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PLANNER

de leukste

Mis geen enkele activiteit in jouw klas
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Beste leerkracht
Beste collega

Ontdek Techniektalent, een initiatief van het Flankerend 
Onderwijsbeleid Limburg, laat kinderen uit het (buitenge-
wone) kleuter- en basisonderwijs op een speelse manier 
kennismaken met Wetenschappen en Techniek en stimu-
leert hun talent. Om dit te kunnen waarmaken focust Ont-
dek Techniektalent zich op het ondersteunen en inspireren 
van leerkrachten. Zij kunnen op hun beurt de visie toepas-
sen in de klas! De data van onze inspirerende workshops 
voor leerkrachten rond Wetenschappen en Techniek, en de 
terugkommomenten georganiseerd door de pedagogische 
begeleidingsdiensten, kun je terugvinden in deze kalender. 
Noteer deze data al in jouw agenda!

Ontdek Techniektalent biedt alle klassen in het basisonder-
wijs graag deze leuke “Klasplanner” aan. De bijgevoegde 
stickervellen bieden heel wat mogelijkheden om er straks 
zelf een aantrekkelijk en overzichtelijk planinstrument 
van te maken. Je kunt er de verjaardagen van de kinderen, 
schooluitstappen, bedrijfsbezoeken of andere activiteiten 
op aanduiden.

Daarnaast stellen we maandelijks één van de 8 ontwikkel-
de leerlijnen van het project voor. Een leerlijn geeft je inspi-
ratie vanaf de kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar om alzo 
de onderwijsdoelen van Wetenschappen en Techniek te 
kunnen realiseren. Thema’s als Constructie, Energie, Mag-
netisme, Biochemie, Logistiek, … plaatsen we in de kijker.

Je vindt in deze Klasplanner interessante wist-je-datjes én 
leuke proefjes om in de klas te doen.

Meer info? www.ontdektechniektalent.be

Voor extra ondersteuning of informatie over het LEGO 
Education project, kun je terecht bij de techniekcoach van 
jouw ankerschool in de buurt. 

Alvast een leer(lijn)rijk nieuw schooljaar! 
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Spectrumcollege 
Beringen 
Middenschool Sint-Jan
14/09 – 25/09
2de graad
Constructiv

St.-Martinusscholen 
Herk-de-Stad
28/09 – 6/10
2de graad
Constructiv

Hasp-O Centrum 
St.-Truiden
08/10 – 13/10
2de graad
Constructiv

Provil Lommel
15/10 – 23/10
2de graad
Constructiv

Campus de Helix 
Maasmechelen
26/10 – 30/10
2de graad
Co-Valent

GO! Level X Hasselt
09/11 – 17/11
3de graad
LIMTEC

Provinciale Technische 
School Maasmechelen
13/11
2de graad
Co-Valent

GO! KTA Alicebourg 
Lanaken
19/11 – 20/11
2de graad
Co-Valent

Mosa-RT Maaseik
23/11 – 04/12
3de graad
SFTL

GO! middenschool 
St.-Truiden
7/12 – 15/12
2de graad
Co-Valent

VOX Pelt
7/01 – 19/01
3de graad
LIMTEC

WICO Juniorcampus 
Pelt
7/01 – 19/01
3de graad
PlastiQ

St.-Vincentiusmidden-
school Lanaken
21/01 – 22/01
3de graad
SFTL

GO! NikolaTesla MM
25/01 – 29/01
3de graad
SFTL

Technisch Instituut 
Sint-Michiel Bree 
(TISM)
1/02 – 12/02
3de graad
LIMTEC

Campus HAST Hasselt
22/02 – 5/03
3de graad
PlastiQ

Don BoscoTechnisch 
Instituut Helchteren
8/03 – 16/03
3de graad
SFTL

VIIO 2 Tongeren
18/03 – 30/03
3de graad
PlastiQ

GO! Campus Van Eyck 
Maaseik
22/04 – 23/04
2de graad
Co-Valent

GO! Campus Genk 
Middenschool
26/04 – 30/04
2de graad
Co-Valent

St.-Lambertuscollege 
Bilzen
3/05 – 11/05 
2de graad
Alimento

Provinciale Secundaire 
School Bilzen
17/05 – 21/05
2de graad
Alimento

De Nieuwe Midden-
school Tessenderlo
25/05 – 1/06
2de graad
Alimento

Junior Atlascollege 
Genk
3/06 – 8/06
2de graad
Alimento

GO! Atheneum Tungro-
rum Campus Plinius 
Tongeren
10/06 – 15/06
2de graad
Alimento

Provinciale School 
Diepenbeek
17/06 – 18/06
2de graad
Co-Valent

“Ontdek
Techniektalent       

    gaat mobiel”

“Ontdek
Techniektalent      

    gaat mobiel”

Kijk snel wanneer we 

bij jou in de buurt zijn!

