Kleine en grote

onderzoekers
Tijdens de septembermaand leggen juffen en meesters de fundamenten van een goed schooljaar: ze
investeren in relaties, verbondenheid, welbevinden,… Als leerkracht wil je toch maar één ding: dat
elke kleuter zich goed voelt in je klasje en graag
naar school komt.
Met ons magazine Kleuters & ik hopen we je het
komende jaar alvast weer te inspireren en ook te
ondersteunen vanuit praktijkverhalen en nieuwigheden uit de onderwijswereld.

Maar ook de grote onderzoeker is onmisbaar. En
dat ben jij. Voor al wie met kleuters werkt, bestaat
de uitdaging erin om ook een ‘onderzoeker’ te zijn.
Door samen met kinderen op exploratie te vertrekken - binnen en buiten - en in gesprek te gaan over
alle ontdekkingen die ze tegenkomen, gaan ze echt
hun grenzen verleggen.
Doorheen deze Kleuters & ik willen we je nog meer
leren openstaan voor de magische en wondere
wereld van wetenschap en techniek die helemaal
thuishoort in het kleuteronderwijs. Want hun aangeboren creatief denken voeden en stimuleren is de
kinderen een prachtig cadeau geven waar ze hun
leven lang plezier aan zullen beleven.
Laat je inspireren door de vele praktijkverhalen, tips
en ideeën! In naam van de voltallige redactie wens
ik je een boeiend en uitdagend schooljaar.

Els
redactie.kleutersenik@telenet.be

REDACTIONEEL

We starten met dit eerste themanummer rond wetenschap en techniek. Dit nummer gaat over de
geboren onderzoekers die kinderen zijn. Van nature zijn ze geboeid door wat er zich rondom hen
afspeelt. Ze willen de werkelijkheid begrijpen en er
actief mee omgaan. Bij allerlei verschijnselen gaan
ze geboeid op zoek: ‘hoe kan dat?’, ‘hoe zit het in
elkaar?’, ‘wat gebeurt daar?’. Het is onze taak als
leerkracht, als ouder, grootouder om onze (klein)
kinderen verder te stimuleren in hun onderzoeksvaardigheden en in het intuïtief leren vatten van
de fysische wereld met fenomenen als de zwaartekracht, luchtdruk, weerkaatsing van het licht, …
Want hoeveel kansen krijgen kinderen nog om al
hun zintuigen aan te spreken, de natuur te beleven,

technieken te ontdekken, te exploreren, te experimenteren, op onderzoek te gaan en nieuwe dingen
te ontwerpen?
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Kan een bij kaka doen?*
*want er zit toch een naald in zijn poep?’

Zijn de kleuters uit jouw klas ook zo verwonderd over hun dagdagelijkse fysische leefwereld?
Komen ze tot de gekste creatieve verbanden, vragen of uitspraken? Zijn ze verzot op water, zand,
modder … en op samen dingen uitproberen? Deze natuurlijke nieuwsgierigheid, verwondering,
verbeeldingskracht, creativiteit, … zijn essentieel binnen wetenschap. Einstein zei ooit: “The
true sign of intelligence is not knowledge but imagination.”
Denk dus niet te vlug … wetenschap is niets voor het kleuteronderwijs. Integendeel. Maar vergeet proefjes en een stapsgewijze aanpak, en laat je juist samen met de kleuters verbazen door de
magische en wondere wereld van wetenschap en wetenschappers.
In dit artikel willen we een pleidooi doen voor de S
van STEM in het kleuteronderwijs. S staat voor
science of wetenschap. Maar … wat verstaan we
dan onder wetenschap en hoe kun je er in het kleuteronderwijs aan werken? Misschien denk jij onmiddellijk terug aan je eigen schooltijd en associeer je
wetenschap met fysica, chemie of biologie, kortweg
de natuurwetenschappen? Of komen er spontaan
gedachten over memoriseren van kennis, stapsgewijze proeven, abstracte formules, wetten en theorieën naar boven en stel je je terecht de vraag of dit
echt nodig is in de kleuterklas.
We nodigen je uit om even het beeld dat je hebt
over wetenschap te vergeten én je te laten inspireren door de visie van enkele (top)wetenschappers.
Samen met hen kijken we naar een aantal kenmerken van wetenschap. Die lijken kleuters op het lijf
geschreven te zijn: verwondering en waarnemen,
fouten maken en herbeginnen, verbeelding en
samenwerken.

ACHTERGROND

Wetenschap: verwondering en waarnemen
Volgens Richard Feynman (1966), fysicus en
Nobelprijswinnaar, is wetenschap helemaal niet
het memoriseren van definities of het kennen van
namen van organismen zoals vogels en planten. De
naam van een vogel is, naar zijn mening, niet veel
meer dan een tool - een woord, noodzakelijk om
met elkaar te spreken. Het waarnemen van de vogel
daarentegen is essentieel.
Over wetenschapsonderwijs zei hij ooit: “Ik wilde de

STEM is de internationale afkorting voor
Science, Technology, Engineering, Mathe
matics. STEM staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.
(www. Onderwijsvlaanderen.be)

liefde voor mijn vak overbrengen. Die jongelui net
zo nieuwsgierig maken als ik! Ik zocht naar concrete
voorbeelden. In de boeken stonden vaak definities
die studenten uit hun hoofd leerden. Maar begrepen ze hoe ze ze moesten toepassen? Welnee! Van
namen en definities leer je niets, het gaat er om
dat je weet wat iets doet.” (Uit het artikel ‘Richard
Feynman, de nieuwsgierige’ van Barry van der
Meer.1)
Feynman geeft de raad om kinderen zoveel mogelijk vanuit hun nieuwsgierigheid te laten ontdekken/waarnemen, net zoals hij zelf vanuit nieuwsgierigheid radio’s opende, met microscopen aan
de slag ging, aan de lippen van zijn vader hing en
vooral zelf dingen ervoer.
De leraar heeft verschillende soorten materialen
in de zandhoek geplaatst, zodat kinderen kunnen
bouwen met echte bakstenen. Twee kinderen (2,5 –
3 jarigen) kiezen voor deze hoek en werken eerst een
tijdje afzonderlijk om ervaringen op te doen met
de bouw van een eigen muur. Beide kinderen gaan
op een verschillende manier om met het materiaal.
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Leraar: “Hebben jullie al gekeken of de muur vlak
is?”
M. neemt de waterpas en op dat moment valt de
muur om. Drie andere kinderen komen kijken wat
er gebeurd is.

Leraar: “Wat is er gebeurd?”
M.: “Het was boem patat.”
Leraar: “Was jullie muur recht gebouwd?”
M.: “Ja!”
Leraar: “Zouden we hem toch anders kunnen
bouwen?”
M.: “Misschien.”
Op dat moment roept de leraar alle kinderen van de
klas samen rond de zandhoek en vraagt aan M. om
te vertellen wat er gebeurde. De leraar neemt dan
zelf bakstenen en zet ze op elkaar zoals de kinderen
eerder deden met zand en water. Ze verspreidt het
mengsel echter onvoldoende gelijkmatig. Ze laat de
steen los en de muur valt.
Leraar: “Oh, kijk, wat gebeurt er? Hoe is dit mogelijk?”
M.: “Het is wiebelig … Ik zal wat mortel nemen.”
M. toont dan op basis van vragen van de leraar
hoe ze zelf leerden de troffel te gebruiken en de
waterpas, en bouwt dus een muur voor de andere
kinderen.

(CREATIVE LITTLE SCIENTISTS, 2013, 22-24)2
Waarnemen en verwondering gaan bij kleuters
hand in hand. Maar ben je er als leraar wel bewust
mee bezig en ga je in op datgene dat de kinderen verwondert en nieuwsgierig maakt? Ze doen

ACHTERGROND

Terwijl ze dit doen, zijn ze voortdurend de effecten
van hun acties aan het observeren en verbeteren,
bovendien kijken en leren ze van elkaar. Beide kinderen starten met het vullen van hun emmer met
zand. Terwijl J. de emmer volledig vult met zand,
vult M. hem slechts gedeeltelijk. M. brengt dan een
beetje water in de emmer en start met mengen. Ze
merkt dat het onvoldoende water is om goed te
mengen. J. kijkt toe. M. doet meer water in de emmer en mengt opnieuw. Na een tijdje merkt ze dat
er teveel water in de emmer zit en ze giet wat water uit de emmer. Op basis van wat hij observeerde
voegt J. nu een kleinere hoeveelheid water in zijn
emmer. De kinderen starten met het bouwen van
een muur. Ze gebruiken een troffel om het zandwater mengsel vlak te maken en er een steen op
te leggen. Na een tijdje werken ze samen aan één
muur. De leraar observeert vanop een afstand en
komt enkel tussen om na te gaan wat ze tot dan toe
deden en om eventueel een kleine trigger te geven.
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If we knew what is was we were doing, it would
not be called research, would it?
Albert Einstein.

immers ervaringen op in alle mogelijke activiteiten
en dus niet enkel tijdens voorbereide waarnemingen. Hoeveel keer heb je, tijdens een leeruitstap of
andere activiteit, de verwondering van een kind ‘Juf,
kijk hoe raar, dat vlindertje kleeft precies aan de
paarse bloem’ genegeerd omdat er geen tijd meer
was, omdat de gids aan het vertellen was, omdat je
andere dingen gepland had, omdat …? Toch dragen
deze onverwachte momenten – net zoals de muur
die viel - de grootste leerkansen in zich. Als je besluit hierop in te gaan, wordt de aandacht van andere kinderen getrokken, juist omdat die ontstaat
vanuit de interesse van een kind. En omdat je dit als
leraar niet hebt voorbereid word je mede-onderzoeker. De aandacht van de kinderen is ook gewekt
omdat het gaat om het verkennen van de fysische
wereld, iets wat hen allemaal fascineert.

ACHTERGROND

Wetenschap: fouten mogen maken
Het maken van fouten maakt deel uit van wetenschap. Feynman gaat hierbij in zijn uitspraken over
wetenschap heel ver: zo zegt hij tijdens een lezing
voor leraren het volgende ‘Science is the belief in
the ignorance of experts.’ Met andere woorden:
Wetenschap is geloven dat experts niet alles weten.
Stuart Firestein (2013), neurowetenschapper, is het
eens met Feynman als hij stelt: ‘The most important driver of science … ignorance or the capacity
to be wrong.’ Iets niet weten en het vermogen om
fouten te maken zijn dus de belangrijkste drijfveren
van wetenschap.
Daarom is het belangrijk om in onderwijs niet enkel
de ontdekkingen, theorieën of wetten van wetenschappers te brengen, maar kinderen en jongeren
ook inzicht te geven in het leven en werken van
deze wetenschappers – hoe kwamen ze tot hun radicale, nieuwe ideeën en theorieën, hoe voerden ze
hun onderzoek, hoe gingen ze om met onzekerheid.
Doorheen de biografieën van Nobelprijswinnaars
fysica, chemie of biologie leer je dat ook deze gerenommeerde wetenschappers in de fout gingen
en soms net zo tot hun grootste wetenschappelijke
doorbraken kwamen.
Op een vraag hoe echt wetenschappelijk werk
er uitziet, antwoordt Firestein met een kwinkslag ‘It looks a lot less like the scientific method
and a lot more like farting around … in the dark’.

