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Ontwerpen: Ontwerp iets dat 

zo lang mogelijk in de lucht 

blijft.  

Doorloop alle stappen: 

probleem verkennen, 

brainstormen, plan maken, 

prototype maken, testen, 

presentatie maken.  

 

 

    

    

    

  

Onderzoekje:  
Ga naar 
http://www.deverrijking.com/
materialen/vlaggen-van-
provincies-downloaden/ en 
print de kaart uit. Zoek op hoe 
de vlaggen van de provincies 
eruit zien en teken ze na op de 
kaart in de juiste provincie. 
 

Debatteren: Verplaats je in de 

volgende situatie: Als leraar ben 

je echt te ver gegaan: de 

kinderen hadden veel te veel 

huiswerk. De volgende dag kom 

je terug in de klas en moet je de 

boze groep toespreken. Schrijf 

een tekst waarin je het uitlegt. 

 

ICT:  

Ga naar Google op je telefoon 

(in je browser) en  tik de naam 

van een dier in: bijvoorbeeld 

tijger of slang. Ga naar de optie: 

Weergeven in 3D en klik 

daarop. Volg de aanwijzingen 

en maak een foto. 

 

ACP denken:  
 
Bouw een ballonwagen met een 
stukje papier, 4 doppen, 3 
rietjes, 2 satéprikkers, 
plakband, een elastiekje en een 
ballon 

Filosofeeropdracht:  
 
In deze Coronatijden gaat heel 
veel digitaal. Filosofeer over 
digitale vrienden. Zijn die echt? 
Zijn echte vrienden leuker? 
Waarom dan wel of niet? 

Denksleutels: 

 

Variatiesleutel: 

Leonardo da Vinci schreef zijn 

aantekeningen in spiegelschrift, 

zodat anderen het niet konden 

lezen. Bedenk zelf nog 5 andere 

soorten geheimschrift. 

Taal:  
 
Ga naar 
https://www.fodey.com/genera
tors/newspaper/snippet.asp en 
schrijf er je eigen 
nieuwsbericht.  

Muziek: Ga naar 

www.youtube.com/watch?v=A3

yCcXgbKrE en 

www.youtube.com/watch?v=U

BVJ4g_MDc0 en 

www.youtube.com/watch?v=BC

A779ZEczs. 3x hetzelfde liedje. 

Maak jij je eigen variant? 

Rekenen:  

Zet de volgende 4 getallen in de 

som zodat de som klopt:  

3    4    7    8 

(        -         :         ) x        = 10 

 

 

 

Kleuters:  

Maak een knip-en-plakschilderij 

met willekeurige letters, zoals 

op onderstaande afbeelding: 

 

 

Kunst:  
 
Zonder 3D printer, toch een 3D 
kunstwerk maken? Ga dan naar 
https://codestarter.nl/projects/
1 en volg de aanwijzingen. 
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