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Algemene inleiding 
 

De biomeiler! Je hebt er misschien al van gehoord. Misschien heb je zelf helpen bouwen aan de 
grote biomeiler die bij jou op school staat. Misschien weet je helemaal niet wat een biomeiler is. 
Aan de hand van dit lespakket ga je de volgende twee grote onderzoeksvragen behandelen: 

 

- Wat is een biomeiler? 
- Hoe kan je zelf een biomeiler bouwen? 

 

Voor we een antwoord gaan geven op deze vragen, ga je heel wat verschillende modules doorlopen. 
Zowel basismodules als moeilijkere modules namelijk de verdiepingsmodules. Doorheen de 
verschillende modules kom je in contact met verschillende STEM-onderdelen. Het is aan jouw 
leerkracht om te bepalen welke onderdelen jij en jouw klas gaan behandelen. Volg de instructies 
goed op. 

 

Doorheen het lespakket kom je ook in contact met verschillende werkvormen. Je gaat zowel 
individueel, als in groep en klassikaal aan het werk. Naast verschillende werkenvormen, ga je ook 
verschillende evaluatievormen tegenkomen. Je krijgt een beoordeling van de leerkracht en ook van 
je medeleerlingen. Dien de opdrachten dus telkens tijdig in. 

 

Bij elke module staat duidelijk uitgelegd hoe je te werk moet 
gaan en welke middelen je mag gebruiken om de opdracht tot 
een goed einde te brengen. 

 

Ook staat er telkens een inkleurmodel op het einde van elke 
module. Dit is een indicatie om weer te geven welke 
verschillende STEM-vakken binnen de module aan bod gaan 
komen. Hiernaast vind je het inkleurmodel van het hele 
project. 

 

We willen een biomeiler bouwen, technisch ontwerp, om dit 
tot een goed einde te brengen, maken we gebruik van 
fysische, biologische en chemische onderzoekjes waarvan we 
de besluiten gebruiken om het technisch ontwerp te 
ondersteunen. 

 

 

Na elke module is het de bedoeling dat je jezelf gaat evalueren. Dit doe je telkens aan de hand van 
dezelfde schaal. Je moet de smiley inkleuren die voor jou van toepassing is. Hieronder zie je de 
mannetjes en vind je een overzicht van de evaluatiecriteria. 
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Overzicht zelfreflectie: Kleur de smiley die voor jou van toepassing is bij de afgewerkte module. 
 

 Zelfstandigheid Kennis Activiteit 
 

 

Uitstekend 

Ik kan zelfstandig aan 
de slag met behulp 
van de informatie die 
ik van de leerkracht 
heb gekregen. 

Na het uitvoeren van 
de module heb ik al 
de leerstof onder de 
knie. 
Ik maakte geen (of 
heel weinig) foutjes 
tijdens het maken van 
de oefeningen. 

Tijdens het uitvoeren 
van de module werk 
ik actief mee. 
Ik beantwoord 
spontaan de vragen 
van de leerkracht. 

 

 

Goed 

Ik kan bijna volledig 
zelfstandig aan de 
slag met behulp van 
de informatie die ik 
van de leerkracht heb 
gekregen. 
Ik stel soms nog 
enkele vragen. 

Na het uitvoeren van 
de module heb ik zo 
goed als al de leerstof 
onder de knie. 
Ik maakte enkele 
(kleine) foutjes tijdens 
het maken van de 
oefeningen. 

Tijdens het uitvoeren 
van de module werk 
ik actief mee. 
Ik beantwoord soms 
de vragen van de 
leerkracht. 

 

 

Bijsturen 

Ik kan niet zelfstandig 
aan de slag met 
behulp van de 
informatie die ik van 
de leerkracht heb 
gekregen. 
Ik stel voortdurend 
vragen aan de 
leerkracht. 

Na het uitvoeren van 
de module heb enkele 
delen van de leerstof 
onder de knie. 
Tijdens het maken 
van de oefeningen, 
maakte ik geregeld 
fouten. 

Tijdens het uitvoeren 
van de module werk 
ik niet heel de tijd 
mee. Ik beantwoord 
de vragen van de 
leerkracht indien ik 
aangeduid word. 

 

 

Herpak je 

Ik kan niet zelfstandig 
aan de slag met 
behulp van informatie 
die ik van de 
leerkracht heb 
gekregen. 
Zelfs als ik vragen stel 
aan de leerkracht, 
weet ik niet wat ik 
moet doen. 

Na het uitvoeren van 
de module heb ik de 
leerstof niet onder de 
knie. 
Ik maakte veel foutjes 
tijdens het maken van 
de oefeningen. 

Tijdens het uitvoeren 
van de module werk 
ik niet actief mee. 
Ik kan de vragen van 
de leerkracht niet 
beantwoorden. 

 
 
 

Naast het inkleuren van een mannetje, moet je ook telkens dezelfde twee vragen beantwoorden nl. 
 

• Wat ging er goed? 

• Wat kon beter? 



7 
Hogeschool UCLL 
Lerarenopleiding Secundair Onderwijs 

Campus Diepenbeek Project: De biomeiler 

                    
                      

 

In deze leerlingenbundel maken we gebruik van enkele symbolen. De betekenis van de symbolen 

vind je terug in volgende tabel. 
 

Symbool Betekenis 

 

Verwonderingsvragen 

 

Onderzoeksvraag 

 

Hypothesevorming 

 

Benodigdheden, werkwijze en opstelling experiment 

 

 

Waarnemingen experiment 

 

 

 Conclusie/besluit, een antwoord op de 
onderzoeksvraag 

 

 

 Nieuwe vragen vanuit het antwoord op de 
onderzoeksvraag. 

 

Criteria voor het ontwerp van onze biomeiler 

 

Benodigde tijd 

 

Opzoekwerk via internet. 
 
 
 

Opmerking: Vergeet jouw bronnen niet te noteren. 
 

 

Opdracht alleen oplossen 
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Opdracht in groep oplossen 

 

Wist-je-datje 
 

Opmerking: de wist-je-datjes moet je niet kennen voor 
de evaluaties, het is louter extra informatie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


