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Les 1 en 2: Bouw van de neus 

 

Deze fase in een notendop: 
In deze fase van het lessenpakket ontdekken de leerlingen hoe ze geuren kunnen waarnemen. Ze 
bestuderen de bouw van de neus aan de hand van een bookwidget en lossen zelfstandig 
bijhorende vragen op. Nadien gaan de leerlingen de werking van de neus proefondervindelijk 
bestuderen. De leerlingen onderzoeken eerst de voorwaarde waaraan een stof moet voldoen om 
ze te kunnen ruiken. Nadien wordt er gekeken naar geurdermpelwaarde en naar de gewenning 
van de reukcellen. 

Tijd: 2 lesuren 

Leerdoelen: De leerlingen… 

• kunnen de bouw van de neus beschrijven. 
• kunnen verklaren dat we enkel gasvormige stoffen kunnen ruiken. 
• kunnen aantonen dat de concentratie van de geurstof hoog genoeg moet zijn om 

de geur te kunnen waarnemen. 
• kunnen aantonen dat reukcellen gewenning vertonen.  

Leerinhouden: 
Bouw neus, aggregatietoestanden, geurdrempelwaarde, gewenning 

Randvoorwaarden: 
Benodigdheden: 

• Laptop of tablet met internetverbinding 

• Werkbundel 
• Materialen proefjes 

 
Voorkennis leerlingen:  
De leerlingen weten dat geuren kunnen opgenomen worden door de neus.  
Beschrijving leeractiviteiten:  
De leerlingen onderzoeken de bouw van de neus aan de hand van de leertekst in de bookwidget. 
Zij lossen nadien de vragen op die bij de bouw van de neus horen. Nadien worden klassikaal de 
oplossingen overlopen. 
De leerlingen voeren de proeven uit zoals ze beschreven staan in de bundel. Ze doen dit in kleine 
groepjes van twee leerlingen. Telkens ze een proef gedaan hebben schrijven ze hun 
waarnemingen en besluiten op in de bundel. Op het einde van de les worden alle waarnemingen 
en besluiten besproken. 
 

 
 

  
Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Werkbundel: hoe geuren waarnemen 
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Bookwidget: bouw neus 
  
Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 

- https://www.gezondheidsuniversiteit.nl/sites/gezondheidsuniversiteit/files/posters_avon
d_4_0.pdf 

- Biogenie 3.2 leerwerkboek 
- https://www.gezondheidsplein.nl/menselijk-lichaam/neus/item45079 

- https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/geurdrempels-chemische-componenten/ 
 
Eindtermen:  
 
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, leerplan Natuur, 
ruimte & techniek 1ste graad A-stroom: 
4.1 Gemeenschappelijke doelen voor de STEM-basisopties 
LPD 1 De leerlingen onderzoeken natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen in STEM 

contexten. 
LPD 3 De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gezondheidsuniversiteit.nl/sites/gezondheidsuniversiteit/files/posters_avond_4_0.pdf
https://www.gezondheidsuniversiteit.nl/sites/gezondheidsuniversiteit/files/posters_avond_4_0.pdf
https://www.gezondheidsplein.nl/menselijk-lichaam/neus/item45079
https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/geurdrempels-chemische-componenten/
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Les 3: Defecten neus 
 

Deze fase in een notendop: 
In deze fase van het lessenpakket ontdekken de leerlingen dat er ook defecten kunnen zijn in de 
neus waardoor je niet goed kan ruiken. De leerlingen bekijken de samenhang van de geur en de 
smaak. Ook wordt er bekeken wat de invloed kan zijn bij de afwezigheid van de geur op de smaak. 

Tijd: 1 lesuur 

Leerdoelen: De leerlingen… 

• kunnen de samenhang van geur en smaak omschrijven 

• kunnen verklaren dat door een verkoudheid of het coronavirus de geur- en 
smaakzin weg is. 

