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Bedrijf

dat

lasercuttters

produceert

Profiel Gastdocent
De organisatie Hackerspace of Fablab is geschikt om iemand te vinden met
onderstaande kwaliteiten:
heeft kennis van en ervaring met lasersnijden en -graveren;
kent de belevingswereld en de woordenschat van kinderen in de leeftjdscategorie
10 - 14 jaar;
heeft ervaring met het begeleiden van kinderen;
kan kinderen aan de hand van sprekende voorbeelden uitleg geven en tips en trics
over het ontwerpen van een ruimtelijke figuur;
kan de ontwerpen van de kinderen omzetten in een digitaal ontwerp.

Profiel
Nodig een spreker uit van een bedrijf dat lasercutters produceert. Deze persoon:
heeft kennis en ervaring met het presenteren van het bedrijf aan kinderen;
vertelt welke mensen er werken en wat hun opleiding is;
legt uit wat de verschillende mogelijkheden zijn van een lasercutter en
welke invloed de verschillende materialen hebben op het proces en de instellingen van de
lasercutter.
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Les

1

In de presentatie gaan we uit van een ingerichte omgeving met een lasercutter.
Als deze niet aanwezig is, dan kun je voor les 3 een bedrijf, school of Fablab zoeken waar men een
lasercutter heeft en waar men bereid is de groep kinderen te ontvangen en de ontwerpen uit te
snijden.

Algemene

checklist

voor

elke

bijeenkomst

Voorbereiding
Vier weken van tevoren
Afspraken maken met workshopleider/gastspreker
Uitnodiging sturen naar ouders en kinderen
Extra begeleider inplannen voor de begeleiding van groepjes
Week van tevoren
Laatste update geven aan workshopleider/spreker
Programma les doornemen, succes definiëren en taken verdelen met collega en workshopleider/gastspreker
Iedereen bereidt zijn eigen taak voor
Extra materialen (bijv. taalspelletjes) beschikbaar maken als back-up
Indien van toepassing: vervoer regelen naar externe locatie
Bedankje regelen voor workshopleider/gastspreker
Dag van uitvoering
Ruimte inrichten en benodigde apparatuur testen
Naamstickers klaarleggen voor alle deelnemers
Water, fris en versnapering klaarzetten
Eventuele break-out ruimtes inrichten
De benodigde prints, schrijfmaterialen en papier klaarleggen
Flap-over met agenda, post-its en check-in bord met smiley’s en dikke stiften klaarzetten
Kinderen opvangen bij entree bibliotheek
Uitvoering
Check tijdens de les op gezette tijden met elkaar: hoe staat het met de sfeer? En: draagt wat we doen al bij aan het beoogde resultaat?
Wat is er eventueel nog nodig? Moeten we versnellen, vertragen of iets bijstellen? Spreek van te voren af wie daar de regie op heeft.
Afsluiting
Alle materialen verzamelen, meenemen of weggooien en ruimtes weer opruimen.
Sluit af met een korte evaluatie en verzamel successen en verbeterpunten. Gebruik deze als input voor een volgende keer.
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Voorbereiding

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Reacties van ouders/verzorgers op community bekijken
Laptops (6 stuks) reserveren
Programma mindmaster.io downloaden op elke laptop

Klaarzetten

Drie tafelgroepen
Flap-over met check-in
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
Tekenmaterialen en papier

Printen

Tekstsnapper ‘Overeenkomst en verschillen’ voor ieder kind

Tekstsnapper ' Overeenkomst en verschillen'

Specifieke

doelen

les

.

2

1

06
Weten

Wat een mindmap is
Wat een Venn-diagram is
Welke kenmerken/karaktertrekken je hebt
Voelen

Wat belangrijke eigenschappen van je identiteit zijn
Oriëntatie op jezelf en de ander
Ervaren dat iedereen anders is en het toch mogelijk is om een band te hebben
Kunnen

Een mindmap maken met kenmerken van jezelf
Overeenkomsten en verschillen tussen personen in een schema noteren
Een of meerdere kenmerken/eigenschappen vertalen naar een ontwerp
Doen

Een mindmap maken
Een Venn-diagram invullen met verschillen en overeenkomsten
Een globaal ontwerp maken met belangrijk kenmerken van jezelf

Agenda

les

.

