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Doelgroep 

Eerste graad. 

 

Lesdoelen 
 
De leerlingen kunnen … 
 
… vierhoeken en driehoeken construeren (ET 1.2). 
 
… ontdekken en onderzoeken de functie van moeren en bouten door middel van hanteren, 
monteren of demonteren (ET 2.2). 
 

 

Materialen 

Techniekmobiel: 
“Z in 1” 

 

Extra materialen: 
• vleugelmoeren (M4) 
• splitpennen (5 – 10 mm) 
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Mogelijke evaluatie 
 

OBSERVATIE VAN DE 
LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

… vierhoeken en driehoeken 
construeren. (ET 1.2) 

    

… de functie van moeren en 
bouten ontdekken en 
onderzoeken door middel van 
hanteren, monteren of 
demonteren (ET 2.2). 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Introductie Voorkennis activeren. 
De leraar vraagt een leerling een vierhoek in de 
klas aan te duiden. Hij vraagt daarna een andere 
leerling een vierhoek te tekenen op bord. 
Zo ook voor een driehoek. 
 

 

2. Probleem 
stellen 

De leraar toont de materialen van ‘Z in 1’. 
‘Kunnen jullie, per groepje, een driehoek en een 
vierhoek maken?’ 
De figuur moet te zien zijn in de binnenruimte 
zodat er een driehoek of vierhoek getekend kan 
worden. 
Laat de tekeningen ter ondersteuning staan op 
het bord. 
 

Moeren en bouten kunnen 
vervangen worden door 
splitpennen. 
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3. Nauwkeurig 
bekijken 

Leerlingen bestuderen de materialen uit het 
doosje ‘Zet in één’ en beschrijven aan elkaar 
welke materialen ze zouden kunnen gebruiken. 
Ze zoeken in de techniekmobiel naar de 
passende gereedschappen. 
 

 

4. Hoe 
oplossen? 

De leerlingen maken per groepje een driehoek 
en een vierhoek. 

 
 
 

 
 

5. Werken aan 
de oplossing 

6. Formuleren 
van de 
oplossing 

Ga in de kring zitten met de verschillende 
driehoeken en vierhoeken. De gemaakte 
resultaten worden met elkaar vergeleken. 
Benoem de gelijkenissen tussen de 
verschillende resultaten. Zo kom je tot de 
eigenschappen van de verschillende figuren. 
Test uit welke figuur het stevigst is. Kom samen 
tot het besluit dat de driehoek steviger is dan de 
vierhoek. 
 

 

7. Teruggrijpen Laat de leerlingen teruggrijpen naar de 
aangeduide vormen in stap één en controleren 
of deze eigenschappen ook bij deze figuren 
passen. 
 

 

8.  Duiden De sjablonen die de leerlingen maakten, kunnen 
nu gebruikt worden om een oefening te doen 
rond patronen of tijdens een MUVO-activiteit. 
 

 