... brengt Wetenschap en Techniek 
letterlijk tot in jouw klas. Tijdens 
deze boeiende workshops ruilen 
leerlingen van de 2de en 3de graad 
(buitengewoon) basisonderwijs hun 
pen voor één dagje in voor een leer-
rijke dag vol techniek!

Als leerkracht krijg je tips en info 
waarmee je zelf aan de slag kunt 
gaan in jouw klas.

Neem een kijkje op 
www.ontdektechniektalent.be en 
schrijf jouw klas snel in.
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2020 september

  Wist je 
   dat ...

... je met een hele sterke magneet zelfs 
een auto kan optillen? Dat doen ze op de 
autosloop. Alle bruikbare onderdelen worden 
uit de auto gehaald. Daarna tilt de magneet 
de auto naar een persmachine. Die maakt er 
een plat pakketje van.

... onze 5 Eurocentmuntjes van koper lijken te 
zijn gemaakt, maar in werkelijkheid gemaakt 
zijn van verkoperd staal? Verkoperd wil 
zeggen dat om het staal een heel dun laagje 
koper is aangebracht. Dat het geen koper is, 
wordt dus verraden door een magneetproefje. 

Doe-het-zelf

Het staand potlood

Wil jij ook dat jouw potlood 
mooi recht kan blijven staan? 
Klus dan snel een eenvoudige 
constructie in elkaar waarbij je 
bovenin een sterke magneet 
plaatst. Het gummetje van het 
potlood neem je weg en in de 
holte lijm je een kleine magneet. 
Let goed op de stand van de 
magneetpolen. Het gummetje 
lijm je daarna terug vast in het 
potlood en de magie is klaar.

 

Wat’t een 
aantrekking 

            LEERLIJN 
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1 di

2 wo  

 3 do

 4 vr

5 za  

 6 zo

 7 ma  

 8 di

 9 wo  

 10 do      

 11 vr

 12 za

13 zo

14 ma  

15 di  

16 wo

 17 do  

 18 vr

19 za

 20 zo  

 21 ma

 22 di  

 23 wo

 24 do  

 25 vr      

26 za

 27 zo

28 ma

29 di  

30 wo  

inschrijfmoment OTT gaat mobiel start om 19 u.
www.ontdektechniektalent.be workshop lego wedo basis 2de gr nm

workshop lego wedo xl (open opdrachten) 2de gr nm

workshop lego wedo m&m basis 3de gr nm

workshop lego wedo m&m xl (open opdrachten) 3de gr nm

proefscholen sid-in-plugit – bokrijk – start 19 u. terugkommoment
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2020 oktober

  wist je
   dat ...

... een koelkast een van de grootste 
energieverslinders in huis is? Maar een 
spelconsole aangesloten op een lcd-tv van 
80cm waar 4 uur per dag mee gespeeld 
wordt liefst 2x meer verbruikt dan de 
koelkast met diepvriesvak?

… IJsland het enige land is ter wereld dat 
zijn elektriciteit uitsluitend op basis van 
hernieuwbare energiebronnen produceert? 
Dit heeft natuurlijk te maken met de 
bijzondere geologische rijkdommen van 
dit land.  Vulkanische activiteit maar ook 
de afvloeiing van ijsrivieren dragen sterk 
bij aan de productie van geothermische en 
hydro-elektrische energie. 

Doe-het-zelf

Wat heb je nodig: 
ballon – spaarlamp – donkere ruimte

Neem de spaarlamp en de ballon mee naar 
een ruimte die je helemaal donker kan 
maken. Blaas de ballon op en knoop hem 
dicht. Doe het licht uit en wrijf ongeveer 
20 keer met de ballon over je haar of wollen 
trui. Houd meteen daarna de ballon tegen 
het glas van de spaarlamp. 

Het resultaat: 
het gas in de spaarlamp gaat oplichten.

trui. Houd meteen daarna de ballon tegen 
het glas van de spaarlamp. 

