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Doelgroep 
 
 
Eerste graad. 
Leerlingen die de vorige activiteit rond vierhoeken en driehoeken uitvoerden. 
 
 

 

Lesdoelen 

De leerlingen kunnen onderzoeken welke vorm (driehoek of vierhoek) het sterkst is (ET 1.2). 

 

Materialen 

Techniekmobiel: 
“Z in 1” 

 

Extra materialen: 
 splitpennen (5 – 10 mm) 
 vleugelmoeren (M4) 
 stickervel met afbeeldingen van driehoeken en vierhoeken 
 driehoeken en vierhoeken van de vorige les (deel 1) 
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Mogelijke evaluatie 
 

OBSERVATIE VAN DE 
LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

… onderzoeken welke vorm  
(driehoek of vierhoek) het 
sterkst is (ET 1.2). 

    

 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Introductie De leerlingen hebben tijdens de vorige activiteit 
al heel wat ervaring opgedaan met de driehoek 
en de vierhoek (deel 1). Zeg tegen de leerlingen 
dat je nu in de school op zoek gaat naar deze 
vormen. Tijdens deze les doorloop je samen met 
hen de verschillende fasen van een goed 
onderzoek: oriënteren, verkennen, uitvoeren en 
reflecteren. 
 
Geef de leerlingen allemaal een sticker met een 
driehoek of vierhoek. Ga op techniekwandeling 
door de school. De leerlingen hangen hun 
afbeelding bij de vormen gevonden in de school. 
Bespreek kort. Vraag hen waarom men soms 
voor een driehoek en soms voor een vierhoek 
kiest. 

 

2. Probleem 
stellen 

‘Welke vorm is het sterkst?’ 
‘Hoe kunnen we dit onderzoeken?’ 
De leerkracht stelt een verdere 
onderzoeksvraag: ‘Hoe kan je de rechthoek 
sterker maken?’ 
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3. Nauwkeurig 
bekijken 

Neem de gemaakte driehoeken en vierhoeken 
(zie deel 1) er opnieuw bij. 
De kinderen testen opnieuw uit welke vorm het 
sterkst is. De leerkracht geeft daarna als 
opdracht om met 1 extra constructielatje de 
vierhoek sterk te maken. 
 

Je kan hun hypotheses in 
een tabel noteren. 

4. Hoe 
oplossen? 

De leerlingen bedenken in elke groep hoe ze dit 
zouden kunnen uittesten. En voeren hun test uit. 
Ze formuleren samen een conclusie. Alle 
leerlingen weten welke vorm het sterkst is en 
hoe ze dit getest hebben. 
Ze hebben ook onderzocht hoe ze met 1 
constructielatje de vierhoek sterker konden 
maken. Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van 
2 driehoeken door een diagonaal (geen leerstof 
1ste graad) toe te voegen aan de constructie. 
 

 
 
 

 
 

5. Werken aan 
de oplossing 

6. Formuleren 
van de 
oplossing 

De leraar duidt een willekeurige leerling van elk 
groepje aan die vertelt wat hun conclusie is en 
hoe zij dit gevonden hebben.  

7. Teruggrijpen 

Laat de leerlingen afbeeldingen zien van 
toepassingen waarin de driehoek gebruikt wordt: 
torenkraan, Eiffeltoren, bruggen, huizenbouw, … 
 
Hang een neerslag van deze les op in de klas. 

 
 
 

 

 

8.  Duiden 