Leerinhouden: 

Samenhang geur en smaak, verkoudheid, Covid-19 

Randvoorwaarden: 
Benodigdheden: 

• Laptop of tablet met internetverbinding 
• Werkbundel 
• Materialen proefjes 

 

Voorkennis leerlingen:  
De leerlingen weten dat geuren kunnen worden waargenomen worden door de neus. 
De leerlingen weten dat enkel gasvormige stoffen kunnen worden waargenomen worden door de 
reukcellen 

Beschrijving leeractiviteiten:  
De leerlingen onderzoeken aan de hand van een proef de samenhang van geur en smaak. Ze 
voeren de proef per twee uit.  
Nadien bekijken de leerlingen een filmpje over de invloed van het coronavirus op de geur- en 
smaakzin. Hierbij vullen ze de vragen in. Op het einde van de les wordt alles herhaald. 

 

 
  

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Werkbundel: hoe geuren waarnemen 
 
 
 
 
 
  
Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 
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- https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/wat-kan-je-doen-bij-
reuk-en-smaakverlies-door-een-corona-infectie 

- https://www.youtube.com/watch?v=1H759HE7y50 
- https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5194350/smaakverlies-corona-

patient-geur-smaak-reuk-symptoom 

- https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/05/verlies-van-reuk-en-smaak-door-corona-
belangrijk-symptoom/ 

Eindtermen:  
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, 
leerplan Natuur, ruimte & techniek 1ste graad A-stroom: 
4.1 Gemeenschappelijke doelen voor de STEM-basisopties 
LPD 1 De leerlingen onderzoeken natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen in STEM 

contexten. 
LPD 3 De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/wat-kan-je-doen-bij-reuk-en-smaakverlies-door-een-corona-infectie
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/wat-kan-je-doen-bij-reuk-en-smaakverlies-door-een-corona-infectie
https://www.youtube.com/watch?v=1H759HE7y50
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5194350/smaakverlies-corona-patient-geur-smaak-reuk-symptoom
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5194350/smaakverlies-corona-patient-geur-smaak-reuk-symptoom
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/05/verlies-van-reuk-en-smaak-door-corona-belangrijk-symptoom/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/05/verlies-van-reuk-en-smaak-door-corona-belangrijk-symptoom/
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Les 4 en 5: Onze eigen diffuser! 

 

Deze fase in een notendop: 
De leerlingen hebben in de vorige lessen gewerkt rond het thema geuren. Hierop verder wordt een 
diffuser gemaakt uit hout. Deze kunnen de leerlingen thuis gebruiken om een geur te verspreiden 
in huis.  

Tijd:  2 lesuren 

Leerdoelen: De leerlingen… 
- Kunnen zelfstandig een stappenplan volgen met eventuele extra uitleg.  
- Kunnen met houtlijm een constructie aan elkaar lijmen.  
- Kunnen met een mal op de juiste plaats priemen.  
- Kunnen een nagel op de juiste manier nagelen.  
- Kunnen op een juiste manier schuren.  
- Kunnen de veiligheidsmaatregelen toepassen. 

Leerinhouden:  
stappenplan volgen, veiligheidsmaatregelen toepassen 

Randvoorwaarden: 
- Materiaal:  

• Soldeerbout 

• Graveerpen 

• Houtlijm 

• Nagels 

• Hamer 

• Bolhamer 

• Kaarsjes 

• Blikjes 

• Onderplankjes/ onderleggers 

• Schuurplankjes/ schuurpapier met schuurblokjes 

• Verstekzaag 

• Boor (diameter 57) 

• Lat + potlood  

• winkelhaak  
- Voorkennis leerlingen:    

o De leerlingen kunnen al eerder in contact zijn gekomen met houtbewerking of 
metaalbewerking in de lagere school waar techniekinitiaties worden gegeven.  
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Beschrijving leeractiviteiten:  

 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Werkbundel: GO3: geuren & kleuren 
Document met linken: Conceptenmap  

Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 
 

Dremelen: https://www.dremeleurope.com/nl/nl/inspiratie-/inspiraties-/graveren/hoestartje/ 
Pyrografie: https://cecielmaakt.nl/handlettering-houtbranden/  
 