Aanmodderen in het donker dus. Daarmee wil hij
vooral aangeven dat wetenschap niet kan herleid
worden tot een stap-voor-stap proces. Het is vaak
intuïtief, creatief en chaotisch, het is geen vooraf
te plannen pad dat al door duizenden anderen is
platgelopen.
Als twijfel en relativering kenmerken zijn van de
grootste wetenschappers, waarom zou je dan als
leraar kleuteronderwijs bang moeten zijn om wetenschap in je klas te brengen?
Tegelijkertijd zal een wetenschapper wel enorm
kritisch naar eigen handelswijzen en data kijken.
Met andere woorden kritisch terugblikken op ervaringen/resultaten van kinderen is belangrijk, zelfs
bij jonge kinderen, zoals we ook zagen bij het voorbeeld van de muur.

Verbeeldingskracht, creativiteit en
wetenschap, een magische match
Om wetenschap te beoefenen, is er ook veel verbeelding en creativiteit nodig. Eén van de quotes
van Albert Einstein stelt: “Logic will get you from
A to B. Imagination will take you everywhere.” Ook
Feynman stelt dat creativiteit en verbeeldingskracht absoluut noodzakelijk zijn. Alles start volgens hem met een nieuw idee - giswerk. Excentrieke
of vreemde ideeën zijn daarbij niet uitgesloten; het
is immers al moeilijk genoeg om met een idee op
de proppen te komen dat niet is ingegeven door
eerdere ideeën. Waar een idee dus vandaan komt,
is niet van belang. Het moet gewoon de test en de
waarnemingen doorstaan. Met andere woorden,
het vraagt heel wat verbeelding om iets te bedenken dat niet eerder door iemand anders bedacht is.
Het is dus ook belangrijk om in wetenschapsonderwijs de fantasie van kinderen extra te stimuleren en
in te gaan op out-of-the-box ideeën van kinderen,
ook al strookt dit niet met wat we zelf denken. Het
kan veel interessanter zijn om een idee van een kind
te testen dan om een eerder gedane proef stap voor
stap opnieuw uit te voeren. Dat je ook niet steeds
hands-on onderzoeken moet doen, getuigt volgend
voorbeeld:
De kleuters (4-5 jarigen) van 2 klassen zitten samen
in de kring. In het kader van het thema ‘België in
Europa en daarbuiten’ bespreken ze samen met
de 2 leraren vakantiefoto’s van een meisje uit de
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Kind: “Rotsen zijn stenen van de bergen.”
Ander kind: “Ja, een berg is ingevallen en zo ontstaat er een waterval.”
Leraar: “Vanwaar komt het water?”
Kleuter: “Van de stad.”
Leraar: “Van de stad.”
Ander kind: “Van de rivier.”
Leraar: “Ja, water stroomt in een rivier. Of is er een
rivier in de bergen boven?”
Kind: “Het kan van de zee komen.”
Leraar: “Dat zou kunnen.”
Ander kind: “Het water is proper. Het komt van de
regen.”
Leraar: “In de winter in de bergen, wat kunnen we
daar vinden?”
Kind: “Sneeuw. Sneeuw kan smelten en kan water
worden.”
Ander kind: “Het zou kunnen dat ze een waterput
openen en dat het water heel hoog staat. Dan zou
het kunnen dat het water daaruit valt en dat het
een waterval wordt.”
Leraar: “Een waterput boven, wie weet?”
Kind: “Het water komt van een waterput en het
wordt dan een waterval. En dan loopt het water
over de berg en je zal de berg niet meer zien.”
Leraar: “Misschien kunnen we het opzoeken want
iedereen denkt iets anders.”
(CREATIVE LITTLE SCIENTISTS, 2013, 58-61)

Een van de leraren vertelt waarom ze ervoor kiezen
om deze gesprekken in de grote kring te voeren:
“De kinderen kunnen verder denken, op elkaar
reageren en hun fantasie gebruiken. De kinderen
gaan op die manier in discussie en leiden het kringgesprek. Op deze momenten kan je het als leraar
loslaten. Laat de kinderen met elkaar spreken en
discussiëren. Als je met 2 leraren bent, kan je veel
beter horen wat alle kinderen zeggen en kan je
tussenkomen op het juiste moment. We geloven
er ook vast in dat kinderen niet moeten wachten
om tussen te komen of dat ze hun vinger moeten
opsteken. Vaak zullen ze, als ze moeten wachten,
kwijt zijn wat ze willen zeggen. Uiteindelijk zullen
ze ook naar elkaar luisteren. Hoe meer de kinderen
in discussie gaan, hoe meer ze het gevoel hebben
dat ze niet alleen aan het spreken zijn, hoe minder
ze blokkeren. Op een gegeven moment zal je wel
moeten tussenkomen als leraar.’ (CREATIVE LITTLE
SCIENTISTS, 2013, 61)

Wetenschap = samen
Wetenschap is een sociaal gebeuren. Vaak zie je
in wetenschapsonderwijs kinderen alleen of per
twee experimenten uitvoeren, waarbij ze volgens
een voorgeschreven pad werken en zo stil mogelijk
moeten zijn. Dit is erg jammer want wetenschappelijk onderzoek is vooral gebaseerd op discussie
en debat tussen onderzoekers of onderzoeksgroepen. Waarom laten we kinderen niet samen gelijkaardige onderzoeken uitvoeren, waarin ze eigen

ACHTERGROND

klas. De foto’s worden geprojecteerd op het digitale schoolbord, het zijn foto’s van de bergen in
Frankrijk en van de Eiffeltoren. Plots verschijnt een
waterval op het bord. Deze foto wekt de interesse
van heel wat kinderen en de leraren spelen daar op
in. “Hoe zou een waterval ontstaan?” is de cruciale
vraag die wordt gesteld. De leraren verzamelen alle
voorkennis, theorieën en redeneringen van de kinderen zonder zelf een mening, idee of standpunt te
geven of te zeggen dat de redenering niet klopt. Ze
stimuleren de discussie onder de kinderen en luisteren goed naar wat ze zeggen en doen. Tijdens het
gesprek ontwikkelen een aantal van de kinderen
bijkomende theorieën op basis van ideeën van andere kinderen of vragen van de leraren. Een aantal
van deze ideeën zijn wel heel fantasierijk:
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methodes kunnen kiezen, en moedigen we hen aan
om met elkaar in discussie gaan? Dat is precies wat
er gebeurt in het voorbeeld hieronder, waarin de
kinderen elk op hun manier vertrekken vanuit de
zelfgekozen onderzoeksvraag ‘Welke planten geven
voldoende kleur af zodat we er een katoenen doek
mee kunnen kleuren?’
In een groter project rond indianen ontdekten de
leerlingen dat indianen natuurlijke kleurstoffen gebruiken om hun kledij te kleuren. De kinderen willen nu zelf ontdekken hoe en met welke planten ze
katoen kunnen kleuren en willen daarna hun eigen
kleed maken. Vier meisjes kiezen ervoor om al een
eerste onderzoek naar plantaardige kleurstoffen te
doen. Om de kinderen te ondersteunen om kleuren
uit planten te abstraheren, is een instructiekaart
voorzien waarop aan de hand van foto’s getoond
wordt hoe ze het natuurlijk materiaal moeten behandelen en hoe ze het organisch materiaal kunnen scheiden van het gekleurde water. De kinderen
mogen de hoeveelheden en het type plantaardige
materialen, de zeven en de manier van verkleinen
van plantaardig materiaal zelf kiezen en ze mogen
ook de techniek aanpassen naar eigen aanvoelen.

Ook al starten deze kinderen vanuit eenzelfde onderzoeksvraag, toch gaan ze elk hun eigen weg.
Twee kinderen beslissen naar buiten te gaan om
meer gras te zoeken en één van de kinderen brengt
ook modder mee. Twee andere kinderen ervaren
dat niet alle zeven even praktisch zijn om te gebruiken, zoals de theezeef. Ze observeren elkaars handelingen en stappen en nemen op basis hiervan eigen beslissingen. Eén van de meisjes beslist om haar
gekleurd water helemaal niet te zeven. Hetzelfde
meisje heeft vooral interesse in het combineren van
verschillende natuurlijke materialen en gaat na wat
het effect is van deze verschillende materialen.
De leraar kent de kleuters heel goed en weet dat de
peer-werking ook heel sterk is. De kinderen werken
samen en geven elkaar instructies over hoe de techniek te volgen of hoe veilig om te gaan met warm
water. Ze discussiëren eveneens hoeveel sinaasappelschil toegevoegd moet worden en hoe klein de
deeltjes moeten zijn, om tot een intensere kleur te
komen. Ze proberen voortdurend uit, evalueren en
passen aan. Ze zijn nieuwsgierig over de uitkomst
van de kleuren en doen voorspellingen. “Ik ben benieuwd welke kleur het zal worden” zegt een meisje.
“Ik ook” is het antwoord. Dat het currypoeder geel
zal maken, daar zijn ze het over eens.
Op het einde van de activiteit is er een klasgesprek
waarbij de leraar aan de kinderen vraagt hun onderzoeken aan elkaar voor te stellen en waarbij ze
opnieuw enkele vragen stelt om de kinderen kritisch te laten nadenken. Ze vraagt bijvoorbeeld aan
een van de meisjes waarom ze besloot om haar katoenen doek langer in de rozenbottelthee te laten
zitten.
(CREATIVE LITTLE SCIENTISTS, 2013, 78-82)
Tijdens een typische onderzoeksactiviteit kan je als
leraar niet enkel samenwerking, overleg en discussie stimuleren, het is ook interessant om kinderen
theorieën te laten uitwisselen. Ze leren op die manier elkaars standpunt waarderen, komen tot extra
ideeën en worden kritischer over eigen interpretaties, voorspellingen en theorieën, zoals we ook zagen bij het voorbeeld van de waterval.
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We hopen je overtuigd te hebben dat er geen enkele reden is waarom je als leraar kleuteronderwijs geen wetenschap in je klas zou brengen. Zijn
jonge kinderen niet allemaal kleine wetenschappers? Nieuwsgierig voor wat er rond hen gebeurt,
voortdurend aan het experimenteren met de materialen rondom hen, voortdurend aan het observeren. Ondertussen gaan soms de meest creatieve
gedachten en ideeën door hun hoofd, die ze al dan
niet verwoorden. Kinderen zijn geboren ontdekkers, ze willen weten hoe iets in elkaar steekt, wat
er gebeurt als … , of ze willen gewoon weten waar
de wind vandaan komt.
Hierbij zitten ze voortdurend in het spanningsveld tussen aannemen van bestaande culturele
en wetenschappelijke stellingen en het verkennen
van ongekende domeinen en nieuwe ideeën (Van
Houte et al., 2012). Dat bedoelt Feynman als hij
zegt dat creativiteit en verbeeldingskracht absoluut
noodzakelijk zijn om dingen te bedenken die nog
nooit bedacht zijn. En is het niet de taak van onderwijs om deze nieuwsgierige, onderzoekende en
creatieve ingesteldheid van kinderen verder te voeden, hen handvaten aan te reiken om gericht waarnemingen te doen en hen kritisch te laten zijn ten
opzichte van eigen ervaringen/interpretaties én die
van anderen, zodat ze telkens weer een stap verder
zetten?
Wetenschap is dus intuïtief en creatief, empirisch
(berust op waarnemingen), veranderbaar, sociaal…
Die eigenschappen van wetenschap passen zeker
ook in het kleuteronderwijs. In de literatuur worden
deze en andere aspecten de aard van wetenschap of
Nature of Science genoemd. En uit onderwijsonderzoek (Akerson, 2010; Abd-El-Khalick, 2012) weten
we dat het belangrijk is om reeds vanaf jonge leeftijd kinderen inzichten te geven in zowel de aard als
in het proces van wetenschap. Wetenschap in het
kleuteronderwijs? Gewoon doen dus!