Het resultaat: 
het gas in de spaarlamp gaat oplichten.

            Het is me

Wat’t
LEERLIJN        
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 1 do 

 2 vr  
 
 3 za 
 
 4 zo 
 
 5 ma  
 
 6 di 
 
 7 wo  
 
 8 do 
 
 9 vr  
 
 10 za      
 
 11 zo 
 
 12 ma 
 
13 di 
 
14 wo  
 
15 do  
 

 16 vr 

 17 za  
 
 18 zo 
 
 19 ma 
 
 20 di  
 
 21 wo 
 
 22 do  
 
 23 vr 
 
 24 za  
 
 25 zo      
 
 26 ma 
 
 27 di 
 
28 wo 
 
29 do  
 
30 vr

31 za  
 

workshop ontdekdoos magnetisme kleuters

dag van de leraar

terugkommoment
workshop ontdekdoos het is me wat’t kleuters nm

terugkommoment

dag van de jeugdbeweging
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                  hhh
Z Z Z Z Z Z Z Z Z .be.be.be.be.be.be.be.be.be.be.be.be.be.be.be !!!!!!!!!ZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DATZIT DAT

Bij het begin van de dag nog snel even voor de pauze of als 
startpunt van een heuse onderzoeks- of ontwerpopdracht 
ontdek je op deze website interessante wist-je-datjes en 
leuke proefjes om samen met jouw klas uit te proberen.

Het aanbod werd recent uitgebreid met nieuwe thema’s 
en gloednieuwe weetjes. Je reactiesnelheid testen, een 
bruisbal maken of onderzoek doen naar het ontstaan van 
een wolk. Daag je leerlingen uit een fi ets te bedenken die 
het fi etsen net iets leuker maakt. Eentje die je altijd be-
schermt tegen de regen, bijvoorbeeld. Het zijn maar enkele 
lesideeën waar je in korte tijd via de Ohzitdatzo-button een 
antwoord kan op vinden. 

Veel ontdek- en leerplezier gewenst!

              

www.Ohzit
datzo.be
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Maak een leuke foto van onze klasplanner in jouw 
klas… waarbij je bijvoorbeeld toont dat hij een centraal 
plaatsje heeft in je klas of wanneer de juf, meester of 
de leerlingen de kalender invullen.  Let wel, de kalen-
der moet goed en duidelijk in beeld komen en per klas 
kan je slechts 1 foto inzenden. Laad je foto op vanaf 
maandag 16 november op www.ontdektechniektalent.
be en vraag aan alle juffen, meesters, leerlingen, ou-
ders, vrienden, familie ... op de website de foto te liken. 
De 3 foto’s die op maandag 30 november de meeste 
likes hebben verzameld, winnen een gratis workshop 
voor de volledige klas.

     We kijken uit naar jullie creativiteit!

              

FOTOWEDSTRIJD

Doe met je klas mee!!          
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2020 november

Doe-het-zelf
De Leonardo Da Vinci’s brug

• Neem 24 houtjen spatels of 
friscostokjes.

• Kijk naar de schets van Leonardo’s brug.

• Probeer deze maar eens na te bouwen.

• Of probeer het met z’n tweeën
…in 1882 gestart werd met de bouw van 
de kathedraal van Gaudi en deze naar 
verwachting in 2026 pas afgewerkt al 
zijn? De kathedraal kan je bewonderen in 
Barcelona (Spanje).

… het een fabeltje is dat de bouwwereld 
een echte mannenwereld is? Meer en 
meer meisjes kiezen een interessante 
bouwopleiding omdat ze creatief zijn, goed 
kunnen plannen en leiding kunnen nemen.

  wist je 
   dat ...

Logisch 
       toch? 