Eindtermen:  
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, 
leerplan Natuur, ruimte & techniek 1ste graad A-stroom: LPD  
4.1 Gemeenschappelijke doelen voor de STEM-basisopties 
LPD 2 De leerlingen onderzoeken de invloed van eigenschappen van materie, materialen en 
grondstoffen in functie van een vraag of probleemstelling.  
Beheersingsniveau: Analyseren 
LPD 8 De leerlingen doen in concrete situaties voorstellen om een veiligheidsrisico te 
verminderen.  
Beheersingsniveau: Analyseren 
4.4 Constructies en ruimtelijke ontwikkeling 
LPD 16 De leerlingen onderzoeken een constructie die voldoet aan vereisten. 
Beheersingsniveau: Analyseren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dremeleurope.com/nl/nl/inspiratie-/inspiraties-/graveren/hoestartje/
https://cecielmaakt.nl/handlettering-houtbranden/
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Les 6: Bouw van het oog 
Deze fase in een notendop: 
In deze fase van het lessenpakket ontdekken de leerlingen hoe ze kleuren kunnen waarnemen. Ze 
bestuderen de bouw van het oog aan de hand van een bookwidget en lossen zelfstandig de 
bijhorende vragen op. Nadien gaan de leerlingen de bouw van het netvlies proefondervindelijk 
bestuderen. De leerlingen onderzoeken de ligging van de verschillende fotoreceptoren en wat ze 
kunnen waarnemen. Nadien tonen ze de blinde vlek aan op het netvlies 

Tijd: 1 Lesuur 

Leerdoelen: De leerlingen… 

• kunnen de bouw van het oog beschrijven. 
• kunnen verklaren dat de staafjes meer langs de buitenkant van het netvlies liggen 

en de kegeltjes meer langs de binnenkant. 
• kunnen aantonen dat er op blinde vlek van het netvlies geen beeld gevormd kan 

worden. 

Leerinhouden: 
Bouw oog, bouw netvlies, staafjes, kegeltjes, gele vlek, blinde vlek 

Randvoorwaarden: 
Benodigdheden: 

• Laptop of tablet met internetverbinding 

• Werkbundel 
• Materialen proefjes 

 
Voorkennis leerlingen:  
De leerlingen weten dat kleuren kunnen waargenomen worden door de ogen. 

Beschrijving leeractiviteiten:  
De leerlingen onderzoeken de bouw van het oog aan de hand van de leertekst in de bookwidget. 
Zij lossen nadien de vragen op die bij de bouw van het oog horen. Nadien worden klassikaal de 
oplossingen overlopen. 
De leerlingen voeren de proeven uit zoals ze beschreven staan in de bundel. Ze doen dit in kleine 
groepjes van twee leerlingen. Telkens ze een proef gedaan hebben schrijven ze hun 
waarnemingen en besluiten op in de bundel. Op het einde van de les worden alle waarnemingen 
en besluiten besproken.  

  
Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Werkbundel: hoe kleuren waarnemen 
Bookwidget: bouw oog 
  
Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 
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- Biogenie 3.2 leerwerkboek 

- https://oogheelkunde.mumc.nl/bouw-van-het-oog 

- https://www.oogartsen.nl/oogartsen/het_oog/bouw_functie/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=FAVbzMPw_jg 

 
 
Eindtermen: 
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, 
leerplan Natuur, ruimte & techniek 1ste graad A-stroom: 
4.1 Gemeenschappelijke doelen voor de STEM-basisopties 
LPD 1 De leerlingen onderzoeken natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen in STEM 

contexten. 
LPD 3 De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oogheelkunde.mumc.nl/bouw-van-het-oog
https://www.oogartsen.nl/oogartsen/het_oog/bouw_functie/
https://www.youtube.com/watch?v=FAVbzMPw_jg
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Les 7 : Waarnemen kleuren en breking licht 

 

Deze fase in een notendop: 
De bouw van het oog is reeds besproken in de vorige les. De leerlingen gaan nu werken rond het concept 
licht. Ze starten bij de voorwaarden om kleuren te kunnen waarnemen. Deze zijn: aanwezigheid van licht, 
weerkaatsen van licht door het voorwerp en het terecht komen van het weerkaatste licht in het oog. Ze 
onderzoeken de eerste voorwaarde met behulp van een proefje (zie proef met schoendoos). 
Na deze proef gaan de leerlingen het licht bestuderen. Hier wordt door middel van de breking van het licht 
uitgelegd dat er verschillende soorten licht zijn. Ook zullen ze zien dat er naast het zichtbare spectrum ook 
andere straling is, maar dit wordt niet diep besproken. 

