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Doelgroep 

Leerlingen experimenteerden reeds met de materialen van Z in 1 in combinatie met splitpennen. 

 

Lesdoelen 

 

De leerlingen kunnen… 

 

 … ontdekken en onderzoeken in functie van moeren en bouten door middel van hanteren, 

monteren of demonteren (ET 2.2). 

… kiezen de juiste onderdelen uit het bakje ‘Z in 1’ en gereedschappen uit de techniekmobiel om 

hun uitkijkpost te maken (ET 2.12). 

… vergelijken de verschillende constructies en benoemen/beoordelen elkaars ideeën (ET 2.14). 

 

 

Materialen 

Techniekmobiel: 

“Z in 1” 

 

 
 

Extra materialen: 

• splitpennen, passende vleugelmoeren 

• een grote, diepe bak of bloempot met wit zand erin 

• het prentenboek ‘Wachten op matroos’ van André Sollie en Ingrid 

Godon  

• het boek ‘Ridders van de ronde keukentafel’ van Mark Tijsmans  

• of een ander verhaal waar het afspeuren van de zee naar een schip 

of … centraal staat en ook het thema ridders en kastelen 

• afbeeldingen van vuurtorens, uitkijktorens, platforms, … 

• een klein figuurtje van ongeveer 4 cm hoog 
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Mogelijke evaluatie 

 

OBSERVATIE VAN DE 

LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen… 

… de functie van moeren en 

bouten onderzoeken en 

ontdekken door middel van 

hanteren, monteren of 

demonteren (ET 2.2). 

   
 

… de juiste onderdelen kiezen 

uit het bakje ‘Z in 1’ en 

gereedschappen uit de 

techniekmobiel om hun 

uitkijkpost te maken (ET 2.12). 

    

… de verschillende 

constructies vergelijken en 

elkaars ideeën 

benoemen/beoordelen (ET 

2.14). 

    

 

 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Introductie Tijdens een vorige les vertelde de leraar het 

verhaal ‘Wachten op matroos’ en plaatste het 

woord ‘uitkijken’ centraal. Ze stelt nu de vraag: 

‘Als je ver wil kijken, wat heb je dan nodig?’. Ze 

leidt het gesprek tot bij het concept uitkijktoren.  

De leraar toont dan enkele afbeeldingen van 

vuurtorens, uitkijktorens, eenvoudige platforms 

… ter inspiratie voor de kinderen. 

 

Verhaal vertellen van de 

ridders van de ronde 

keukentafel.  

→ Merijn moet op de uitkijk 

kunnen staan om te zien 

wie er komt. Hoe kan Merijn 

hiervoor een oplossing 

bedenken? 
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2. Probleem 

stellen 

De leraar toont het popje. Ze daagt de leerlingen 

uit om een uitkijktoren, een platform, … te 

maken dat minstens vier keer zo hoog is als het 

popje. Iemand meet het popje. Samen wordt er 

dan nagedacht over hoe hoog de uitkijktoren 

minstens moet zijn. 

De leraar vestigt ook de aandacht op de bak met 

wit zand waar de uitkijkposten moeten komen. 

 

 

3. Nauwkeurig 

bekijken 

Leerlingen bestuderen per twee de materialen 

uit het doosje ‘Z in 1’ en beschrijven aan elkaar 

welke materialen ze zouden kunnen gebruiken. 

Ze zoeken in de techniekmobiel naar de 

passende gereedschappen. 

Moeren kunnen vervangen worden door 

vleugelmoeren. Ook splitpennen kunnen 

gebruikt worden om het bouwen te 

vereenvoudigen. 

 

 

4. Hoe 

oplossen? 

Leerlingen maken per twee een ontwerp. De 

leraar gaat rond en geeft tips. Vragen naar hoe 

een verkeersbord of een boom blijft staan, wat 

er onder een huis zit, … kunnen kinderen die 

geen ideeën hebben helpen. 

 

Laat de kinderen niet 

zonder ontwerp aan de slag 

gaan met de toren. Voor -en 

zijaanzicht zijn moeilijke 

begrippen. Maak kinderen 

attent op het fijt dat ze hier 

ook rekening mee houden.  

pas daarna mogen ze aan 

de slag met het materiaal.  

 

Installeer een winkeltje. Laat 

de kinderen hun materiaal 

komen inkopen. (wiskunde) 

Geef ze echter een vast 

bedrag dat ze niet mogen 

overschrijden. Dit stimuleert 

het vooruit denken. Hun 

voorontwerp is hier de 

leidraad voor. 

 



Z in 1 / Uitkijktoren 
 

LESFICHE / Z in 1 / Uitkijktoren 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Werken aan 

de oplossing 

De leerlingen bouwen per twee hun uitkijkpost. 

Wanneer een aantal leerlingen geprobeerd 

hebben om een stabiele toren te maken, kan er 

een onderzoek gestart worden waarin de 

leerlingen ontdekken dat een toren een stevige 

basis nodig heeft (4. Wat doe je als je iets zwaar 

moet tillen en in de lucht moet steken? Kijk naar 

je benen!) of kan er gekeken worden naar 

bestaande torens (Eiffeltoren, Boerentoren, 

uitkijktoren van Lommel, …). 

 

Zorg voor een hoekje met 

een voorwerp of opstelling 

waar de criteria mee worden 

afgetoetst. 

Bijvoorbeeld  een houten 

boompje van de vereiste 

hoogte. Merlijn moet boven 

het boompje kunnen 

uitkijken. 

6. Formuleren 

van de 

oplossing 

De gemaakte resultaten worden in of op de bak 

zand gezet. Er wordt gekeken of ze effectief vier 

keer zo hoog zijn (dit kan een meetopdracht 

zijn), en of het poppetje op de uitkijkpost kan 

staan. 

 

 

7. Teruggrijpen De leerlingen doen de nodige aanpassingen tot 

het ontwerp aan de vereisten voldoet. 

 

 

8.  Duiden Bekijk samen met de lln. de verschillen en 

gelijkenissen tss. de verschillende realisaties. 

Welke keuzes hebben ze gemaakt? Wat zijn de 

voor- en nadelen van de verschillende 

ontwerpen? Welke realisaties zijn origineel? 

Stevig? Mooi? Worden sommige oplossingen 

ook in de echte wereld gebruikt? Maakt men 

daar ook keuzes? 

 

Zet vast welke oplossingen 

interessant zijn voor een 

volgend keer in een schriftje 

of op het werkblad. 

 

 