  Z in 1
LEERLIJN
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 1 zo 

 2 ma  
 
 3 di 
 
 4 wo 
 
 5 do  
 
 6 vr 
 
 7 za  
 
 8 zo 
 
 9 ma  
 
 10 di      
 
 11 wo 
 
 12 do 
 
13 vr 
 
14 za  
 
15 zo  
 

 16 ma 

 17 di  
 
 18 wo 
 
 19 do 
 
 20 vr  
 
 21 za 
 
 22 zo  
 
 23 ma 
 
 24 di  
 
 25 wo      
 
 26 do 
 
 27 vr 
 
28 za 
 
29 zo  
 
30 ma  
 

allerheiligen

allerzielen   herfstvakantie 2 nov tot en met 6 nov

webinar kazenspel tandje bijsteken 3de gr 14 - 15 u.
terugkommoment

wapenstilstand

feest van de dynastie

webinar computationeel denken kleuters vm / 1 ste gr nm

wedstrijd! start inzenden en liken foto

vormingsavond plug it start 19 u.

wedstrijd! laatste dag inzenden en liken foto
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2020 december

… de reden waarom er in crackers van die kleine gaatjes 
zitten simpelweg is ervoor te zorgen dat de crackers niet 
breken tijdens het afbakproces. Goed gevonden toch!

… er evenveel suiker in een glas vers geperst fruitsap 
als in een glas frisdrank zit? Het enige verschil is dat er 
in vers geperst fruitsap vitaminen zitten zoals vitamine 
C en het dus iets gezonder is. Wil je een gezonde keuze 
maken? Kies dan voor een glas water.

… de voedingsdriehoek een antwoord wil bieden op 
vragen als hoe kan ik evenwichtiger en gezonder eten? 
Plantaardige voedingsmiddelen zoals groenten, fruit en 
volle granen vormen de basis van een gezonde voeding. 
Water staat helemaal bovenaan. Je kan niet zonder. Elke 
dag voldoende water drinken is belangrijk!

  wist je 
   dat ...

Experimenteren 

met biochemie
LEERLIJN

VOEDINGSDRIEHOEK
drink vooral water

boter
vlees

vis
kaas

eieren

groenten
fruit
oliën

granen
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 1 di 

 2 wo  
 
 3 do 
 
 4 vr 
 
 5 za  
 
 6 zo 
 
 7 ma  
 
 8 di 
 
 9 wo  
 
 10 do      
 
 11 vr 
 
 12 za 
 
13 zo 
 
14 ma  
 
15 di  
 

 16 wo 

 17 do  
 
 18 vr 
 
 19 za 
 
 20 zo  
 
 21 ma 
 
 22 di  
 
 23 wo 
 
 24 do  
 
 25 vr      
 
 26 za 
 
 27 zo 
 
28 ma 
 
29 di  
 
30 wo

31 do  
 

kerstvakantie 21 dec tot en met 1 jan

kerstmis

workshop plug it kleuters + 1ste gr vm

workshop plug it 3de gr

terugkommoment

stem@work
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Wat is dit?

laat

KINDEREN

biedt

LEERKRACHTEN

Met het nieuwe leermiddel Plug it maak je van oud 
karton de leukste speelcreaties en meest vinding-
rijke technische systemen. Vandaag ontwerp je een 
robot, morgen een auto of een speelhuisje. Het recy-
clen en upcyclen van karton was nog nooit zo leuk.

• reeds op jonge leeftijd en op speelse wijze kennis-
maken met Wetenschap een Techniek.

• leren om probleemoplossend te denken.
• duurzaam omgaan met materialen, met extra aan-

dacht voor upcycling.

• een stimulans om te experimenteren met nieuwe 
onderwijspraktijken.

• kansen om het leerproces van hun leerlingen in 
handen te nemen en vakoverstijgend aan de slag 
te gaan.

• kansen om creatieve en kritische denkvaardighe-
den te ontwikkelen.

• de mogelijkheid om vertrouwd te geraken met de 
STEM-fi losofi e.
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Met het nieuwe leermiddel Plug it maak je van oud 
karton de leukste speelcreaties en meest vinding-
rijke technische systemen. Vandaag ontwerp je een 
robot, morgen een auto of een speelhuisje. Het recy-
clen en upcyclen van karton was nog nooit zo leuk.

• reeds op jonge leeftijd en op speelse wijze kennis-
maken met Wetenschap een Techniek.

• leren om probleemoplossend te denken.
• duurzaam omgaan met materialen, met extra aan-

dacht voor upcycling.

 

• een stimulans om te experimenteren met nieuwe 
onderwijspraktijken.

• kansen om het leerproces van hun leerlingen in 
handen te nemen en vakoverstijgend aan de slag 
te gaan.

• kansen om creatieve en kritische denkvaardighe-
den te ontwikkelen.