Hilde Van Houte – Hoofdpromotor onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest - Arteveldehogeschool
Docent bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs – Arteveldehogeschool

Dit artikel is gebaseerd op 2 onderzoeksprojecten:
- Het Europese onderzoeksproject Creative Little
Scientists – Onderzoek met steun van de middelen van het Zevende Kader Programma van
de Europese Unie (FP7/2007-2013) under grant
agreement no 289081. Onderzoekers vanuit de
Arteveldehogeschool: Hilde Van Houte, Kirsten
Devlieger en Marijke De Smet.
- Het Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoeks
project Nature of Science – Onderzoek/ontwikkeling met steun van de PWO-middelen van de
Arteveldehogeschool. Onderzoekers: Hilde Van
Houte, Kirsten Devlieger, Lut De Jaegher en Dries
Vanacker.

Met bijzondere dank aan de leraren Lieselot
Verdonck, Marijke Vandersteen, Sylvie De Schaep
meester en Carine Vlerick voor hun inspiratie, visies
op wetenschap bij kleuters, feedback en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

1 Het artikel ‘Richard Feynman, de nieuwsgierige’ maakt
onderdeel uit van de serie ‘Knappe koppen op de koffie’
waarbij acht beroemde natuurkundigen ‘fictief geïnterviewd’ worden. De artikels zijn te vinden op www.kennislink.nl.
2 CREATIVE LITTLE SCIENTISTS (2013) Country Report
on the in-depth field work in Belgium. Deliverable D4.3.
EU Project (FP7 Contract: SIS-CP-2011-289081 – Project
Coordinator: Ellinogermaniki Agogi, Greece). Authors:
H. Van Houte and K. Devlieger. Available at www.creative-little-scientists.eu.

Meer weten of lezen:
- Hilde Van Houte, Kirsten Devlieger en Jozefien Schaffler
(2012). Jonge kinderen, grote onderzoekers. En de leraar?
Sint-Niklaas: Abimo.
- De resultaten van het PWO-project Nature of Science
zijn grotendeels te vinden op de website
www.natureofscience.be
- De resultaten van het Europese zevende kader project
zijn te vinden op de website www.creative-little-scientists.eu.
- De activiteiten en projecten van het onderzoeks- en
dienstverleningscentrum Quest vind je terug op
www.arteveldehs.be/ onderzoeks-en-dienstverlenings
centra/quest.
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Wetenschap in het kleuteronderwijs,
gewoon doen!
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i

Ontdek de fysische
wereld … online

De fysische wereld ontdekken, dat doe je uiteraard met al je zintuigen. Tenen in het zand, wind
en regen in je snoet, proeven of plasticine even lekker smaakt als het ruikt ... Niet alleen in de
echte wereld maar ook op het internet valt er heel wat te ontdekken om de fysische wereld beter
te begrijpen.

Dit had je nog nooit gezien
Kinderen brengen vaak zelf items aan over de
f ysieke werkelijkheid. Juf, wist je dat walvissen zingen onder water? Juf, kijk, een luchtballon! Ik ben
met mijn hoofd onder water gedurfd, juf! Het kan
een goed idee zijn om hierover een kort filmpje op
het internet te tonen. De interesse komt van een
van hen, mondjes zakken open van verbazing en
nadien leveren de filmpjes heel wat gespreksstof op.
En wie weet groeit er wel een project uit? Een paar
voorbeelden:

iTong in actie - in slowmotion

DIDACTIEK

Met je tong proef je, maar je tong is ook een spier
die je de hele dag gebruikt. Je vertelt er een verhaal
mee, door klanken te vormen of door ze uit te steken. Je gebruikt ze om te proeven of je snottebellen mee af te likken. En eten en drinken zouden erg
moeilijk worden zonder tong. Redenen genoeg dus
om die tong eens van dichterbij te bekijken.
Hebben dieren ook een tong? En hoe ziet die er dan

uit? Welk dier zou de grootste tong hebben? Of de
dikste? Of de langste? De tong van de miereneter is
smal en lang, wel 60 cm, maar de tong van de langste vlinder is langer dan de vlinder zelf.
Elk dier heeft dus een andere tong en gebruikt die
ook anders. Kijk maar naar de fabel van de vos en de
ooievaar die elkaar uitnodigen om soep te komen
eten.
Wat kan je allemaal met jouw tong? Kan jij drinken
als een hond? Gras plukken als een koe? Is jouw
tong zo snel als die van een kameleon of een kikker? Kan je net zoals een vlinder nectar zuigen? Of
probeer eens snoeppapieren mieren te vangen als
een miereneter.

Meer zien?
Zoek filmpjes met “tong slow-motion”, of ga naar:
—— Time Warp - Dog Drinking, door Discovery,
YouTube

—— Veiled chameleon shooting its tongue, door
Stephen Deban, YouTube

i M isleid door een vermoeden

Geloof niet alles wat je ziet en zeker niet online. Niet
alles wat je met je eigen ogen ziet, is zoals het lijkt.
Om je ogen te misleiden heb je niet altijd digitale
snufjes nodig. Door met perspectief te spelen raak
je ook heel ver, zoals Richard Wiseman laat zien in
zijn filmpje ‘Assumptions’. Ook zin om je ogen voor
de gek te houden?
Neem grote en kleine auto’s, grote en kleine poppen, of bouw een toren van lego en dezelfde van
duplo, en probeer foto’s te maken waarop die even
groot zijn. Of probeer elkaars foto’s na te maken.
Maak een televisie uit karton en zet die op de speelplaats. Ga voor de televisie zitten en kijk door de
doos. Vertel je klasgenoten waar ze moeten gaan

8
Kleuters & ik Jrg. 31/1 – 2014-2015

staan achter de tv. Kan je hen zo klein zien als
Playmobil-mannetjes zodat ze in de tv passen?
Ook met spiegels kan je met perspectief spelen.
Hoe ver moet je gaan staan om van kop tot teen in
de spiegel te passen? En als je geen spiegel hebt, dan
speel je toch samen voor spiegel? En hoe verandert
wat je ziet als je met holle en bolle spiegels aan de
slag gaat? Ook vergrootglazen en brillen kan je er
bij betrekken. Is het je al opgevallen dat een bril ook
een verkleinglas kan worden?

Meer zien?

Torens bouwen betekent zoeken naar evenwicht,
de blokken voorzichtig op elkaar stapelen en je
adem inhouden als die begint te wankelen. En het
wordt nog veel moeilijker als je bouwstenen allerlei
vreemde vormen hebben.
De torens van ‘Michael Grab’ en ‘Gravity Glue’ verbluffen. Hoe zou hij die torens gebouwd hebben?
Kan je zelf een toren bouwen van stenen? Zijn er
nog andere dingen waar je een toren van kan bouwen? Heb je het al eens geprobeerd met auto’s,
maïskolven, emmers, boeken, kaartjes, teddyberen
…?

DIDACTIEK

Laat je ogen misleiden: Assumptions, door
Quirkology, YouTube.
Met een beetje handigheid kan jij deze goocheltruc
ook: The Vanishing, door Quirkology, Youtube.
In ‘Anna en de autofoto’s’ en ‘Sander en de fotograaf’ op www.talentenkracht.nl zie je kinderen zelf
aan de slag.

i Op zoek naar evenwicht
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Probeer een van de verschillende gezelschapsspelletjes die rond balanceren en evenwicht

draaien, zoals de ‘toren van Pisa’, ‘Hamsterrolle’ of
‘Bamboleo’. In deze spelletjes moet je steeds blokken bijzetten of wegnemen van een onstabiel oppervlak. Aan welke kant kan je best iets wegnemen,
aan de hoge of de lage kant? Wat gebeurt er als je
van de lage kant van de wip afstapt? Kan je samen
met mama op de wip?

