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Doelgroep 

 
Leerlingen die geen ervaringen met stroomkringen hebben opgedaan. 
 

 

Lesdoelen 
 
 
De kleuters kunnen...  
 
… hygiënisch, veilig en zorgzaam werken (OD 2.8). 
 
… een experimentele en explorerende aanpak hanteren om meer te weten te komen over techniek 
(OD 2.9). 
 
De leerlingen kunnen ... 
 
… illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen 
van materialen of over natuurlijke verschijnselen. (ET 2.6) 
 
…aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat 
technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of 
voor natuur en milieu. (ET. 2.18) 
 

 

Materialen 

Techniekmobiel: 
“Het is me Wat’t” 
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Mogelijke evaluatie 
 

OBSERVATIE VAN DE 
LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

… een experimentele en 
explorerende aanpak hanteren 
om meer te weten te komen 
over techniek (OD 2.9). 

    

… hygiënisch, veilig en 
zorgzaam ge werken (OD 2.8). 

    

… illustreren hoe technische 
systemen onder meer 
gebaseerd zijn op kennis over 
eigenschappen van materialen 
of over natuurlijke 
verschijnselen (ET 2.6). 

    

… aan de hand van 
voorbeelden uit verschillende 
toepassingsgebieden van 
techniek illustreren dat 
technische systemen nuttig, 
gevaarlijk en/of schadelijk 
kunnen zijn voor henzelf, voor 
anderen of voor natuur en 
milieu (ET 2.18). 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Verwonderen Hoe komt het dat de lamp gaat branden als ik op 
de schakelaar duw? 
 

 

2. Verkennen Zijn er nog dingen in de klas die werken met 
stroom?  
Waarvan komt die stroom? Zit die in de 
schakelaar? 
Benoemen van de verschillende onderdelen van 
de stroomkring. 
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3. Onderzoek 
opzetten 

Leerlingen maken op de leerlingenfiche 
hypotheses hoe ze een lamp kunnen laten 
oplichten. 
 

Blad plastificeren en 
afwasbare stift. 

4. Onderzoek 
uitvoeren 

De leerlingen (groepjes) bouwen de stroomkring 
aan de hand van het leerlingenfiche. Zij gaan 
zelfstandig te werk. De leerkracht houdt zich op 
een afstand en observeert goed. 
 
 

Laat kleuters/1e graad in 
schoendeksel werken. 

 

5. Concluderen De eenvoudige stroomkring van elke groep 
wordt vergeleken.  
 

 
 

6. Presenteren Elke groep stelt zijn ontwerp klassikaal voor. De 
andere groepen vullen aan. (deze voorstelling 
staat nauwkeurig getekend op hun 
leerlingenfiche) 
 
De leerkracht en de leerlingen kijken naar de 
flappen of het bordschema van de eerste stap. 
Verkeerde veronderstellingen worden geschrapt. 
(De hypotheses worden herzien.) 
 
De leerkracht zal op het gevaar wijzen van de 
elektriciteit uit het stopcontact. 
Nooit mee spelen!   
Leerlingen werken enkel met een batterij. 
 

 
 
 

 
Je kan de lln. ook zelf 
opleiden als elektronen (zie 
foto). 
 