• de mogelijkheid om vertrouwd te geraken met de 
STEM-filosofie.
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2021 januari

… het SFTL (Sociaal Fonds Transport en 
Logistiek) intensief samenwerkt met het 
onderwijs? Het doet dit om een boeiend 
educatief aanbod uit te bouwen, dat 
bovendien gratis is. Basisscholen kunnen 
bij het SFTL terecht voor:
• publicaties en didactische pakketten
• het klasspel ‘de verdwenen 

vrachtwagenchauffeur’
• en nog veel meer!

 

Alle info over het aanbod, de procedure en de 
voorwaarden kun je vinden op www.sftl.be. 

… een vrachtwagenchauffeur heel wat taken 
te doen heeft? Denk maar aan:

• het vervoeren van goederen
• het laden en lossen van goederen
• het controleren van de lading  

(staat deze vast)
• de technische controle van de 

vrachtwagen
• het bijhouden van alle administratieve 

handelingen
• het voorbereiden van routes (rij- en 

rusttijden)
• eventueel het registreren van gegevens 

(koeltemperatuur)
• het toezien op de lading en overhandigen 

van de lading

  wist je 
   dat ...

Logisch 
       toch? 

LEERLIJN
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1 vr

 2 za  

 3 zo

4 ma

 5 di  

6 wo

 7 do  

 8 vr

9 za  

 10 zo      

11 ma

 12 di

13 wo

14 do  

15 vr  

16 za

 17 zo  

 18 ma

 19 di

20 wo  

 21 do

 22 vr  

23 za

 24 zo  

 25 ma      

 26 di

27 wo

28 do

29 vr  

30 za

31 zo  

nieuwjaar

workshop computationeel denken 1ste gr vm / kleuters nm

terugkommoment

dag van de directeur

terugkommoment
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2021 februari

  wist je 
   dat ...

…de Eiffeltoren in Parijs in de winter 
ongeveer 15cm korter is dan in de zomer? 
Staal zet een klein beetje uit als het 
warmer wordt. In de winter bij min 10 is 
de Eiffeltoren daardoor 15cm korter dan 
in de zomer, als het 20 graden is. 

… het buisje van een waterpas gevuld is 
met antivries en dus niet met water?

… rekening houdend met het bouwverlof, 
de grillige weersomstandigheden in ons 
land en de droogtijden die nodig zijn 
na bepaalde bouwwerkzaamheden, je 
moet uitgaan van een bouwtijd voor een 
gemiddelde woning van ongeveer 1 jaar 
na de grondwerken? Daarna kan het 
schilderen starten en kun je de tuin naar 
je eigen smaak inrichten. 

Doe-het-zelf

Sterk, sterker, sterkst

Niet alleen de verhoudingen tussen 
de ingrediënten spelen een rol in de 
stevigheid van het muurtje. Om een 
stevig muurtje te kunnen metselen heb 
je naast materialen als zand, water en 
cement ook specifieke gereedschappen 
als een truweel en waterpas nodig. Welke 
bouwmethode is volgens jou het sterkst? 
Bouw met enkele LEGO-blokken een 
muurtje en test het zelf uit.

              

Techniek 
als fundering

            
LEERLIJN  
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 1 ma 

 2 di  
 
 3 wo 
 
 4 do 
 
 5 vr  
 
 6 za 
 
 7 zo  
 
 8 ma 
 
 9 di  
 
 10 wo      
 
 11 do 
 
 12 vr 
 
13 za 
 
14 zo  
 
15 ma  
 

 16 di 

 17 wo  
 
 18 do 
 
 19 vr 
 
 20 za  
 
 21 zo 
 
 22 ma  
 
 23 di 
 
 24 wo  
 
 25 do      
 
 26 vr 
 
 27 za 
 
28 zo 
 
  
 

workshop stem xl het is me wat’t 3de gr vm

workshop ontdekdoos het is me wat’t kleuters nm

week tegen pesten 5 feb tot en met 12 feb

krokusvakantie 15 feb tot en met 19 feb

terugkommoment
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Bij LEGO Education ligt de focus op het onderzoekend en 
ontwerpend leren van leerlingen uit de 2de en 3de graad 
basisonderwijs. Het project bevat lespakketten en leersets 
waarbij denken en doen aan elkaar gekoppeld worden.

Belangrijke vaardigheden zoals communicatie, werken in 
groep en creatief probleemoplossend wenken, worden ge-
stimuleerd. Naast de lespakketten is er ook een vormings-
aanbod voor de leraren.