Meer zien?
Bekijk de foto’s op www.gravityglue.com, of zie
hem aan het werk op YouTube:
—— Gravity Glue 2013; door Michael Grab, YouTube
—— Michael Grab - Balancing The Stones; door
Chuck Richardson, YouTube

i Muziek zit overal

Meer zien?
—— Home Made Musical Instruments - Child’s Play
Music, door Child’s Play Music, Youtube
—— Water play & music exploration - Child’s Play
Music, door Child’s Play Music, Youtube

Kan in het echt wat in sprookjes lukt?
Net zoals prentenboeken, zijn ook tekenfilms en
cartoons een fantastische inspiratiebron voor wetenschap en techniekactiviteiten. Wat zijn de nadelen van glazen schoentjes? Zou je echt naar boven
kunnen klimmen langs een haarvlecht? En zou je
echt een huis kunnen laten vliegen met ballonnen?
Dat ook volwassenen zich dit soort vragen stellen
kan je zien op National Geographic: ‘the Up house
in real life’ (door Zach Innis, Youtube). Het huis is
niet helemaal een echt huis, maar wel indrukwekkend om te zien.

i Klein varkentje, grote trek

Ormie is een varkentje dat gek is op koekjes. Maar
wat doe je als de koekjes boven op de frigo staan
en je te klein bent om er aan te kunnen? Wat zou
jij doen?
Bekijk de eerste twee minuten van het filmpje en

DIDACTIEK

Om muziek te maken heb je geen dure instrumenten nodig. Met huis-, tuin- en keukenmateriaal raak
je ook heel ver. Alec Duncan maakte meer dan zestig instrumenten uit recyclagemateriaal om samen
met kinderen muziek te maken.
Heel wat van de instrumenten die hij laat zien kan
je samen met kinderen maken. Het maken op zich
is een interessante oefening: buizen met diverse
lengtes, en als je erop slaat met de achterkant van
een haarborstel, een pingpongpaletje of ... , komt er
natuurlijk telkens een ander geluid uit. Hoe komt
het dat tonen veranderen naargelang de lengte
of de dikte van de buis? Wat kan je doen met een
trechter en een stuk van een oude waterslang? En

wat gebeurt er als je dat dan weer korter of langer
maakt? Hoe kan je ervoor zorgen dat je met twee
zelfgemaakte instrumenten gelijkaardige tonen
krijgt, waardoor je samenspel hebt? En hoe kan je
muziek maken met water?
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bedenk zelf nieuwe ideeën. Alle ideeën zijn goed.
Je kan een trapje nemen, maar waarom ga je niet
effe de hond halen en kruip je op zijn rug? Zou je de
oplossingen van Ormie ook thuis proberen?
Wat als je iets van de kast wil nemen dat niet mag
breken? Of dat erg zwaar is? Of erg groot? En wat
met een pot verf waar je echt niet mee wil morsen?

Meer zien?

als je de bal harder laat rollen? Wat als je hem op de
rand legt en een piepklein duwtje geeft?

Meer zien?
The Physics of Cartoons, door 13slam, YouTube
Kijk ook eens naar andere tekenfilmfiguren zoals
Ralph Wolf, Bugs Bunny of Tom en Jerry. Herken je
terugkerende cartoonregels?

‘Ormie the Pig’, door Arc Productions, YouTube

Fysische wetten digitaal uitproberen

i Z waartekracht? Gewoon niet in

Kinderen die samen op de tablet ‘PhysicsGames’
spelen, werken samen, zoeken een oplossing voor
uitdagingen, moedigen elkaar aan om te blijven
proberen en denken onbewust na over fysische
wetten. Er zijn verschillende (deels) gratis apps beschikbaar waarin je die wetten van de fysica kan
verkennen. Spelletjes als ‘Angry Birds’ of ‘CrazyBall’
(Android) maken het pad dat projectielen door de
lucht volgen zichtbaar. In ‘Where is my water’ en
varianten graaf je tunnels om water naar een badkuip te loodsen. ‘Cut the rope’ laat je experimenteren met slingerbewegingen en wat er met je slinger
gebeurt als je het touwtje doorknipt. Of help een
schaap (‘GravitySheep’, Android) of egel (‘Oggy’s
World) om zijn lunch te bereiken door oplossingen
te tekenen voor hindernissen en hem aan het rollen
te brengen.

geloven.

Bekijk samen eens een cartoon van Road Runner.
Grappig, niet? Een van de redenen waarom deze
tekenfilms grappig zijn, is dat deze geen rekening
houden met de fysische wetten van de echte wereld. Ook al heb je nog nooit van zwaartekracht gehoord, toch weet je onbewust dat je niet door de
lucht kan lopen. En al snel heb je door dat je pas valt
als je naar beneden kijkt. Je ontdekt de nieuwe regels. Dus je begint al te gniffelen als je Coyote midden in de lucht ziet hangen en voorzichtig met zijn
voet begint rond te voelen.
Zoek samen de grappige stukjes van de filmpjes.
Zou het in het echt ook zo gebeuren? Hoe zou die
veer met die bokshandschoen echt moeten werken? En wat gebeurt er als je iets zwaars laat vallen
op de andere kant van de wip? Hoe vallen dingen in
de echte wereld? Rol bijvoorbeeld eens een bal plasticine van de tafel en kijk waar die neerkomt. Wat

Meer apps?
Uiteraard kan je terecht bij de onlinewinkel die bij je
tablet hoort om meer spelletjes te zoeken. Gebruik
je graag verschillende filters om je zoekopdracht te
verfijnen, dan biedt appcrawlr.com hiervoor heel
wat mogelijkheden, zowel voor iPad en iPhone,
Android- als Windows-tablets.

Veerle De Winter, Kris Van den Broeck en Inne Jackers

DIDACTIEK

– CEGO-medewerkers
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Genieten van wetenschap
en techniek
Nu ook voor leerkrachten!
Wie goed kijkt naar jonge kinderen, ziet verbazingwekkende talenten. Ze herkennen wiskundige en
taalkundige patronen, bouwen fantastische bouwwerken, skypen zonder moeite met oma in Portugal
en ontdekken spelenderwijs het beste recept voor
de perfecte zandtaart. En wat vooral raakt: hun verwondering en nieuwsgierigheid naar de wereld om
hen heen is verfrissend en sprankelend.

PRAKTIJK

De kinderen van groep 3 (eerste leerjaar) planten
drie bonen, 1 in aarde, 1 in water, en op voorstel van
een van de jongens uit de klas, 1 in papiersnippers.
Dit gebeurt met veel gegniffel en gelach: “bonen groeien toch niet in papier, juf!” En “dat bestaat toch niet
juf!” De juf antwoordt: “bestaat wel hoor, we doen
het toch? We zullen wel zien of het werkt.”
Van januari 2011 tot juni 2012 werkten de basisscholen Sint Jozef in Nieuw-Namen, Ter Doest
in Graauw, De Schakel in Vogelwaarde en Sint
Bernardus in Clinge samen met ECEGO aan hun
eigen praktijkonderzoek. De vier Zeeuws-Vlaamse
scholen stapten samen in het Vindplaatstraject,
onderdeel van het TalentenKracht onderzoeksprogramma van Platform Bèta Techniek, Nederland.
Samen gingen ze op zoek naar hoe je die sprankel
van verwondering en nieuwsgierigheid bij jonge
kinderen kan koesteren en stimuleren. Laat je inspireren door hun verhaal over hoe je als leerkracht
en team kan groeien in het begeleiden van wetenschap en techniek (W&T).
W&T in de kleuterklas zit vaak in eenvoudige dingen en veel dingen gebeuren al spontaan in de
klas. Toch voelen leerkrachten zich vaak onzeker.
Doen ze het wel goed, doen ze wel genoeg, halen
ze er wel alles uit wat er in zit? De Zeeuws-Vlaamse
scholen werkten samen met ECEGO een traject uit
waarin ze samen anderhalf jaar zouden inzetten
op wetenschap en techniek. Het schooloverkoepelend team van leerkrachten en begeleiders van de

peuterspeelzaal tot groep 3 (eerste leerjaar) stelde
zichzelf drie doelen: meer plezier beleven aan W&T
in de klas, meer zelfvertrouwen krijgen in het begeleiden van W&T en meer doen aan W&T. Een vragenlijst en observaties voor en na zouden nagaan of
het doel bereikt was.

Samen ontdekken
In de periode van anderhalf jaar kwamen de leerkrachten en begeleiders zes keer samen met het
hele team om meer te leren over W&T en de aanpak ervan, en om ideeën en ervaringen uit te wisselen. De eerste drie bijeenkomsten dienden als
inwerking.
In een lezing van prof. Laevers verdiepten ze zich
in een algemeen kader voor W&T. Ze werden zich
meer bewust dat W&T in heel wat meer zit dan we
denken, ook in kleine dagelijkse dingen. En dat de
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drie keer samen tijdens coachende sessies waarin
ze met elkaar ervaringen en ideeën konden uitwisselen om zo over hun eigen aanbod te reflecteren
en het bij te sturen. Elke sessie vertrok vanuit een
leidende vraag. ‘Wat doe je?’ Dit gaat over het aanbod. ‘Wat zeg je?’ Dit is de begeleiding en ‘Wat zie
je?’ Dat is de evaluatie. Een van de belangrijkste
vaststellingen die de leerkrachten maakten door
zelf aan de slag te gaan, was dat ze leerlingen nog
veel meer mochten uitdagen. Ze ondervonden dat
je er als leerkracht wel degelijk toe doet, en dat zij
een grote impact konden hebben door meer uitdagende vragen te stellen, de leerlingen zelf dingen te
laten ontdekken, niet te snel zelf te antwoorden en
in dialoog te gaan.

Samen groeien
En het resultaat mag er zijn: na anderhalf jaar vinden
de leerkrachten W&T significant minder moeilijk, ze
hebben meer zelfvertrouwen in hun mogelijkheden
om kinderen te begeleiden in W&T en hebben meer
plezier in samen met de klas rond techniek werken.
Ook hun aanbod verandert grondig in die periode.
Voorheen werd vooral techniek aangeboden door
het impliciet op te nemen in constructiehoeken
of met korte techniekactiviteiten zoals bouw een
huisje uit suikerklontjes met bloemsuikerpap als
cement. In de loop van het onderzoek vergroot het
aanbod. Er komen nieuwe onderzoeksactiviteiten
bv. wat gebeurt er met ijsklontjes in een glas olie?
En verwonderingshoeken zoals een flesje vol zand
met een klein gaatje erin aan een slinger hangen
en daarmee zandpatronen tekenen op de grond.
Het zwaartepunt in de begeleiding verschuift van
praktische ondersteuning naar gezamenlijke inhoudelijke verwondering. En alle kinderen, maar zeker
de jongsten worden volop uitgedaagd om al hun
zintuigen in te zetten en dat zijn er een hoop meer
dan de vijf die we het beste kennen.