Tijd:  1 u 

Leerdoelen: De leerlingen… 
- Kunnen zelfstandig een werkwijze van een proef volgen 
- Kunnen hun waarnemingen en besluit correct formuleren 
- Kunnen aan de hand van videomateriaal leerstof zelf verwerken (in de vorm van een 

oefening) 
- Kunnen de verschillende kleuren van het gebroken licht geven 
- Kunnen een voorbeeld geven van straling buiten het zichtbaar licht 
- Kunnen een proefopstelling  tekenen 

Leerinhouden: voorwaarden waarnemen kleur, correct uitvoeren van een experiment, de kleuren 
licht, lichtspectrum, Infrarood straling   

Randvoorwaarden: 
- Materiaal: schoendoos met kijkgat, kleurrijk voorwerp, mogelijk om video’s te bekijken 

(ipad, laptop, computer,…), werkbundel 
- Voorkennis leerlingen:    

o De leerlingen hebben in het basisonderwijs reeds kennisgemaakt met de 
verschillende kleuren. 

o De leerlingen hebben de bouw van het oog geleerd (vorige les). 
 

Beschrijving leeractiviteiten:  

 
 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Werkbundel: GO3: geuren & kleuren 
Document met linken: Conceptenmap  
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Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 
 

Filmpje IR-straling: https://www.youtube.com/watch?v=v6YuC1KXYSk 
 

Eindtermen:  
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, 
leerplan Natuur, ruimte & techniek 1ste graad A-stroom:  
LPD 1: De leerlingen onderzoeken natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen in STEM-
contexten. 
LPD 3: De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe. 
LPD9: De leerlingen passen digitale vaardigheden functioneel toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v6YuC1KXYSk
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Les 8 : Additieve kleurmenging en daltonisme 

 

Deze fase in een notendop: 
De leerlingen hebben in de vorige les gezien dat het witte licht kan gebroken worden in de 
verschillende kleuren. Ik deze les gaan ze onderzoeken als de omgekeerde beweging ook mogelijk 
is. Zo starten de leerlingen met een kort experiment. Daarvoor hebben ze de schijf van Newton 
nodig die ze thuis hebben moeten maken (zie bijlage huiswerk). Ze kunnen visueel zien dat bij het 
mengen van de kleuren wit licht ontstaat. Hierna gaan ze met behulp van een filmpje werken rond 
dit mengen van kleuren, de additieve kleurmenging. Ze kunnen de nieuw geziene leerstof dan 
testen met behulp van de applet. Ook de toepassingen van dit fysisch verschijnsel komen aan bod.  
Nu ze weten hoe een lichtbron een bepaalde kleur kan krijgen, gaan ze de overstap maken naar de 
donkere voorwerpen. Zo kunnen ze   meteen videofragment het begrip absorptie van het licht 
ontdekken. Er wordt hier enkel toegelicht dat het licht wordt opgenomen, maar niet hoe dit 
gebeurt. Hierop doen ze  nog een experiment om visueel aan te tonen dat er een verschillende 
hoeveelheid licht wordt opgenomen bij de verschillende kleuren.  
Om de verbinding te maken met het oog, gaan de leerlingen  de aandoeningen van het oog 
bestuderen, zoals kleurenblindheid. Hiervoor doen ze zelf opzoekwerk  via een gegeven website 
om erna enkele vragen te kunnen beantwoorden. 