2

1

Introductie
10 min

Welkom, check-in, mindmap van jezelf maken

Ik-onderdeel
5 min.

Tekstsnapper ‘ Overeenkomst en verschillen' uitleggen en voorbeeld geven

Wij-onderdeel
10 min.

Overeenkomst en verschillen ontdekken

Jullie-onderdeel
40 min.

Jij-onderdeel
15 min.
Afsluiting
10 min.

Ideeën en globale schets maken van jezelf

Presenteren van je schets

Afsluiting en check-out
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Introductie

08
Doelen

Kinderen maken verbinding met elkaar en de begeleiders
Kinderen leren om persoonlijke eigenschappen in een mindmap zetten

Uitvoering

Voorbereiding

Flap met het weerbericht
Kleine post-its
Filmpje met uitleg mindmap
Papier en verschillende kleuren stiften
Programma Mindmaster.io downloaden op laptops

Check-in
Teken op de flap het weerbericht (je kunt ook andere weersvoorspellingen erop zetten, zoals storm of
sneeuw, etc. )
Sta bij de flap en roep de kinderen die binnenkomen er meteen bij
Iedereen plakt een kleine post-it bij het juiste weer
Check zelf ook in en beschrijf kort jouw weerbericht
Vraag of iemand zijn weerbericht wil toelichten
Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
Bespreek kort het doel en het programma voor vandaag en blik even terug op de les van vorige week
Mindmap maken van je persoonlijke kenmerken
Leg kort uit wat een mindmap is en laat hierbij het filmpje op Youtube zien. Geef de kinderen de opdracht om
een mindmap te maken van hun eigen persoonlijke kenmerken. De kinderen kunnen dit op papier doen of
gebruik maken van het online programma Mindmaster.io.
https://www.youtube.com/watch?v=PZTYUDNpoa4

Ik

-

onderdeel

09
Voorbereiding

Doel

Kinderen leren werken met de Tekstsnapper ‘ Overeenkomst en verschillen’

Uitvoering

Presenteer je eigen mindmap samen met een mindmap van een begeleider
Leg kort uit wat een Venn-diagram is
Bespreek enkele overeenkomsten en verschillen tussen jou en je begeleider
Noteer deze op de flap in de Tekstsnapper
Vervolgactiviteit
Deel de kopieën uit en maak duo’s
De kinderen vergelijken elkaars mindmap
De kinderen noteren de overeenkomsten en verschillen in de Tekstsnapper’

Mindmap van jezelf en een begeleider op het digibord presenteren (naast elkaar)
Flap met een (getekend) Venn-diagram (of Tekstsnapper op A3 kopiëren)
Voor iedere leerling een kopie van het werkblad ‘Overeenkomst en verschillen’

Wij

-

onderdeel

10
Doel

Voorbereiding

Elkaar nog beter leren kennen door het
vergelijken van overeenkomsten en verschillen

Werkvorm ‘roddelen’ kennen

Uitvoering

De maatjes (van het ik-onderdeel) zoeken een ander duo op
De kinderen vertellen elkaar kort de overeenkomsten en verschillen aan de hand van de Tekstsnapper
De groepjes wisselen van werkblad en lopen naar een ander duo
Ze ‘roddelen’ nu over elkaar door de overeenkomsten en verschillen van het andere duo te vertellen

Jullie

-

onderdeel

11
Doel

Kinderen leren om een aantal persoonlijke kenmerken om te
zetten in een grove schets
Oriëntatie op jezelf

Voorbereiding

Papier en tekenmaterialen op elke tafel

Uitvoering

De kinderen gaan aan de hand van de mindmap en de Tekstsnapper de opvallendste kenmerken van zichzelf eruit halen:
welke springen er uit?
De kinderen maken een globale schets van deze kenmerken
Voorbeeld uit de praktijk: een kind heeft zichzelf en zijn broer in het vuur getekend. Hij zegt: “Ik ben altijd vurig naar mijn broer.”
Hij voelt veel warmte voor zijn broer, maar wordt ook heel snel boos op hem.