PRAKTIJK

verwondering van kinderen kan helpen om deze
te ontdekken in plaats van ze vanzelfsprekend te
vinden.
Ze kropen terug in hun eigen kinderschoenen door
samen naar Technopolis te gaan en het museum in
kleine groepjes te verkennen. Daar herontdekten
ze het plezier van samen na te denken over hoe
dingen in elkaar zitten en dat je heel veel dingen
zelf kan ontdekken door te kijken en te redeneren.
En ook dat het antwoord weten minder belangrijk
is dan je afvragen hoe iets werkt en het antwoord
zoeken.
Tijdens een derde bijeenkomst bekeken ze samen
een aantal filmpjes van de Universiteit Utrecht die
gemaakt zijn om de verwondering en de redeneerwijzen van jonge kinderen tijdens activiteiten op
het gebied van wiskunde, wetenschap en techniek
in kaart te brengen (http://www.talentenkracht.
nl/?pid=6). Door de filmpjes samen uit te pluizen,
ontdekten ze hoeveel talenten kinderen kunnen
ontwikkelen als ze bezig zijn met W&T. Tegelijk zagen ze de kracht in van goede vragen stellen, doorvragen en het de kinderen zelf laten uitzoeken.
Daarna gingen zij zelf voluit aan de slag in hun eigen
klas gedurende een heel schooljaar en kwamen nog
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Tijdens het thema ‘winter’
konden de kinderen van groep
1/2, de oudste kleuters van
Ter Doest aan de slag met de
‘winterontdekhoek’. In deze
ontdekhoek konden de kinderen experimenteren en onderzoeken hoe je goed op de
vloer glijdt; op een handdoek
of juist op zeil, op je sokken of
op je blote voeten? De kinderen hebben bakjes met ijs in
en om de school neergezet om
te zien waar het ijs het snelste smelt. Ook mochten
de kinderen ijs inpakken in verschillende materialen.
Waarin blijft het ijs het langst bevroren? De kinderen waren erg enthousiast bezig in deze hoek. En de
uitkomst van een experiment was soms verrassend
en soms was het wat ze van tevoren bedacht hadden ... (uit LeerTij Nieuwsbrief Talentenkracht, februari 2012)

Samen ontwikkelen
Leerkrachten wisselden ideeën uit over klas- en
schoolgrenzen heen en ontwierpen samen thematische knapzakken met materialen zodat leerlingen ook samen met hun ouders allerlei dingen
konden onderzoeken. Het doel van deze knapzakken is ouders en kinderen samen laten verwonderen en genieten van W&T. En de ouders concrete
vragen aanreiken om er samen met hun kinderen
over te praten. Duidelijke, terugkerende pictogrammen moedigen kinderen aan om hun ouders mee

op sleeptouw te nemen in de proefjes. Voor extra
nieuwsgierige kinderen en ouders zit er achteraan
een korte toelichting bij elk proefje.
De knapzak over proeven bevat vier proefjes.
Proeven doe je met je tong, dat weet iedereen. Maar
hoe kan je tong dat? Dat je ook proeft met je neus
heb je misschien al ontdekt. Als je verkouden bent of
je neus dicht knijpt, proeft alles immers naar niets.
Maar wist je dat je ook met je ogen proeft? Neem
drie potjes yoghurt en doe in elk potje een druppel
rode, groene of blauwe kleurstof. Welke ziet er het
lekkerst uit? Proef je verschil? En als je een bord voor
je neus krijgt met daarop een bruine drolvormige
worst, zou je er van proeven? En merk je dat die naar
peperkoek en appelstroop ruikt, of laat zelfs je neus
zich misleiden?
De knapzakken zijn een groot succes. Zowel de ouders als kinderen zijn enthousiast. Roan, leerling uit
groep 3 beschrijft het zo: “hallo ik ben roan ik heb
de knapzak met de knikerbaan gedaan en ik vond
het heel leuk ik heb er leker mee gespeeld enals het
leker weer is dan ga ik er een in de zandbak maaken.
ik hoop dat ik nog een keer een knapzak mee krijg
groetjes roan” (LeerTij Nieuwsbrief Talentenkracht,
juni 2013)

PRAKTIJK

Veerle De Winter – CEGO-medewerker
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Straffe lucht
Onderzoekende activiteiten met lucht en luchtdruk
Lucht is overal en tegelijk zo moeilijk te vatten. Onzichtbaar, onhoorbaar, onvoelbaar. Of toch
niet? Breng eens een fietspomp in de klas en een pomp om een luchtmatras op te pompen. Hoe
gebruik je die? Wat is het verschil? Haal er enkele spullen bij die je kan oppompen: voetbal,
strandbal, fietsband, opblaaskrokodil, ... Met welke pomp lukt het? Verschillende aanzetstukken
voor de pomp kunnen voor verschillende luchtstromen zorgen.
Met de proefjes in deze doekatern kunnen kinderen zelf aan de slag om die mysterieuze lucht
tastbaar te maken. Hen laten ervaren dat lucht plaats inneemt en dingen in beweging zet, biedt
een ideale gelegenheid om beter te leren observeren, deze waarnemingen proberen te verwoorden en samen te zoeken naar verklaringen. Een vertelmoment na de proefjes biedt dan ook de
kans om hun denkbeelden uit te dagen en hun volgende experimenten te verdiepen.

Ballonzitten

Doe de test
• Durf jij op een ballon gaan staan of ben je bang
voor een knal?
• Durf je op de plank gaan staan?
• Kan je er op zitten?
• Kan je er met twee op?
• Lukt het ook met een ballon minder?

5

Zo werkt het
Het gewicht van
de kinderen wordt door
het oppervlak van de plank
over de verschillende ballonnen
verdeeld. Hoe groter het oppervlak waarover het gewicht verdeeld
wordt, hoe minder gewicht elk
stukje van de ballon apart moet
verdragen. Met naaldhakken
op een ballon staan
lukt niet!

6

DOEKATERN

Dit heb je nodig
• 4 ballonnen opblazen en aan elkaar knopen,
• houten plank met zacht hoesje om de ballonnen tegen splinters te beschermen
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Boze wolf blaast huisjes omver

De boze wolf wil de huisjes van de drie biggetjes omver blazen.
Omdat het niet zo goed lukt, zoekt hij hulpmiddelen.
Dit heb je nodig
• drie lichte papieren huisjes
• rietjes, rolletjes en buizen zoals lege WC-rol of lege keukenrol
• de bovenkant van een petfles
• plastiek folie of een stuk ballon en plakband of elastiek
Doe de test
• Lukt het met je mond?
• Hoever kan je blazen?
• Welke blaashulpmiddelen werken het best?
• Vind je nog andere dingen die de wolf kan gebruiken?
• Wat gebeurt er als je de wolf een luchtkanon geeft?
• Wat kan je nog allemaal voortblazen?
Wat merk je?
Kunnen jouw wolfjes goed mikken, of blazen ze vooral
hard? Met het rietje is mikken moeilijker, maar wordt de
luchtstroom veel geconcentreerder. Als je door de hals van
de afgeknipte fles blaast, volgt de lucht de randen van de
fles, waardoor het blazen niet zo goed lukt.

Maak een luchtkanon
Als je van de fles een kanon maakt, zal de wolf de huisjes probleemloos omver krijgen. Span een stuk ballon of
plastiek folie over de open achterkant van de petfles. Rek
het goed uit en plak het vast of span er een stevige elastiek rond zodat er geen lucht kan ontsnappen. Richt de
opening naar de papieren huisjes en geef een klap met je
hand op de dichtgeplakte achterkant. Test uit tot op welke
afstand je kan gaan staan van de huisjes.
het
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De windracer

DOEKATERN

Dit heb je nodig
groot papier bv. krant,
plakband, rietjes, 2 satéstokjes voor de wielassen, 4
wieltjes bv. van Lego, K’nex
of speelgoedautootjes
Zo doe je het
Rol het papier op tot een grote kegel. Plak die vast op de
wielassen. Blaas de racewagen vooruit door in de kegel
te blazen.
Doe de test
• Welke rijdt het snelst?
• Welke rijdt het verst?
• Hoe zou je je windauto kunnen verbeteren?
• Wat gebeurt er als je het topje van de kegel knipt?

Waarom zou de ene auto sneller gaan dan de andere?
Welke verschillen zien de kinderen? Maakt het uit waar
de wielen bevestigd zijn aan de kegel? Werkt een bredere kegel beter of helpt het om hem plat te drukken?
Hoe groot mag je het gat vooraan knippen voordat de
auto niet meer rijdt?
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Een koppige ballon
Dit heb je nodig
• petfles
• ballon
Zo doe je het
Maak in de zijkant van de fles een gaatje waar een rietje
in past.
Duw de ballon in de fles en span de opening van de ballon
over de top van de fles.
Doe de test
• Hou het gaatje dicht met je vinger en probeer de ballon
op te blazen. Wat gebeurt er?
• Blaas hem nu op met het gaatje open. Wat gebeurt er nu?
• Wat gebeurt er als je door het gaatje in de fles blaast?
• Lukt het om de ballon op te blazen door aan het gaatje in
de fles te zuigen?
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Gewichtheffende ballonnen
Dit heb je nodig
• ballon
• drinkglas, plastiek bekertjes, kopjes, kommetjes,
botervlootje, …
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Doe de test
Steek de ballon een stukje in het glas of kommetje
en blaas hem op. Lukt het om het glas of kommetje
op te heffen?
• Met welke potjes lukt het het best?
• Lukt het ook met potjes die niet rond zijn?
• Kan je ook twee potjes tegelijk opheffen met een
ballon?
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De ballontol
Dit heb je nodig
• ballon
• buigstukje van een rietje
• plakband
Doe de test
Steek het gebogen rietje in de ballon en plak de ballon vast aan het
rietje. Zorg dat er geen lucht doorkan. Blaas de ballon op langs het
rietje.
• Wat gebeurt er als je de ballon loslaat?
• Wat gebeurt er als je het rietje meer of minder buigt?
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Een luchtkasteel in de klas

DOEKATERN

Dit heb je nodig
• stevige plastiek (vuil)zak
• fietspomp
• plakband
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Doe de test
Plak de opening van de (vuil)zak goed rond de fietspomp zodat er geen lucht weg kan en leg de zak op
de grond
Leg verschillende voorwerpen op de zak en probeer
hem op te pompen.
• Hoe zoekt de lucht zijn weg in de zak?
• Hoeveel boeken kan je opheffen met zak?
• Wat gebeurt er als er iemand van de klas op gaat
liggen?

Veerle De Winter, Kris Van den Broeck en Inne Jackers
– CEGO-medewerkers

Bronnen:
www.arvindguptatoys.com: toys from trash
www.proefjes.nl
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Out of the box
Een praktijkverhaal rond een
groot karton

Juf Kris bood in haar klasje een zak aan met daarin
kartonnen en plastic rolletjes, doosjes, doppen én een
groot karton van 1 m². De kinderen gingen op aansturen van de juf aan de slag en gingen drie weken door op
dit elan. Vele uren spelplezier, veel goede ingevingen
en momenten van voldoening brachten een prachtig
kasteel voort. Juf Kris vertelt.