Tijd:  1 u 

Leerdoelen: De leerlingen… 
- Kunnen zelfstandig een werkwijze van een proef volgen 
- Kunnen hun waarnemingen en besluit correct formuleren 
- Kunnen aan de hand van videomateriaal leerstof zelf verwerken (in de vorm van een 

oefening) 
- Kunnen de primaire en secundaire kleuren geven 
- Kunnen in een oefening de kleuren mengen 
- Kunnen een toepassing geven van additieve kleurmenging en kort de werking 

uitleggen  
- Kunnen de kleur van een voorwerp verklaren 
- Kunnen oefeningen oplossen rond Daltonisme 

Leerinhouden: correct uitvoeren van een experiment, additieve kleurmenging, verband kleur en 
oog, primaire en secundaire kleuren, toepassingen additieve kleurmenging, absorptie licht, 
Daltonisme 

Randvoorwaarden: 
- Materiaal: potlood, schijf van Newton (huiswerk), gsm (lampje), wit en zwart blad, ipad / 

laptop / computer, werkbundel 
- Voorkennis leerlingen:    

o De leerlingen hebben in het basisonderwijs reeds kennisgemaakt met de 
verschillende kleuren. 

o De leerlingen hebben de bouw van het oog geleerd (vorige lessen). 
o De leerlingen weten dat wit licht gebroken kan worden (vorige les). 
o De leerlingen kennen de kleur van verschillende voorwerpen. 
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Beschrijving leeractiviteiten:  
 

 
 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Werkbundel: GO3: geuren & kleuren 
Document met linken: Conceptenmap  

Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 
 

Filmpje additieve kleurmenging: https://www.youtube.com/watch?v=VHoFEUXxdl8 
Filmpje absorptie licht: https://www.youtube.com/watch?v=LlSrCl5AqQE 
Website Daltonisme: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/122180-
kleurenblindheid-of-daltonisme-wat-is-er-aan-te-doen.html 
ICT-tools:  
Applet kleurmenging: https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-
vision_en.html  
Microsoft Word als mogelijke toepassing 
 

Eindtermen:  
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, 
leerplan Natuur, ruimte & techniek 1ste graad A-stroom: 
LPD 6: De leerlingen gebruiken zelfgemaakte modellen om te visualiseren, te beschrijven of te 
verklaren. 
LPD 9: De leerlingen passen digitale vaardigheden functioneel toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VHoFEUXxdl8
https://www.youtube.com/watch?v=LlSrCl5AqQE
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/122180-kleurenblindheid-of-daltonisme-wat-is-er-aan-te-doen.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/122180-kleurenblindheid-of-daltonisme-wat-is-er-aan-te-doen.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html
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Les 9: defecten van het oog, hoe werken filters en chromatografie 

 

Deze fase in een notendop: 
De leerlingen hebben in de vorige lessen gewerkt rond het thema additieve kleurmenging. Naast 
de additieve is er ook de subtractieve kleurmenging. Hierover gaan ze deze les werken. Bij 
subtractieve kleurmenging wordt er een deel van het licht geabsorbeerd of tegen gehouden. Dit 
hebben we dus nodig voor het practicum: maken van de filterbril. Ze starten met een interactief 
filmpje wat de basis uitlegt van de subtractieve kleurmenging.  Hierop maken ze ook een oefening 
waarbij de leerlingen aan de hand van een tekening moeten verklaren welke kleur licht door de 
filters zal gaan.  
Om dit concept concreet te maken, doen we ook het experiment chromatografie. Hier krijgen de 
leerlingen de kans om zelf te ontdekken dat zwarte inkt vaak een mengsel is van de drie 
secundaire kleuren (cyaan, magenta en geel). 
 

Tijd:  1 u 

Leerdoelen: De leerlingen… 
- Kunnen zelfstandig een werkwijze van een proef volgen 
- Kunnen hun waarnemingen en besluit correct formuleren 
- Kunnen een proefopstelling tekenen 
- Kunnen aan de hand van videomateriaal leerstof zelf verwerken (in de vorm van een 

oefening) 
- Kunnen de primaire en secundaire kleuren geven 
- Kunnen in een oefening filters gebruiken 
- Kunnen de kleur van zwarte inkt verklaren 
 

Leerinhouden: correct uitvoeren van een experiment, subtractieve kleurmenging, primaire en 
secundaire kleuren, chromatografie 
 

Randvoorwaarden: 
- Materiaal: kleurenfilters, ipad / laptop / computer, werkbundel, bekerglas, water, 

koffiefilters, zwarte stift (op waterbasis!) 
 

