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Doelgroep 
 
De leerlingen… 
 
…hebben al kennis gemaakt met elektrische stroomkringen. Ze kunnen een gesloten en open 
stroomkring bouwen met snoeren, batterij en lamp met lamphouder. 
 
…kunnen de weg van elektrische stroom aanduiden op een gebouwde stroomkring.  
 

 

Lesdoelen 
 
De leerlingen kunnen … 
 
… een proefopstelling bouwen waarbij gekozen materialen op geleidbaarheid getest kunnen 
worden (ET 2.2). 
 
… een hypothese stellen of een aangeboden materiaal wel/niet niet geleidend is (ET 1.2). 
 
… materialen uit hun eigen leefwereld opsommen die de stroom wel/niet geleiden (ET 1.2). 
 
 

 

Materialen 

Techniekmobiel: 
“Het is me Wat’t” 

 
 
 
 

 batterijhouder 
 batterij (1,5 V) 
 lampenhouder 

Extra materialen: 
 
• gezelschapsspel “Electro” (1 spel per 3 
leerlingen) 
• doorzichtig drinkglas 
• verschillende frisdranken die de leerlingen 
drinken 
• materialen die de leerlingen kennen: aluminiumfolie, papier, 
hout, plastic, water, zout...  
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 lampje (1,2V) 
 3 snoeren 

Mogelijke evaluatie 
 

OBSERVATIE VAN DE 
LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen… 

… een proefopstelling 
(stroomkring) bouwen waarbij 
gekozen materialen op 
geleidbaarheid getest kunnen 
worden (ET 2.2). 

    

… een hypothese stellen of 
een aangeboden materiaal 
wel/niet geleidend is (ET 1.2).  

    

…materialen uit hun eigen 
leefwereld opsommen die 
stroom wel/niet geleiden (ET 
1.2). 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Verwonderen Laat de leerlingen het gezelschapsspel “Electro” 
spelen. 

Laat een 
leerling 
uitleggen hoe 
dit speelgoed 
werkt aan de 
andere leerlingen.  
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2. Verkennen 1. Hoe komt het dat de lamp brandt  bij een 
bepaalde combinatie? 
2. Laten alle materialen de elektrische stroom 
door? 

 
 
2. Laat de lln. een paar 
materialen opnoemen die ze 
kennen en laat deze 
materialen ook gebruiken 
tijdens proeven. 
 

3. Onderzoek 
opzetten 

1. Demonteren (wegnemen van inlegkaarten) 
van het gezelschapsspel.  
 
2. Ideeën laten ontwikkelen om  mogelijke een 
stroomkring te bouwen. 

1. Laat lln. het 
gezelschapsspel zelf 
demonteren.  
2. Laat lln. hier zeker een 
voorspelling doen. 
 

4. Onderzoek 
uitvoeren 

1. Criterium: de lamp moet branden van het 
gezelschapsspel.  
 
 
2. Criteria: proefopstelling die aantoont dat er 
elektrische stroom kan vloeien doorheen het 
gekozen materiaal. 

1. Leerlingen bespreken in 
hun groepje wat ze gaan 
uitvoeren om de lamp te 
doen branden.  
2. Ontdekdoosjes: groepjes 
bouwen stroomkring. 
 

5. Concluderen De leerlingen gaan na of het technisch proces 
functioneert a.d.h.v. het vooropgestelde 
criterium. 

Leerlingen zelf laten 
uitvoeren. 
Je kan ook vloeistoffen 
gebruiken. 
 

6. Presenteren 1. Als de stroomkring gesloten is, brandt de 
lamp (probleem 2). 
2. Niet alle stoffen laten elektrische stroom door 
als de stroomkring gesloten is. 
 
• Isolatoren laten de elektrische stroom niet 
door. 
• Geleiders laten de elektrische stroom wel door. 
 

 
 
 
 
 
Je kan hier stilstaan bij 
technische toepassingen. 