Lege potjes en rolletjes
Een plastic zak vol grote en kleine kartonnen rollen,
plastic doosjes, potjes, deksels, flessendoppen,… en
een stuk karton van 1 m²: dat was alles wat we nodig hadden. Hiermee startten we op maandag in
de kring. Iedereen koos een rol of pot uit en ging
ermee aan het experimenteren. Samen even gek
doen, noem ik dat dan.
‘Ik zie jou door dat rolletje,
juf’. ‘Ik zie jou ook, door die
doos’. ‘Hé ja, dat doosje is
doorzichtig! Kan je alles
goed zien?’ ‘Nee, nee, juf,
ik kan wel kij
ken, maar
toch niet goed’. ‘Kijk maar
eens door elkaars’ potje of rol
en vertel maar wat je wel of niet
kan zien’. Youssef zette zijn rolletje aan zijn mond en
toeterde. Dat gingen ze nadoen natuurlijk. Charlie
ontdekte dat hij zijn handen aan weerszijden in
de rol kon stoppen en dat zijn vingers elkaar vanbinnen aanraakten. Zo ontdekten we het verschil
tussen kartonnen rollen en doorzichtige doosjes of

fruitdoosjes waar een paar gaatjes in zaten onderaan en je dus heel goed moest turen om iets te zien.

Toeteren
Dat was al een hele waarneming op zich. Ik probeerde zelf zoveel mogelijk te verwoorden, want dat is
voor mijn jonge kleuters en peuters nog moeilijk. In
elk geval was het een heel fijn moment op zich. Als
afronding gingen we nog allemaal eens luid toeteren en toen kon het echte werk beginnen.
Viktor begon. Hij zocht een plekje op het
grote karton en zette zijn rol rechtop.
Elke kleuter werd uitgenodigd om
zijn of haar voorwerp erbij te
plaatsen, te leggen, op, onder,
naast … Mohamed Wali probeerde zijn rolletje in dat van
Viktor te stoppen, zodat het
een soort toren werd. Het lukte
niet en we zochten een oplossing.
‘Wie heeft er een idee? Wie kan er helpen? Wat gebeurt er als de rollen zomaar op elkaar
staan?’ Dat laatste werd al snel duidelijk: de boel
stortte in. Tot er iemand op het idee kwam om het
bovenste rolletje wat bij elkaar te duwen en zo in de
grote rol te stoppen. Mohamed Wali stond ernaar
te kijken en glimlachte heel tevreden: ‘Kijk, juf, het
is gelukt!’

PRAKTIJK

Mijn kleuters en ikzelf gingen door een moeilijke
periode. Het plotse overlijden van een jonge collega bracht een golf van onmacht en ongeloof te
weeg en in de klas voelde ik zowel bij mezelf als bij
de kinderen heel wat onrust. Er was behoefte aan
troost en zorg voor elkaar en aan een hernieuwd
gevoel van verbondenheid. Ik ging op zoek naar een
manier om ons samenzijn te versterken. Wat eruit
groeide, was heel bijzonder zowel voor de kinderen
als voor mezelf.
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Brug of poort
Ik merkte dat de meeste kleuters de neiging hadden
om alles naast elkaar te zetten en daagde hen uit:
Mijn grote rol ging bovenop twee rechtopstaande.
‘Hé, dat is precies een brug!’, riep Carlos. ‘Nee, dat
is een poort’, zei Norah. ‘Ja, je kan daar onder kijken’, bracht nog iemand anders aan. ‘Ik ga dat
eens proberen’ Plat op hun buik lagen ze om door
de poort-brug-… te kijken. Plots kregen ze een heel
ander perspectief: ‘als ik op mijn buik lig, zie ik het
potje van Lexie, juf!’ We keken allemaal eens, ieder
vanuit een andere hoek. En iedereen zag iets anders.
En ondertussen waren er kleuters die nog een rolletje
vasthielden en daar doorheen keken naar het geheel.
Ze probeerden te vertellen wat ze zagen. Toen Mila
haar yoghurtpotje bovenop een rol zette, zagen we
plots een echte ‘toren’. Carlos gaf een plekje aan zijn
eierkarton: ‘dat is de boot’, zei hij. Er kwamen meer
en meer ‘bootjes’, ‘torens met daken’ op en zelfs ‘een
mannetje in de boot’.

Toverwoord

Vastplakken
Na al dit experimenteren
stelde Viktor voor om alles vast te plakken. Ik ging
samen met hem op zoek naar
alle benodigdheden: potjes lijm,
de grote rol plakband, schilderstape …
Al snel zaten er vijf, zes kleuters rond het karton en
waren ze druk aan het kleven. Ik haalde er ook een
mandje bij met zelfklevende foamstickers en stukjes rubber.
‘Oh, nu kunnen we sieren!’ ‘Ja, je kan het kasteel
versieren nu’. Met nog veel meer rolletjes werd een
kasteelmuur gebouwd, en we beslisten samen hoe
die moest staan, en waar die moest komen. ‘Bij
de poort’, klonk het unaniem. En toen viel er een
toren om. Even een zucht, en dan ‘waar is de plakband?’ ‘Juf, heb je nog washi-tape?’ ‘Ik ga de toren
aan elkaar plakken’ ‘ik ga de boot versieren’ ‘en ik
de brug’. En toen viel de poort omver. ‘Die moeten
we ook plakken, juf, met veel plakband, want anders gaat hij weer vallen’. ‘ja, da’s waar, wie gaat dat
hier doen, want ik ben aan de andere kant van het
kasteel bezig?’ Geen gebrek aan vrijwilligers: de ene

PRAKTIJK

Iedereen had zijn voorwerp geplaatst en we gingen
bovenop onze stoel staan om te kijken. Applaus
voor onszelf, want dit hadden we nu wel samen
gebouwd en toen zei er iemand ‘een kasteel’. Het
leek wel een toverwoord, net wat we nodig hadden, want plots zagen we bruggen en torens.

Denkbeeldige prinsessen liepen
onder de poort door en ridders
gingen draken verslaan.
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hield de poort vast, de andere trok stukken tape van
de rol en met kleine stukjes probeerden ze alles aan
elkaar vast te maken. En toen lieten ze los. En daar
ging de poort terug de grond op. Ze keken met z’n
drieën niet-begrijpend. ‘Met een lang stuk plakband’,
zei Viou. En ze raapten hun moed weer samen en
gingen opnieuw aan het werk. Met grote stukken
tape. Vasthouden, tape afmeten, samen beslissen of
het een lang genoeg stuk was, en dan rond de rollen
draaien. En nog en nog en nog. En toen bleef de poort
staan. ‘Kijk juf, gelukt!’, klonk het weer.

Op de stoel
Ook nu liet ik af en toe de kleuters stoppen met
werken en even afstand nemen: ‘ga nog maar eens
bovenop je stoel staan en kijk maar hoe mooi het
er al uitziet!’. Af en toe afstand nemen van het
werk werd een belangrijk onderdeel van het proces.
Bovenop een trapje, op een hoge kleuterstoel of op
een lager bobijntje,… telkens zagen ze weer op een
andere manier hun ‘kasteel’ groeien en ontdekten
ze zelf waar er nog mogelijke plekjes waren om iets
bij te kleven, te kleuren, te versieren.

De volgende ochtend trokken enkele kleuters
papa of mama mee naar binnen. ‘Kijk! Ons kasteel!’
Ze begonnen uit te leggen wat zij hadden gedaan
of gemaakt en wie wat nog meer. Anderen namen
spulletjes uit de kast en gingen verder versieren.
‘Mogen we ook tekenen, Juf?’ ‘Natuurlijk! Wat ga
je precies doen?’ ‘Het kasteel kleuren’. ‘Gaan we
ook schilderen?’ ‘Ah ja, goed idee! Dat kunnen we
straks gaan doen, ik heb speciale verf mee vandaag’.
Nieuwsgierigheid geprikkeld … tijdens het kringmoment haalde ik de ‘schat’ boven: gouden verf, zilveren verf, bronzen verf. Ik zag er een paar wiens ogen
met het moment groter werden en ‘wauuuuw!’ en
tegen elkaar ‘ik ga met de goudverf schilderen’ en ‘ik
met alles’. ‘Mogen we die ook mengen, juf?’ vroeg er
eentje. Goeie vraag trouwens … daar had ik zelf nog
niet aan gedacht … en ‘dat zullen we straks toch eens
bekijken’.

Muren met kantelen
Om mijn kleuters verder uit te dagen had ik een
foto van een kasteel bij, en vroeg de kleuters wat ze
allemaal zagen. We gingen ook in boeken en op de
computer zoeken naar nog meer afbeeldingen van
kastelen.
‘Muren hé juf!’ Die brug kan omhoog! Torens, zoals
in ons kasteel! Er is een meneer. Dat is een prins. Nee,
dat is een ridder. Die woont daar. Juf, die muren zijn
een beetje raar. Daar zitten gaten in.’ ’Dat zijn de
kantelen, Norah. De ridders kropen daar achter en
tussen om te kunnen schieten als er iemand hun kasteel wilde aanvallen’. Gaan we dat ook maken aan
ons kasteel? Ah ja zeker? Dan is het wel een echt kasteel, met kantelen en torens en een ophaalbrug. Dat
is die grote deur daar, dat noemen ze een ‘poort’,
niet zomaar een deur, veeeel groter, want er moeten
paarden doorheen kunnen en veel ridders tegelijk,
en kijk die poort, dat is eigenlijk ook een brug, die
kan omhoog en omlaag…’ ‘Dat kunnen we niet maken, juf, dat is heel moeilijk.’ ‘ We zien wel. Misschien
vinden we wel een oplossing hé. Gaan we samen nadenken later. Eerst de muren misschien, niet?’

PRAKTIJK

Kom eens kijken
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beetje gefrustreerd: het papiertje rolde helemaal op
en bleef aan zijn penseel plakken en terwijl hij dat
probeerde weg te halen, ging het kapot. We deden
het even samen: hij smeerde, ik plakte. Ibrahim keek
tevreden.

Zilver en goud
Tussen al dat harde werk door, haalde ik twee verfspuitbussen boven: goud en zilververf. ‘Zal ik eens
spuiten op het kasteel? ‘Jajajaja’ en ze sprongen op
en neer van enthousiasme.
‘Daar ook nog juf en daar, op mijn potje, en op de
brug nog en op de bloemen die we geplakt hebben,
nu zijn die ‘houden‘ bloemen’. Ik lachte. ‘Ja nu zijn
dat ‘gouden bloemen’. Nog een beetje zilver ook,
maar het goud had duidelijk iets meer succes.