Jij

-

onderdeel

12
Doel

Voorbereiding

Kinderen leren zichzelf te presenteren in de groep

Uitvoering

Iedereen staat in de kring met zijn ontwerp
Geef ieder kind de beurt om zichzelf te presenteren aan de hand van de schets
Vraag aan de andere kinderen of ze de schets herkennen

Afsluiting

13
Doel

Voorbereiding

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Uitvoering

Check-out: heb jij een tip voor mij?
Uitvoering
Geef instructie: bedenk wat deze middag je heeft opgeleverd
De kinderen lopen rond
Op het teken (fluit, bel) spreken ze iemand aan en de eerste persoon vertelt de opbrengst en vraagt: “Heb jij een tip voor mij?”
Na de tip zegt men ‘dankjewel’ en dan is de ander aan de beurt (1 minuut per persoon)
Laat dit doorgaan totdat iedereen een paar tips heeft gekregen
Vat de middag kort samen: wat heb je gezien, wat heb je gevoeld?
Vertel de kinderen wat ze de volgende week gaan doen. De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt
afscheid van elkaar.
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Voorbereiding

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Reacties van ouders/verzorgers op community bekijken
Presentatie spreker klaarzetten op tv-scherm/digibord
Klaarzetten

Tafelgroepen
Flap-over
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
Schetsen van vorige week
Knutselkarton
Prikpennen en mappen
Tekenmaterialen (fineliners) en ruitjespapier
Bedankje spreker

Specifieke

doelen

les

.

2

2

16
Weten

Wat een ruimtelijk figuur is
Dat een ruimtelijk figuur is opgebouwd uit verschillende onderdelen (bijv. voetje, lichaam, etc)
Hoe je de verschillende onderdelen van een ruimtelijk figuur in elkaar kunt passen
Wat het verschil is tussen lasersnijden en lasergraveren
Wat de impact is van het uitsnijden van het ontwerp is
Voelen

De kern van zichzelf uitvergroten in een ontwerp
Wat onderscheidt mij van anderen?

Kunnen

Ruimtelijke figuur tekenen die geschikt is om uit te snijden

Doen

Proefontwerp maken met karton
Definitief ontwerp maken op papier

Agenda

les

.

2

2

07
Introductie
10 min

Welkom en check-in

Ik-onderdeel
5 min.

Spreker geeft uitleg over lasersnijden en graveren

Wij-onderdeel
10 min.

Verkennen van de mogelijkheden van een ontwerp

Jullie-onderdeel
40 min.

Jij-onderdeel
15 min.
Afsluiting
10 min.

Model van ontwerp maken, onderzoeken en aanpassen

Definitief maken ontwerp

Afsluiting en check-out

Introductie

18
Doel

Kinderen maken verbinding met elkaar en de begeleiders
Introductie spreker

Voorbereiding

Flap met het weerbericht
Kleine post-its
Community presenteren op het digibord

Uitvoering

Check-in
Herhaal de check-in van vorige week
De spreker checkt ook in en vertelt kort wie hij/zij is
Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
Bespreek kort het doel en programma voor vandaag en blik even terug op de les van vorige week

Ik

-

onderdeel

19
Doel

Kinderen leren wat lasersnijden en -graveren is
Kinderen leren de valkuilen bij het maken van een ontwerp

Voorbereiding

Presentatie klaarzetten op tv-scherm/digibord

Uitvoering

De spreker vertelt een duidelijk verhaal over de lasercutter en welke technieken er zijn (lasersnijden en -graveren)
De spreker laat de kinderen goede en mislukte voorbeelden zien van ontwerpen

Wij

-

onderdeel

20
Doel

Kinderen krijgen handvatten om het
ontwerp bij te stellen

Voorbereiding

Ontwerpen (grove schets) vorige week uitdelen

Uitvoering

Leg uit: door de presentatie en voorbeelden hebben ze andere ideeën en handvatten gekregen om het ontwerp bij te
schaven of te veranderen.
Neem een voorbeeld van een ontwerp van een kind en bedenk samen welke aanpassingen er nodig zijn

Jullie

-

onderdeel

21
Doel

Kinderen onderzoeken met een model of het
ontwerp uitvoerbaar is

Voorbereiding

Karton, prikpennen en matjes
Papier en fineliner

Uitvoering

De kinderen passen het ontwerp aan door gebruik te maken van de voorbeelden
Ze tekenen de verschillende onderdelen op karton en prikken en snijden deze uit
Ze passen en meten en ontdekken of het ontwerp klopt en blijft staan
Ze maken de laatste aanpassingen aan het ontwerp
De gastdocentloopt rond en geeft de kinderen tips.