Door LEGO-modellen te bouwen en tot leven te brengen, be-
grijpen leerlingen beter hoe technologie een steeds belang-
rijkere rol speelt in hun dagelijks leven. Met LEGO Education 
vormen we de STEM-vakken, evenals ICT en taalontwikkeling 
om naar actief beleven voor leerling en leraar.

Het project Ontdek Techniektalent geeft aan alle Limburg-
se basisscholen de kans om de kracht van LEGO Education 
zelf te ontdekken. Naast vormingsmomenten voor de leraar 
biedt de ankerschool in de buurt ook een uitleensysteem 
van LEGO-materialen aan.

Voor meer info: contacteer jouw ankerschool en 
maak een afspraak.

              

LEGO
Education

          

LEGO
Education
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ontwerpend leren van leerlingen uit de 2de en 3de graad 
basisonderwijs. Het project bevat lespakketten en leersets 
waarbij denken en doen aan elkaar gekoppeld worden.

Belangrijke vaardigheden zoals communicatie, werken in 
groep en creatief probleemoplossend wenken, worden ge-
stimuleerd. Naast de lespakketten is er ook een vormings-
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Voor meer info: contacteer jouw ankerschool en 
maak een afspraak.
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2021 maart

  wist je 
   dat ...

… je metalen in twee grote groepen 
kunt verdelen? We noemen deze 
groepen de ferro- en non-ferrometalen 
of ijzerhoudende en niet-ijzerhoudende 
metalen. Met een eenvoudig 
magneetproefje kun je dus de soorten 
metalen gaan onderverdelen.

… er zonder aluminium geen vliegtuigen 
zouden zijn? Aluminium is een bijzonder 
én ongelooflijk sterk metaal in verhouding 
tot het gewicht ervan.

Doe-het-zelf

Actie = reactie!
Dat ontdekte Isaac Newton. Een 
kettingreactie is een reeks gebeurtenissen. 
Een heel bekend voorbeeld is een rij 
omvallende dominostenen. Maak een eigen 
kettingreactie met jouw speelgoed.

              

Een tandje
bijsteken
            

LEERLIJN  
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 1 ma 

 2 di  
 
 3 wo 
 
 4 do 
 
 5 vr  
 
 6 za 
 
 7 zo  
 
 8 ma 
 
 9 di  
 
 10 wo      
 
 11 do 
 
 12 vr 
 
13 za 
 
14 zo  
 
15 ma  
 

 16 di 

 17 wo  
 
 18 do 
 
 19 vr 
 
 20 za  
 
 21 zo 
 
 22 ma  
 
 23 di 
 
 24 wo  
 
 25 do      
 
 26 vr 
 
 27 za 
 
28 zo 
 
29 ma  
 
30 di

31 wo  
 

workshop logisch toch vm

terugkommoment

terugkommoment  

terugkommoment

wereld waterdag

workshop computationeel denken 2de gr vm / 3de gr nm

workshop stem xl het is me wat’t 3de gr vm

workshop plug it kleuters + 1ste gr vm
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2021 april

  wist je 
   dat ...

… computers duidelijke instructies 
nodig hebben? We noemen 
het geheel van instructies die 
stapsgewijs worden uitgevoerd ook 
wel een algoritme. Belangrijk is 
steeds dat de instructies volledig en 
ondubbelzinnig zijn. Denk maar aan 
een recept als voorbeeld van een 
algoritme.

… problemen, hoe moeilijk ze op 
het eerste zicht ook lijken, op te 
lossen zijn door decompositie? 
Bij decompositie verdelen we 
het ingewikkeld probleem in 
verschillende kleine(re) problemen 
die je afzonderlijk kan oplossen.

Doe-het-zelf

Programmeer je juf of meester

Door deze activiteit leer je denken als een 
computer.

Hoe smeer je nu eigenlijk een boterhammetje 
met choco, welke stappen moet je daarvoor 
nemen? Door na te denken over de 
verschillende stappen die je moet nemen,  
leer je in eenvoudige algoritmes denken.

© freepik

                    
 

Compu-
    tationeel   denken

            

11000011
011...

