voor dat je later nog begrijpt wat ermee bedoeld wordt.
• Je kunt het interview kort samenvatten voor de presentatie aan het eind van de lessen.

het dak op!
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