Jij

-

onderdeel

22
Doel

Voorbereiding

Kinderen maken het definitieve ontwerp op papier

Papier en fineliners

Uitvoering

De kinderen maken het definitieve ontwerp op papier met een fineliner
De kinderen leggen het ontwerp op tafel en iedereen kan de ontwerpen even bekijken en eventueel een ‘top’ geven.

Afsluiting

23
Doel

Voorbereiding

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week
Werkstukken inleveren

Uitvoering

Check-out: één woord
Iedereen gaat staan
Vraag de kinderen en de gastdocent om de middag samen te vatten in één woord.
Geef de kinderen de beurt om met één woord af te sluiten
De facilitator sluit af met één woord en bedankt de gastdocent
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.
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25

mogelijkheden:

PLEK3 heeft een eigen lasercutter; nodig een spreker uit van het bedrijf. We zijn bij het ontwerpen van deze les van deze optie
uitgegaan.
PLEK3 gaat op bezoek bij een bedrijf dat lasercutters maakt (samen met het bedrijf de les aanpassen en voorbereiden).
PLEK3 gaat op bezoek bij een organisatie (vo-school, ROC of Fablab) die een lasercutter heeft (samen met organisatie de les
aanpassen en voorbereiden).
Voorbereiding

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Reacties van ouders/verzorgers op community bekijken

Klaarzetten

Tafelgroepen
Flap-over
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
Verschillende materialen die je kunt gebruiken bij
een lasercutter (papier, hout, glas, metaal)
Papier en tekenmaterialen
Lasercutter
Bedankje spreker
Printen

Tekstsnapper ‘Categoriseren’ voor ieder kind

Tekstsnapper ‘Categoriseren’

Specifieke

doelen

les

.

2

3

26
Weten

Hoe een bedrijf lasercutters produceert (of monteert)
Welke mensen er werken bij een lasercutter-bedrijf
Hoe een lasercutter globaal werkt
Wat de voordelen en nadelen zijn van een lasercutter
Welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen de verschillende materialen bij een lasercutter
Voelen

Een grote machine bedienen die veel geluid maakt
Exploratie van verschillende materialen (beschrijven)

Kunnen

Een lasercutter een opdracht geven
De voor- en nadelen beschrijven van de verschillende materialen die door de lasercutter gebruikt
kunnen worden
De overeenkomsten en verschillen beschrijven van de verschillende materialen
Doen

Onderzoek naar materialen (inventariseren van de materialen)
Apparaat bedienen

Agenda

les

.

2

3

07
Introductie
10 min
Ik-onderdeel
10 min.
Wij-onderdeel
10 min.
Jullie-onderdeel
50 min.

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
10 min.

Welkom en check-in, voorstellen gastdocent en de presentatie over het bedrijf

Uitleg over lasercutter

Samen ontdekken hoe je een lasercutter bedient

Ontwerpje uitsnijden met lasercutter en onderzoek materialen

Materialen koppelen aan persoonlijke eigenschappen

Afsluiting en check-out

Introductie

28
Doel

Kinderen maken verbinding met elkaar en de begeleiders
Verbinding maken met les van vorige week
Introductie gastdocent

Voorbereiding

Flap met het weerbericht
Klein post-its
Community presenteren op het digibord

Uitvoering

Check-in
Herhaal de check-in van vorige week
De spreker checkt ook in en vertelt kort wie hij/zij is
Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
Bespreek kort het doel en het programma voor vandaag en blik even terug op de les van vorige week

Presentatie over bedrijf
De gastdocent vertelt een inspirerend verhaal over het bedrijf en wie er werken.

Ik

-

onderdeel

29
Doel

Voorbereiding

Kinderen maken kennis met de basisinstellingen van een lasercutter
Kinderen leren dat de basisinstellingen afhankelijk zijn van de
soorten materialen die gebruikt worden

Uitvoering

De gastdocent legt kort uit:
hoe het apparaat werkt;
dat verschillende materialen andere instellingen vereisen op een lasercutter;
wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn van deze machine.
Hij/zij illustreert dit met een klein ontwerpje.