Mes door karton

PRAKTIJK

Twee kleuters ontdekten een groot stuk karton op
de gang en sleurden het naar binnen. Aan de hand
van de kasteelfoto’s begonnen we aan de kantelen.
De kleuters probeerden met hun scharen, maar het
karton was stevig en dik en ze vroegen al snel om
mijn hulp. Ik hielp mee met de cutter: grote ogen
want juf sneed met een mes gewoon door dat dikke
karton heen.
‘Gaan we ze zo aan het kasteel vastmaken, of eerst
versieren?’ ‘Versieren!’ natuurlijk, met kleurtjes, met
zijdepapier, met stiften en kleurpotloden en met
stickers. Op het kleefaanbod dat volgde kwamen
de jongste kleuters af: ze zaten helemaal in de fase
van ‘lijm uitsmeren’ en ‘hun penseel in de pot en de
lijm op het karton laten druppelen’. En toen ik er een
stukje zijdepapier op legde, keken ze me verbaasd
en geïnteresseerd aan. Youssef knikte driftig ‘ja’ toen
ik ‘nog papier?’ vroeg. Hij smeerde, ik plakte. En na
enkele minuten deed hij beiden. Smeren, plakken,
smeren, plakken. Hij kleefde de muur van het kasteel vol stukjes papier, op een rij. Yunna plakte allemaal stukjes op elkaar. ‘Kijk juf Kris!’, riep ze even
later, ‘mooi van Yunna’. ‘Ja Yunna, heel mooi! Alle
kleurtjes op elkaar’. ‘Ja, kleurtjes op elkaar’, zei ze
fier. Ibrahim deed nog eens extra lijm bovenop het
zijdepapier en ontdekte dat er dan iets gebeurde wat
duidelijk niet was wat hij wilde, want hij keek een

De volgende dagen werd er door de kleuters zelf
volop geschilderd. Ze kozen hun eigen penseel uit
de box. Carlos wou er eentje met een heel lange
steel, zodat hij overal goed bij kon. Het kasteel was
immers groot, hoog, en hij wist dat hij voorzichtig
moest schilderen tussen de torens en muren door.
Tegelijkertijd hielden anderen zich bezig met het
verder werken aan de kantelen. Mila, Norah, Viktor,
Mohamed Wali, … ze telden allemaal samen hoeveel muren er eigenlijk nodig waren om ons kasteel helemaal te omwallen. En ook zij gingen met
de gouden en zilveren verf aan het werk. Maar elke
kanteel kreeg zijn eigen touch: het kleefwerk van
onze jongsten werd door iedereen goedgekeurd,
op een ander stuk stelde Mila voor om gekleurde
handen die we een paar weken geleden hadden
gemaakt, te kleven. Een derde stuk kreeg heel veel
stickers met bloemen en allerlei knipsels uit rubber.
Het vierde werd door Mila en Norah deskundig vol
geschilderd. ‘Dat blinkt helemaal, juf!’ ‘Ik vind die
verf het allermooist!’

Hoe zetten we de muren vast?
Alle panelen waren versierd en klaar om te bevestigen. Dus ‘denkwerk’ … maar al snel werden de rollen tape weer bovengehaald en iemand stelde voor
dat juf toch dat ‘machien’ kon gebruiken om zo dingen vast te maken? ‘De nietjesmachine?’ We probeerden alle middelen die voorhanden waren uit en
ontdekten na enkele pogingen dat de doorzichtige
brede plakband het stevigst was en het beste resultaat gaf. Ons kasteel overleefde de probeersels, en
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Bloemen in de toren
Tot Adama zei: ‘bloemen’. ‘Wil je bloemen in het
kasteel?’ Ze knikte en wees naar de grote namaakbloemen uit de huishoek. Ze ging er eentje halen
en probeerde ze in de toren van het kasteel te steken. Na wat rondkijken vond ze een stoel, kroop er
bovenop en duwde heel voorzichtig de lange steel
in de toren. Ondertussen waren er al meer kleuters
met een bloem op weg naar het kasteel. Een na een
stopten ze hun bloem in de toren en toen riepen er
een paar ‘we hebben een Bloemenkasteel!’.

Ophaalbrug
En nog was het niet af. Want de ridders en de prinsessen konden nog niet binnen of buiten. Ze gingen
neuzen in het kastelenboek en vonden een prent
van een poort met ophaalbrug.
‘Zo! Zo moet het!’ Opnieuw denkwerk… en weer zoeken naar oplossingen… want hoe maak je nu zo’n
poort in karton? ‘met een schaar?’ We probeerden
met een kleuterschaar, maar die ging niet doorheen
het dikke karton. ‘Het moet met de schaar van de
juf’, zei Bilal. Carlos vond dat ik een gat moest maken in de muur. ‘En nu moet je knippen’, zei hij. Ik
probeerde, het lukte eigenlijk niet, en de kleuters zagen me worstelen met het karton. ‘Waar is dat mes,
juf, van de kantelen?’ ‘Het moet zo en zo, kijk in het
boek’, toen ik niet wist hoe ik moest gaan snijden. ‘Ik
wil dat eerst tekenen, hoor, anders ga ik helemaal
fout snijden’, zei ik, en prompt kwam er iemand met
een dikke stift aan, een roze. ‘Oei, ik zie de lijn niet’.
‘Een zwarte, juf moet een zwarte stift hebben’, wisten ze.
En eindelijk, eindelijk, kon de poort getekend worden en uitgesneden. En toen kwam mijn eigen laatste interventie: een lang touw uit de knutselkast, en
ik stuurde Aiman om vier dikke parels. De kleuters
stonden rondom rond te kijken naar wat ik deed:
gaatjes maken in de poort, en in de muur van het
kasteel, ‘Bilal, wil jij het touw door dit gaatje steken?
Dan trek ik het aan de andere kant erdoorheen’. We
maakten de parels vast aan de uiteinden en met
een stevige knoop werd alles vastgemaakt. Ziezo, de
poort kon opgehaald worden en weer neergelaten.

Klaar!?
Ons kasteel was klaar. We verhuisden het van
de werktafel naar een andere hoek, waar het kon
pronken, bekeken worden, waar ermee gespeeld
kon worden met allerlei speelgoeddieren, duplomannetjes,… Maar zelfs nadat we het officieel ‘af
hadden gewerkt’ bleven er kleuters stickertjes bijkleven, met een stift kantelen bijkleuren, de brug
extra versieren,…

Intens samen bezig
Wat begon als een poging naar het herstellen van
het samenzijn in de klas, eindigde in wekenlang onderzoeken, experimenteren, materialen ontdekken,
samen bezig zijn en oplossingen zoeken. De sfeer
was intens en iedereen hielp iedereen, van klein tot
groot en omgekeerd. Allemaal samen. De meester
om wie het allemaal begon, zou trots zijn geweest.
En toen vroeg een mama op de speelplaats: ‘zeg juf,
we hebben nieuwe stoelen thuis, en die zaten in
grote dozen, kan je daar iets mee doen?’ Wat dacht
je?!

Kris Van den Broeck – 2,5- en 3-jarigen Vier Winden
Basisschool in Sint-Jans-Molenbeek

PRAKTIJK

kijk, het had muren! En stond er statig bij, zo met al
dat goud en zilver en vol versiersels!
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Gezocht: Wetenschap
en techniek in boeken
boek is dat je er alle kanten mee op kan. Via www.
clavisbooks.com kan je ook de basisvormen downloaden en eigen creaties uploaden. Hoewel de uitgever aangeeft dat het prentenboek een aanrader
is voor kinderen vanaf 5 jaar, zie ik mijn peuters van
2,5 jaar vol verwondering kijken naar de felle kleuren en er tijdens een expressiemoment al lijmend,
knippend, puzzelend mee experimenteren. De oudere kleuters kunnen op zoek gaan naar gelijkaardige vormen, kleuren, in de bouwhoek, maar ook
tweedimensioneel met papier, karton, logiblokken,… Het boek toont zich als een ideeënboek en
nodigt uit tot nadenken, filosoferen, ontdekken,
uitproberen en vooral tot zelf creëren. ‘Wat kan ik
nog meer dan wat er al in staat?’ Een hele uitdaging
voor kleine onderzoekers !

‘Misschien’

BOEKENRUBRIEK

Guido van Genechten
‘Misschien begint het zo’… . Na zwarte beginpagina’s duiken er plots felle kleuren op. Grote pagina’s ‘rood’, ‘geel’, ‘blauw’. Een cirkel, een driehoek,
een vierkant. Doorheen het hele boek blijven kleur
en vorm met elkaar verbonden. Heel herkenbaar
voor erg jonge kinderen, duidelijk voor wat oudere
kleuters die stilaan ontdekken dat er diverse vormen bestaan waar je oneindig veel mee kan. En dan
neemt het verhaal zijn aanvang: ‘Misschien bestaan
alle vormen uit kleine stukjes: een cirkel uit cirkeltjes, een driehoek uit driehoekjes, een vierkant
(natuurlijk) uit vierkantjes’. Het woord ‘natuurlijk’
toont aan hoe goed de auteur jonge kinderen kan
inschatten. Ik zie voor mij een hele bende kleuters
die, al voor de juf of meester het heeft gezegd, luidkeels roepen: ”vierkantjes!”. Een verhaal over ‘creëren’ zoals ik het nog nooit eerder had gezien.
‘Misschien is met die kleine stukjes wel alles gemaakt’. Met drie basisvormen, cirkel, driehoek,
vierkant, en kleuren worden pagina’s vol creaties
getoond. Een onuitputtelijke bron van mogelijkheden. Met slechts ‘drie vormen’
… en bij mijzelf een ‘wow!’-gevoel Het mooie aan dit

Van auto en vrachtwagen
Xavier Deneux
Mijn ogen krijgen in dit leuke kartonboekje over
voertuigen ruimschoots de kost door de prachtige
kleuren en mooie, eenvoudige en herkenbare tekeningen. En mijn vingers en handen mogen overal
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aan voelen. Een bijzonder concept: bij de ene bladzijde springt de tekening als het ware uit het boek,
terwijl er op andere pagina’s iets weggesneden
werd. Aan de ene kant een kronkelende trein, aan
de andere kant een treinspoor. Allebei voelbaar en
zichtbaar op een andere manier. Een autobus die uit
het plaatje lijkt te komen en ook de binnenkant van
de bus. De cementmolen blijkt nog halfvol en in
het ruim van de boot ontdek ik een rijke visvangst.
Kleine details die opduiken of net weer weggelaten
worden bij een volgende prent, vliegtuigen die plots
grote vogels worden,… elke prent heeft zijn eigen
verrassing in petto. En kijk: zijn dat voetstappen op
de maan?
De jongere kleuters zullen hier zeker van smullen.
Een leuk boekje om te vertellen op de schoot, of
met een klein groepje kinderen. Een boekje voor ‘alleen’ of ‘samen’. Een boekje vol ontdekkingen over
hoe dingen werken en in elkaar zitten. Een boekje
vol wetenschap en vol techniek.