LEERLIJN  

kalender O
TT 2020-2021.indd   24

kalender O
TT 2020-2021.indd   24

22/07/20   13:54
22/07/20   13:54



 1 do 

 2 vr  
 
 3 za 
 
 4 zo 
 
 5 ma  
 
 6 di 
 
 7 wo  
 
 8 do 
 
 9 vr  
 
 10 za      
 
 11 zo 
 
 12 ma 
 
13 di 
 
14 wo  
 
15 do  
 

 16 vr 

 17 za  
 
 18 zo 
 
 19 ma 
 
 20 di  
 
 21 wo 
 
 22 do  
 
 23 vr 
 
 24 za  
 
 25 zo      
 
 26 ma 
 
 27 di 
 
28 wo 
 
29 do  
 
30 vr

  
 

paasvakantie 5 apr tot en met 16 apr

pasen

terugkommoment

workshop wat’t een aantrekking het zwevend potlood

workshop computationeel denken 2de gr vm / 3de gr nm
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Kinderen houden van experimenteren en ontdekken. 
Werken met ontdekdozen of ontdektafels is een werkvorm 
waarbij vooral kleuters eerst ruime kansen dienen te krijgen 
om te experimenteren met verschillende materialen. 

Een ontdekdoos bevat materialen en voorwerpen die 
kleuters kunnen bekijken, betasten, uitproberen … maar 
zeker ook waar iets valt in te ontdekken. Aan de hand van 
een zelfstandige opdracht kunnen kleuters op een speelse 
manier eigenschappen of verschijnselen ervaren.

Een ontdekdoos kan op oneindig veel manieren worden 
ingevuld en dit naargelang de doelen die je vooropstelt.

In een leerlijn kunnen de materialen worden uitgebreid 
met meer onderzoeksgerichte activiteiten aan de hand van 
bijvoorbeeld onderzoeksfi ches.

Het project Ontdek Techniektalent biedt verschillende 
ontdekdozen binnen thema’s als magnetisme, elektriciteit, 
constructies, ... ter inspiratie aan. Je kunt deze ontdekdozen 
makkelijk reserveren via het contactformulier op 
www.ontdektechniektalent.be of via jouw pedagogisch 
begeleider.

              

Ontdekdozen
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2021 mei

Experimenteren 

met biochemie
LEERLIJN

  wist je 
   dat ...

… een blikje Cola light net iets minder 
weegt dan eenzelfde blikje Cola? Beide 
blikjes hebben hetzelfde volume maar in 
het Cola blikje zit suiker dat is opgelost 
en in Cola light zit geen suiker.

… een ongepelde sinaasappel drijft op het 
water, maar een gepelde zinkt als een 
baksteen?

… heel veel wortels eten, je huid kan doen 
verkleuren. Maar dan moet je wel heel erg 
veel worteltjes eten.

Doe-het-zelf

Groot-groter-grootst

Je kent vast wel een bellenblazer. Maar wil je echt 
supergrote bellen maken? Neem dan een mix van 
water en afwasmiddel en voeg er glycerine (suiker) 
aan toe. Doe het sopje in een grote waskom. Maak 
een blaasraam van twee stokken met een touw 
ertussen en proberenmaar! Opgelet: neem geen 
afwasmiddel met een citroengeurtje.
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 1 za 

 2 zo  
 
 3 ma 
 
 4 di 
 
 5 wo  
 
 6 do 
 
 7 vr  
 
 8 za 
 
 9 zo  
 
 10 ma      
 
 11 di 
 
 12 wo 
 
13 do 
 
14 vr  
 
15 za  
 

 16 zo 

 17 ma  
 
 18 di 
 
 19 wo 
 
 20 do  
 
 21 vr 
 
 22 za  
 
 23 zo 
 
 24 ma  
 
 25 di      
 
 26 wo 
 
 27 do 
 
28 vr 
 
29 za  
 
30 zo

31 ma  
 

… een blikje Cola light net iets minder 
weegt dan eenzelfde blikje Cola? Beide 
blikjes hebben hetzelfde volume maar in 
het Cola blikje zit suiker dat is opgelost 
en in Cola light zit geen suiker.

… een ongepelde sinaasappel drijft op het 
water, maar een gepelde zinkt als een 
baksteen?

… heel veel wortels eten, je huid kan doen 
verkleuren. Maar dan moet je wel heel erg 
veel worteltjes eten.

dag van de arbeid

workshop biochemie ice ice baby

workshop logisch toch vm

o.l.h.-hemelvaart

pinkstermaandag

pinksteren

terugkommoment
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2021 juni

              
De Goldberg

machine
           Je hebt vast en zeker wel een keer 

geprobeerd om met blokjes een zo lang 
mogelijk parcours te leggen om de blokjes 
daarna dominogewijs te laten omvallen. Een 
leuk en zenuwslopend spel, niet?