Lasercutter staat klaar

Wij

-

onderdeel

30
Doel

Voorbereiding

De kinderen leren hoe je een lasercutter bedient

Uitvoering

De lasercutter heeft een aantal standaard-figuurtjes die je eenvoudig kunt uitsnijden;
samen met een kind wordt bijvoorbeeld de eerste letter van de naam uitgesneden (MDF)
Het kind mag het apparaat bedienen

Jullie

-

onderdeel

31
Doel

Voorbereiding

De kinderen leren de eigenschappen van de verschillende
materialen beschrijven en voelen
De kinderen leren de lasercutter te bedienen en een
ontwerp uit te snijden

Boeken, folders en andere bronnen over materialen
Vier verschillende materialen (bijv. hout, metaal, glas, steen)
klaarleggen
Tekstsnapper ‘Categoriseren’ voor ieder kind printen

Uitvoering

In deze activiteit maak je twee groepen.
Groep 1
Ieder kind krijgt de mogelijkheid om de lasercutter te bedienen en een klein figuurtje uit te snijden met (eventueel) verschillende
materialen
Groep 2
De facilitator begeleidt deze groep
Leg op een tafel de verschillende materialen klaar
Zorg voor boeken en andere informatiebronnen over deze materialen
Ieder kind krijgt de Tekstsnapper ‘Categorieën’; leg uit dat ze verschillende kenmerken van vier verschillende materialen moeten
onderzoeken in relatie met de lasercutter
Doe voor en begeleidt de groep (ze kunnen in tweetallen werken)
De kinderen vullen de Tekstsnapper in
Na 20 minuten wisselen.

Jij

-

onderdeel

32
Doel

Kinderen leren zichzelf te presenteren in de groep
Kinderen leren persoonlijke eigenschappen te
koppelen aan een materiaal

Voorbereiding

Vier tafels met de vier verschillende materialen (van vorig onderdeel)

Uitvoering

Leg uit: iedereen heeft een onderzoek gedaan over de verschillende materialen
Geef de kinderen de opdracht om even na te denken welke materiaal het beste bij hun persoonlijke eigenschappen
past en geef zelf een voorbeeld (bijv. ik ben een open boek dus ik kies glas)
Ze lopen naar de tafel met materiaal van hun keuze
Ze vormen een IK-OOK groepje en praten er samen over
Sluit af: vraag een kind waarom die dit materiaal heeft gekozen

Afsluiting

33
Doel

Voorbereiding

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Uitvoering

Check-out: hoe ga je naar huis?
Pak het weerbericht er weer bij
Vraag hoe de kinderen na deze middag naar huis gaan
Is het weerbericht veranderd en waarom?
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.
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35
Voorbereiding

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Reacties van ouders/verzorgers op community bekijken

Klaarzetten

Tafelgroepen
Flap-over
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
Tekenmaterialen, papier en lijm
Uitgesneden ruimtelijke figuren
Verschillende materialen om de ruimtelijke figuur te versieren

Let

op:

Begin

het

dus

uitsnijden

ruim

ontwerpen

op

tijd

duurt

voor

6

uur

de

vierde

les

met

lasercutten

van

de

Specifieke

doelen

les

.

2

4

36
Weten

Welke mogelijkheden er zijn om een ontwerp (MDF) te personaliseren
Wat iemand uniek maakt
Wanneer een ruimtelijk figuur verandert in een kunstwerk
Voelen

Jezelf presenteren aan de groep
Het verhaal vertellen bij je eigen kunstwerk
Verbinding maken met de groepsleden op een andere manier

Kunnen

Een creatieve uiting geven aan een ontwerp door gebruik van verschillende materialen
Een ontwerp d.m.v. materialen versieren en personaliseren tot een uniek kunstwerkje
Jezelf presenteren aan de hand van unieke eigenschappen

Doen

Een ontwerp personaliseren (met extra materialen)
Presenteren van je kunstwerk

Agenda

les

.

2

4

07
Introductie
10 min

Welkom, check-in, uitleg over versieren ontwerp

Ik-onderdeel
5 min.

Voordoen en ontdekken

Wij-onderdeel
10 min.

Overeenkomsten en verschillen ontdekken

Jullie-onderdeel
40 min.

Jij-onderdeel
15 min.
Afsluiting
10 min.