- Voorkennis leerlingen:    
o De leerlingen hebben in het basisonderwijs reeds kennisgemaakt met de 

verschillende kleuren. 
o De leerlingen weten dat wit licht ontbonden kan worden in de verschillende 

kleuren (vorige les). 
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Beschrijving leeractiviteiten:  

 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten:. 
Werkbundel: GO3: geuren & kleuren 
Document met linken: Conceptenmap  

Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 
 

Filmpje subtractieve kleurmenging: https://www.youtube.com/watch?v=LXIdYHrwY7s 
 

Eindtermen:  
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, 
leerplan Natuur, ruimte & techniek 1ste graad A-stroom: LPD  
LPD1: De leerlingen onderzoeken natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen in STEM-
contexten. 
LPD 3: De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe. 
LPD 9: De leerlingen passen digitale vaardigheden functioneel toe. 
LPD 10: De leerlingen zetten aangereikte coöperatieve werkvormen in om een opdracht te 

realiseren. 
LPD 26: De leerlingen onderzoeken de aanwezigheid van stoffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LXIdYHrwY7s
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Les 10 en 11 : De filterbril 
 

Deze fase in een notendop: 
De leerlingen hebben in de vorige lessen gewerkt rond het thema kleuren. Hierop verder gaande 
wordt een filterbril gemaakt uit karton met gekleurde filters. Deze kunnen de leerlingen gebruiken 
om een kleur weg te filteren. 

Tijd:  2 u 

Leerdoelen: De leerlingen… 
- Kunnen zelfstandig een stappenplan volgen met eventuele extra uitleg.  
- Kunnen met een lijmpistool een constructie aan elkaar lijmen.  
- Kunnen met een mal juist aftekenen.  
- Kunnen de veiligheidsmaatregelen toepassen. 

Leerinhouden: 
 stappenplan volgen, veiligheidsmaatregelen toepassen 

Randvoorwaarden: 
- Materiaal:  

• Lijmpistool  

• Lat + potlood  

• Breekmes/ schaar  
 

- Voorkennis leerlingen:    
o De leerlingen kunnen al eerder in contact zijn gekomen met het filteren van 

kleuren door speelgoed.   
 

Beschrijving leeractiviteiten:  

 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Werkbundel: GO3: geuren & kleuren 
Document met linken: Conceptenmap  
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Interessante bronnen: (achtergrondinfo) 
 

Filterbrillen: https://slechtzienden.nl/productgroepen/2/filters  
 

Eindtermen:  
Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, Leerplandoelstellingen Katholiek Onderwijs, 
leerplan Natuur, ruimte & techniek 1ste graad A-stroom: LPD  
4.1 Gemeenschappelijke doelen voor de STEM-basisopties 
LPD 2 De leerlingen onderzoeken de invloed van eigenschappen van materie, materialen en 
grondstoffen in functie van een vraag of probleemstelling.  
Beheersingsniveau: Analyseren 
LPD 8 De leerlingen doen in concrete situaties voorstellen om een veiligheidsrisico te 
verminderen.  
Beheersingsniveau: Analyseren 
4.4 Constructies en ruimtelijke ontwikkeling 
LPD 16 De leerlingen onderzoeken een constructie die voldoet aan vereisten. 
Beheersingsniveau: Analyseren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://slechtzienden.nl/productgroepen/2/filters
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Les 12: Evaluatie 
 

Deze fase in een notendop: 
Als afsluitend element van de stage wordt er een evaluatiemoment ingepland. Hiermee zullen de 
inhoudelijke componenten en de stemdoelen getest worden. Tijdens de laatste les wordt er 
geëvalueerd op basis van een toets. Deze toets is bijgevoegd in de bijlage. 

Tijd:  1 u 

Leerdoelen: De leerlingen… 
- worden getest naar de inhoudelijke kennis 
- worden getest op vlak van hun vaardigheden rond de stemdoelen. 

Leerinhouden: 
 Evaluatie op vlak van een test.  

Randvoorwaarden: 
- Materiaal:  

• toets 
 
 

Beschrijving leeractiviteiten:  

 

Ondersteunend materiaal voor leerlingen en leerkrachten: 
Werkbundel: GO3: geuren & kleuren 
Document met linken: Conceptenmap  
Verbeterde toets 

 
 