De uitdaging die bij een Goldbergmachine 
komt kijken gaat nog een beetje verder. 
De uitvinder Rube Goldberg was immers 
de bedenker van een complex apparaat 
waarmee een eenvoudig iets via een 
langzame weg met veel hindernissen 
uiteindelijk kettingreactiegewijs kon 
bewegen.

Ga met jouw klas de uitdaging aan en bouw 
een heuse Goldbergmachine. Gebruik 
plakband, buizen, potten, knikkers, 
ballonnen, … die omvallen, ontploffen, en/of 
gekatapulteerd worden.

Voor inspiratie kun je een kijkje gaan nemen 
op Youtube bij “Dominoday”.  

Heel veel succes en nog meer speel … 
euh … leerplezier gewenst!

machine
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1 di

 2 wo  

 3 do

 4 vr

5 za  

 6 zo

 7 ma  

 8 di

 9 wo  

 10 do      

 11 vr

12 za

13 zo

14 ma  

15 di  

16 wo

 17 do  

 18 vr

19 za

 20 zo  

 21 ma

 22 di  

 23 wo

 24 do  

 25 vr      

26 za

 27 zo

28 ma

29 di  

30 wo

terugkommoment

terugkommoment 

terugkommoment
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In dit model staat verbindend leren centraal. Het model ver-
bindt het onderzoekend leren met het ontwerpend leren.
De begrippen in beide cirkels, gebaseerd op Design Thin-
king, namelijk inleven, begrijpen, ontwerpen en uitvoeren, 
geven dit aan. Centraal vind je de termen verwonderen, 
context duiden en communiceren. Deze termen zijn in elke 
stap van het technisch proces belangrijk.

Onderzoekend leren
Onderzoeken en leren zijn nauw met elkaar verbonden. 
Vooral jonge kinderen vertonen spontaan een onderzoe-
kende houding waarbij ze hun wereld willen ontdekken en 
leren kennen. De leraar speelt hier uiteraard ook een be-
langrijke rol. Door het actief blijven stimuleren van deze 
onderzoekende houding en door het laten uitvoeren van 
onderzoeksopdrachten wordt er nieuwe kennis verworven. 
Zo leren de kinderen kritisch nadenken door de juistheid 
van verworven kennis na te gaan.

Ontwerpend leren
Essentieel bij het ontwerpend leren is dat elke leerling ruim-
te krijgt om zijn/haar creatieve verbeelding aan te spreken. 
Hierbij leert de leerling eigen ideeën omzetten naar een 
concreet, tastbaar eindproduct.

De workshops georganiseerd door Ontdek Techniektalent 
helpen je op weg om het STEMOOV-model toe te passen in 
jouw klas.

              

Onderzoekend en

ontwerpend leren
volgens het

          

Verwonderen,
betekenisvolle context

Vraag
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STEMOOV-MODEL
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2021 juli 2021 augustus

              

Techniek,
altijd en
overal !

kalender O
TT 2020-2021.indd   34

kalender O
TT 2020-2021.indd   34

22/07/20   13:54
22/07/20   13:54



 1 do 
 2 vr  
 3 za 
 4 zo 
 5 ma  
 6 di 
 7 wo  
 8 do 
 9 vr  
 10 za      
 11 zo   vlaamse feestdag 
 12 ma 
13  di 
14  wo  
15  do

 16 vr 
 17 za  
 18 zo 
 19 ma 
 20 di  
 21 wo  nationale feestdag 
 22 do  
 23 vr 
 24 za  
 25 zo      
 26 ma 
 27 di 
28 wo 
29 do  
30 vr

31  za  
   
 

 1 zo 
 2 ma  
 3 di 
 4 wo 
 5 do  
 6 vr 
 7 za  
 8 zo 
 9 ma  
 10 di      
 11 wo 
 12 do 
13  vr 
14  za  
15  zo   o.l.v.-hemelvaart

 16 ma 
 17 di  
 18 wo 
 19 do 
 20 vr  
 21 za 
 22 zo  
 23 ma 
 24 di  
 25 wo      
 26 do 
 27 vr 
28 za 
29 zo  
30 ma

31  di  
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