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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. 

 

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: 
 Papier 
 Plakband 
 Foto’s van verschillende constructies (zie extra) 
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Mogelijke evaluatie 
 

OBSERVATIE VAN DE 
LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

… verwoorden welke 
voorwerpen in de klas gebruik 
maken van profielen. (ET 2.6) 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Verwonderen Prenten van verschillende gebouwen 
(benoemen als constructies) bekijken die 
profielen gebruiken. 
 

 

2. Verkennen Welke verschillende vormen (profielen) zien 
we in de verschillende constructies? 
Worden er ook profielen gebruikt in de klas? 
 

 

3. Onderzoek 
opzetten 

Hoe kunnen we een blad papier stevig maken? 
Zijn er verschillende manieren om dit te doen?  

 
Hypothese vormen: de leerlingen formuleren 
wat zij denken en waarom zij dit denken. 
 

 
 
 
Brainstorm noteren op het 
bord. 

4. Onderzoek 
uitvoeren 

De kinderen plooien het papier in verschillende 
vormen en testen de stevigheid door het profiel 
tussen 2 banken te leggen en er steeds 
hetzelfde gewicht (bv. een boek) op te leggen. 

Indien de kinderen niet op 
weg geraken kunnen 
verschillende profielen 
aangeboden worden (zie 
leerlingenfiche.) 
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5. Concluderen Welke profielen kunnen een constructie stevig 
maken? Welk profiel is het stevigst? 
 
Klopt dit met de gevormde hypothese? 
 

 

6. Presenteren Maak met de geleerde profielen een 
constructie van 50 cm hoog. 
 

 


