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Doelgroep 

Kinderen die bereid zijn om onderzoekend te leren. 

 

Lesdoelen 
 
De kleuters ... 
 
tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur. 
(OD 1.2) 
 

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: 

 bekers  
 blokken of dozen 
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Mogelijke evaluatie 
 

OBSERVATIE VAN DE 
LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

… verschillende zintuigen 
gebruiken om de stevigheid 
van de toren te testen. (OD 
1.2) 

    

… een hypothese formuleren 
en deze toepassen. (ET 1.2) 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Verwonderen Hoe kan je er voor zorgen dat je stevig staat? 
 
 

(de lln. onderzoeken dat als 
ze met de benen breed 
gaan staan ze steviger 
staan.) 

2. Verkennen Foto’s van torens/piramides bekijken.  
Hoe komt het dat deze constructies niet 
omvallen? 
Hoe komt het dat deze constructies zo hoog 
zijn? 
 

 

3. Onderzoek 
opzetten 

Welke vorm zie je in de constructies? Hoe zijn 
ze bovenaan? En onderaan? 
 
Hoe kunnen we zelf een zo hoog mogelijke toren 
bouwen met bekers of blokken? 
 
De leerlingen formuleren een hypothese en 
denken na hoe ze het best een stevige toren 
kunnen maken. 

Samen met de leerlingen 
wordt een woordveld 
opgebouwd. De voorkennis 
die ze hebben wordt 
genoteerd. Allerlei 
onderzoeksvragen die naar 
boven komen worden ook 
verzameld. 
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(Gebruik de brainstorm voor 
ideetjes) 

4. Onderzoek 
uitvoeren 

Bouw een zo hoog mogelijke toren. De kinderen 
gebruiken de aangeboden materialen. 
 

 

5. Concluderen Hoe moeten we de toren bouwen om een 
stevige constructie te maken? 
(Brede basis, smalle top) 
 
Hoe kunnen we de toren nog hoger maken. (De 
basis breder maken) 
 

Filmpje piramides: 
https://schooltv.nl/index.php
?id=6&tx_ntrmedia_pi1%5B
mediaObject%5D=2567&cH
ash=1f5ce6f091be26da484
7bde07a80779d 

6. Presenteren Hoe ziet jullie toren er uit? Hoe hebben jullie 
gezorgd voor een stevige toren? Welke 
materialen hebben jullie gebruikt? Hoe hebben 
jullie deze materialen gebruikt? 
 

Tijdens het presenteren de 
verschillende torens 
vergelijken met elkaar. Leg 
de kennis vast die kinderen 
leren door middel van een 
kijkwijzer of techniekschrift. 


