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Doelgroep 

Leerlingen die reeds ontdekt hebben wat de eigenschappen zijn van magneten en hebben al wat 

materialenkennis opgedaan. 

 

Lesdoelen 

 

De leerlingen kunnen… 

 

… bedenken hoe ze een koelkastmagneet knutselen, werken dit uit en sturen bij waar nodig. 

Werken vanuit een onderzoekende houding (OD 2.4, ET 2.9). 

 

… bewust kiezen met welke materialen en hulpmiddelen/gereedschap ze de koelkastmagneet 

maken. (Welk materiaal als ondergrond? Hoe kan je de magneet vasthechten aan de ondergrond? 

Hoe moet je er voor zorgen dat de magneet tegen de koelkast blijft kleven?) (OD 2.5 ET 2.12). 

 

 

Materialen 

Techniekmobiel:  

“Wat’t een aantrekking” 

 
 

Extra materialen: 

• verschillende soorten lijm (Pattex, houtlijm, lijmpistool, 

…) 

• lijmklem, wasknijper 

• magneettape 

• decoratiemateriaal magneet (stiften, kleurpotloden, vilt, 

gekleurd papier, …)   

• koelkastmagneten 

• verschillende soorten ondergrond (confituurdeksel, 

kroonkurk, plastic deksel, karton, ‘krimpydimpy’, klei,…) 
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Mogelijke evaluatie 

 

OBSERVATIE VAN DE 

LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

…beroep doen op hun 

voorkennis: metalen 

voorwerpen zijn magnetisch 

(OD 2.4, ET 2.9). 

    

… bepalen welke 

hechtingsmaterialen ze kunnen 

gebruiken (OD 2.5, ET 2.12). 

    

… ontdekken dat een magneet 

maar een bepaald gewicht kan 

houden (OD 2.4, ET 2.9). 

    

 

 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Introductie We onderzoeken welke materialen we nodig 

hebben om zelf een koelkastmagneet te kunnen 

maken voor moeder-of vaderdag. 

 

De lln. onderzoeken wat 

magnetisch en wat niet 

magnetisch is. (zie 

materialen ontdekdoos) 

 

2. Probleem 

stellen 

• Welk materiaal gebruik je als ondergrond? 

• Hoe zorg je dat dit tegen de koelkast blijft 

kleven? 

• Welk materiaal gebruik je best om mee te 

versieren? 

   

Lln.-fiche kan, maar moet 

niet gebruikt worden. 

3. Nauwkeurig 

bekijken 

De bestaande, verschillende koelkastmagneten 

bekijken en vergelijken. 
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4. Hoe 

oplossen? 

Leerlingen onderzoeken en proberen uit wat het 

beste blijft ‘kleven’ aan de koelkast en hoe ze 

het best de ondergrond met de magneet 

hechten. 

 

 

5. Werken aan 

de oplossing 

Leerlingen experimenteren en brengen 

verbeteringen aan. Ze denken na welke 

versiering of tekening ze willen aanbrengen op 

de koelkastmagneet. 

 

 

 

6. Formuleren 

van de 

oplossing 

Leerlingen hebben hun koelkastmagneet 

gemaakt en tijdens het proces verbetering 

aangebracht bv.:  

- stevigere magneet of andere ondergrond 

omdat de koelkastmagneet naar beneden 

schoof.  

- een ander hechtingsmateriaal omdat de 

magneet loskwam van de ondergrond. 

 

 

7. Teruggrijpen Leerlingen vertellen aan elkaar hoe ze tot de 

oplossing zijn gekomen en welke verbeteringen 

ze hebben moeten aanbrengen.. 

 

 

 

8.  Duiden Whiteboard magneten, bestaande 

koelkastmagneten, magnetische puzzels, ... 

 

 

     

 


