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Doelgroep 

Kinderen die al kennis gemaakt hebben met verschillende methodes om constructies stevig te 
maken aan de hand van vastmaken, driehoeken, brede basis en smalle top, profielen. 

 

Lesdoelen 
 
De leerlingen kunnen … 
 
... onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig 
onderzoek toetsen aan een hypothese. (ET 1.2) 
 
… illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen 
van materialen of over natuurlijke verschijnselen (ET 2.6). 
 

 

Materialen 

 

Extra materialen: 
 A4-papier 
 Enkele boeken 
 Euromunt 
 Speelgoedauto 
 Lijm 

 Plakband 
 Potlood 
 2 dozen 
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Mogelijke evaluatie 
 

OBSERVATIE VAN DE 
LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

… aan de hand van een 
constructie verwoorden hoe 
het komt dat een boog stevig 
is. (ET 2.6) 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Verwonderen De boogbrug is één van de oudste bruggen. De 
eerste boogbruggen werden heel lang geleden 
door de Romeinen en Grieken gebouwd.  
Bekijk foto’s van aquaducten, viaducten. 
Wat zorgt ervoor dat een constructie stevig is? 
(Soorten verbindingen, brede basis en smalle 
top, driehoeken, profielen.) 
Vinden we deze principes ook terug in het 
viaduct.  
Welke vorm zie je nog in een viaduct/aquaduct? 
 

 

2. Verkennen Ga per 2 staan. Geef de handen aan elkaar. Sta 
met de armen omhoog in een boog. Stap nu 
achteruit. Je hielen moeten op de vloer blijven.  
Wat voel je? Waar voel je dit? 

 

3. Onderzoek 
opzetten 

Hoe komt het dat een boog een brug steviger kan 
maken? 
Waar gaat de kracht van de boog naar toe?  
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4. Onderzoek 
uitvoeren 

Onderzoek hoe dat nu zit met de stevigheid van 
een boog.  

1. Maak eerst een brug tussen 2 stapels 
boeken.  

2. Test uit door er een munt op te leggen, is 
deze brug stevig genoeg? 

- Wat denk je? Zou de munt blijven liggen? Of 
zakt de brug in? 
3. Hoe kan ik door 1 extra blad te gebruiken 

ervoor zorgen dat ik een stevige brug 
heb? (Denk aan de boogbrug) 

4. Leg opnieuw de munt op de brug. Blijft 
deze nu wel liggen?  

5. Benoem de verschillende onderdelen van 
de boogbrug aan de hand van de 
constructie. 
 

 

5. Concluderen Als je de munt op de boogbrug legt, drukt het 
gewicht van de munt naar beneden op de 
bovenkant van de boog. Deze kracht naar 
beneden wordt omgezet in zijwaartse krachten. 
Kijk maar naar het plaatje. De zijwaartse 
krachten worden opgevangen door de boeken.  

 

6. Presenteren Nog enkele leuke proefjes met eieren (bogen): 
- Zoveel mogelijk boeken op ongekookte 

eieren leggen. 

- Probeer een eitje stuk te pitsen (de druk moet 
wel gelijk verdeeld worden) 

- Filmpje kracht van een ei  
 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=fdks4t7nNbo 