Ideeën verzamelen en globale schets maken van jezelf

Presenteren van het ontwerp

Afsluiting en check-out

Introductie

38
Doel

Kinderen maken verbinding met elkaar en de begeleiders
Voorkennis activeren

Voorbereiding

Flap met het weerbericht
Klein post-its
Community presenteren op het digibord

Uitvoering

Check-in
Herhaal de check-in van vorige week
Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
Bespreek kort het doel en het programma voor vandaag en blik even terug op de les van vorige week

Ik

-

onderdeel

39
Doel

Kinderen leren welke mogelijkheden er zijn om het
ontwerp te personaliseren aan de hand van de
materiaalkeuze

Voorbereiding

Uitgesneden voorwerpen klaarleggen
Vier tafelgroepen met dezelfde materialen als vorige week (glas, hout, steen etc.)
Een eigen uitgesneden ontwerp meenemen

Uitvoering

De kinderen gaan in dezelfde groepen zitten als vorige week, bij het materiaal van hun keuze (IK-OOK) groep
Je neemt je eigen ontwerp en gaat bij een IK-OOK groepje staan dat bijvoorbeeld voor glas heeft gekozen
Geef aan welke eigenschap je wilt verbeelden. Bijvoorbeeld: “Ik ben een open boek, zo helder als glas, daarom heb ik
voor glas gekozen.”
Laat de kinderen meedenken met het proces en vraag: hoe ga ik transparantie in mijn ontwerp laten zien? Glas lijkt op
een spiegel...misschien iets met glitters?
Maak de kinderen ervan bewust dat dit proces leidt van een basisontwerp naar een uniek ontwerp (kunstwerk)

Wij

-

onderdeel

40
Doel

Brainstormen over de mogelijkheden om je ontwerp
te personaliseren

Voorbereiding

Iedereen heeft zijn eigen ontwerp
Verschillende materialen voor versiering op de tafel
Papier en pen

Uitvoering

De kinderen zitten in de groepjes en gaan samen brainstormen welke mogelijkheden er zijn om het ontwerp te personaliseren
De kinderen denken samen erover na hoe ze hun eigen unieke kenmerk(en) met de versiering kunnen uitbeelden
Ze schrijven de ideeën op een vel papier

Jullie

-

onderdeel

41
Doel

Voorbereiding

De kinderen maken een kunstwerk van hun ontwerp
De kinderen leren hun unieke kenmerken te verbeelden

Uitvoering

De kinderen gaan aan de slag met het versieren van het ontwerp
De begeleiders lopen rond en stimuleren en begeleiden de groepjes

Ruime hoeveelheid aan verschillende materialen om te versieren
Lijm

Jij

-

onderdeel

42
Doel

Voorbereiding

Kinderen leren zichzelf te presenteren aan de hand
van het kunstwerk

5 hoepels

Uitvoering

Maak nieuwe groepjes van drie, uit de verschillende IK-OOK groepjes
Ieder groepje staat bij een hoepel
Elk kind in het groepje gaat in de hoepel staan en presenteert zichzelf aan de hand van het kunstwerk (2 minuten)
De andere twee krijgen 1 minuut tijd om vragen te stellen en/of feedback te geven
Na 3 minuten wisselen zodat ieder kind aan de beurt komt

Afsluiting

03
Doel

Les afsluiten met positieve energie
Thema techniek afsluiten
Vooruitblik naar volgende week

Voorbereiding

Flap met een luchtballon

Uitvoering

De afsluiting is een check-out van de vier lessen Techniek.
Geef de kinderen een post-it en laat ze opschrijven:
1. waar ging jouw ballon van stijgen, waar kreeg je energie van?
2. waar ging jouw ballon van zakken, wat werkte niet?
De kinderen plakken de post-its op de juiste plaats
Overleg samen met de kinderen enkele tops en tips en hoe het anders kan.
Sluit de middag af en blik vooruit naar het nieuw thema duurzaamheid. De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de
kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.

Colofon

44

Copyright © 2021 Bibliotheek Venlo
Lessen zijn ontwikkeld door Sanne Pijnenburg (Bibliotheek Venlo) en Pierre Pas (BCO)
Tekst en vormgeving: Marielle van Rijn (LearningROCKS.nl)
Redactie: Bartha Huijberts (Bartha werkt)