Otto met vakantie
Tom Schamp
In de reeks over ‘Otto’ verscheen zopas een nieuwe
titel: ‘Otto met vakantie’. Otto is blij, want hij gaat
een week skiën. Op de grote kijkplaat, die rond-omrond gedraaid kan worden, volg ik Otto’s reis. Otto
en papa reizen met de auto, maar ‘volgende keer

nemen we de nachttrein’, zegt papa nog. Otto ziet
wegwijzers en slagbomen, tankwagens, vrachtwagens, de omgeving verandert stilaan in een berglandschap. De prenten lezen als wegenkaarten,
waarbij ik met ogen en vingers kan volgen hoe Otto
en papa verder rijden. Ondertussen wil Otto alles
weten. ‘Waar is de boomgrens?’ ‘Gaan we naar de
hoogste top?’ En dan… dan ziet Otto een vliegtuig.
‘Waar gaat dat vliegtuig naartoe?’ ‘Om dat te weten, lees je dit boek straks maar in de andere richting’, staat er.
‘Otto met vakantie’ is een DubbelDik boek. Als het
bij ons miezerig, nat en koud is, kan je immers ook
in de winter met vakantie naar de zon! Maar daarvoor moet ik eerst het boek omdraaien en ontdek
ik hoe het eraan toegaat in de luchthaven.
Het grote formaat en de kartonbladen nodigen uit
tot kijken, kijken en nog meer kijken. Ontdekken,
steeds weer nieuwe details vinden, eigen ervaringen
vertellen over ‘op reis gaan’ of ‘skiën’, over ‘warm en
koud’ … misschien ontstaan er wel gesprekjes rond
het gebruik van een gps of de voordelen van een
wegenkaart of hoe oriënteer ik me als ik op reis vertrek? Hoe bereid ik alles voor? Wat is het voordeel
van auto, trein, vliegtuig? Al kijkend en zoekend
kunnen de kinderen mee nadenken over richting,
ruimte, fysische kennis van de omgeving: waarom
zijn de wegen glad? Smelt ijs overal wel of niet? Wat
voel ik als ik skiënd de berg afdaal? Waarom voel ik
gemakkelijker pijn als het koud is buiten? En over
allerlei technische aspecten: waarom en hoe maak
je een tunnel onder een berg? Welke machines heb
je daarbij nodig? Waarom is er een stoeltjeslift en
hoe werkt dat precies? En nog veel meer. Een boek
dat letterlijk of figuurlijk zin geeft om te ontdekken
hoe de wereld eruit ziet en werkt.

BOEKENRUBRIEK

Kris Van den Broeck – redactielid Kleuters&ik
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Creatief met techniek
voor een betere wereld
Een van de belangrijkste succesfactoren voor een wereld in verandering is creatief kunnen denken. Het
kleuteronderwijs biedt een bron van inspiratie over hoe we creatief denken in onderwijs kunnen stimuleren. Hoe? Dat lees je in dit verhaal waarin de theorie van creatief leren en een praktijkverhaal over kringloopdenken samenkomen.

PRAKTIJK/ACHTERGROND

“Vandaag gaan jullie in groepjes van
drie een auto bouwen die op windenergie rijdt. De materiaalmeester
mag bij mij een bakje komen halen. Daarin zit een stappenplan en
de materialen om een ballonauto
te bouwen. De taakkapitein zorgt
ervoor dat alle stappen goed worden gevolgd, want op het eind van de
les houden we een wedstrijdje om te zien
welke auto het verst rijdt. Tijdbewakers, moedig
jullie groepje dus aan om door te werken, zodat
je zeker klaar bent.” De leerlingen van het vierde
leerjaar worden uitgedaagd om een auto te ontwerpen. Als ze de stappen goed volgen, leren ze
over het terugstootprincipe, hetzelfde principe als
waarmee je een raket lanceert. Daarnaast leren ze
hoe ze een stappenplan moeten volgen, gebruiken
techniekvaardigheden om de auto te bouwen en
krijgen ook nog de kans om te leren samenwerken.
De leerlingen kunnen dus heel wat leren in deze
techniekactiviteit.

kleuterschool: “Kindergarden is becoming more like the rest of school and
we want it to be the exact opposite:
making the rest of school and the
rest of life more like kindergarden.”
Kleuters leren spelenderwijs creatief
denken. Seppe is in het weekend naar
zee geweest. Wauw, die zeilwagens op
het strand, zo snel! Maandagmorgen ziet
hij ze nog steeds voorbijrazen en in de klas
loopt hij direct naar de autohoek. Hij rommelt even
tussen de auto’s, staat terug recht en loopt naar de
watertafel. Daar vindt hij een zeilbootje dat hij wil
meenemen naar de autohoek. Hij zet de boot op
een auto en begint er mee te rijden. Mila kijkt gefascineerd toe en vraagt dan of ze mag meedoen.
Seppe vertelt enthousiast over de zeilwagens die

Leer creatief denken
Toch is dit niet voldoende vindt Mitchel Resnick,
Professor Learning Research in het Massachusetts
Institute of Technology (MIT), een van de beste
universiteiten voor (ingenieurs)wetenschappen, en
technologie. Een van de belangrijkste factoren om
in de toekomst succes te hebben in deze domeinen
is volgens hem creatief kunnen denken: we leven
in een snel veranderende wereld waarin we steeds
vernieuwende oplossingen zullen moeten bedenken voor onverwachte problemen. Een van de
sleutels om dit te bereiken ligt volgens hem in de
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De creatieve leerspiraal
Bedenk

Denk na

(Imagine)

(Reflect)

Bedenk

(Imagine)

Deel

(Share)

Maak

Speel

(Create)

(Play)

De Creatieve LeerSpiraal
Dit is een voorbeeld van hoe de creatieve leerspiraal
er uit kan zien: Je bedenkt iets, bouwt je idee uit,
speelt er mee, deelt je spel met anderen, waardoor
je gaat nadenken over wat je gebouwd hebt, waardoor je nieuwe ideeën krijgt. Deze spiraal daagt je
steeds verder uit: misschien zoeken Seppe en Mila
hierna een manier om hun wielen vast te maken
aan de boot, proberen om hem echt te laten rijden
met wind, of willen ze een groter zeil om sneller te
gaan. En zou je nu sneller gaan op het land of op
het water?
De creatieve leerspiraal wordt sterker door vier P’s:
Projecten, Passie, Play (spel) en Peers (leeftijdsgenoten). Deze principes worden concreet gemaakt
in het praktijkverhaal van Thomas die met de tweede kleuterklas aan de slag ging in een project rond
kringloopdenken.

Kringloopdenken bij kleuters
Vanuit wereldoriëntatie wordt de laatste jaren
meer klemtoon gelegd op de bewustwording van
een beter leefmilieu en hoe we daar al vanaf de
kleuterschool kunnen toe bijdragen.
Daarnaast vraagt de overheid veel inspanningen

om de ontwikkeling van technische vaardighe
den bij kinderen te stimuleren, omdat hier op de
arbeidsmarkt veel vraag naar is.
Ervaringsgericht denken veronderstelt dat kleuters
in een rijk basismilieu uit zichzelf creatief met materiaal aan de slag gaan. Daarbij botsen ze op uitdagingen waarvoor ze probleemoplossend moeten
denken. Als leerkracht hoef je dus niet op zoek te
gaan naar activiteiten waarbij jij als leerkracht het
proces bepaalt, maar wel een omgeving of situatie
creëren waarbij kleuters kansen krijgen om een eigen proces in gang te zetten.
Sarah Coorevits, docent aan de lerarenopleiding
kleuteronderwijs in Thomas More Mechelen liet
zich inspireren door boeken, televisieprogramma’s
en websites waar oude spullen een tweede leven
krijgen. Dit kringloopdenken is niet alleen een manier om tegemoet te komen aan de voortdurende
zorg van leerkrachten om hun klas leuk, praktisch

Waarom kringloopdenken in de
kleuterklas aanbieden?
Jong geleerd is oud gedaan:
Een beter milieu start bij jezelf om zo deze
manier van denken door te kunnen geven aan
anderen. Steeds meer zijn we met het milieu
bezig en zijn we bezorgd over wat de toekomst
voor onze jonge mensen zal brengen. Kleuters
in contact brengen met het vermijden van afval
en hen te leren zorg dragen voor het milieu, is
dus zeker zinvol.
De wegwerpcultuur in onze maatschappij
wordt sterk overgenomen door de kleuters. Zelf
veronderstellen ze dat wanneer je iets weggooit
het daadwerkelijk ook ‘weg’ is. Dat afgedankte
spullen best een tweede leven kunnen krijgen
is een interessant gegeven om aan te kaarten in
de kleuterklas.
Bovendien is het een dankbaar thema om in de
kleuterklas toe te passen. De kleuters kunnen
met kringloopgoederen zelf iets uitbouwen
waar ze echt nood aan hebben in de klas. Door
de kleuters zoveel mogelijk zelf het idee te laten
uitbouwen is de betrokkenheid hoog.

PRAKTIJK/ACHTERGROND

hij gezien heeft. Ze leken wel een beetje op boten
met wielen. Er zat niet echt een auto onder. Mila
heeft een idee: “kunnen we er geen legowielen onder zetten?”
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project is de motivator om ze te leren. Het is immers leuk om oplossingen te vinden en nog veel
leuker om oplossingen te vinden voor problemen
die je zelf ontdekt hebt.
en vooral betaalbaar in te richten, maar biedt ook
een ideaal onderwerp voor leerlingen om technische vaardigheden te ontwikkelen en over de verbetering van ons leefmilieu na te denken. Thomas
Torfs nam de uitdaging aan om hierover een bachelorproef te maken. Daarvoor onderzocht hij
hoe dit kringloopdenken in de kleuterklas kan ingezet worden en hoe de kleuters zoveel mogelijk bij
dit proces betrokken kunnen worden. Vanuit deze
nieuwe inzichten ging hij aan de slag in een tweede
kleuterklas.

PRAKTIJK/ACHTERGROND

De P van Project

Iets creëren vormt
de basis van creatief denken. Creëren gaat niet
zozeer om het materiële, maar wel om een proces
waarin je iets in je hoofd vorm geeft en dat naar
buiten probeert te brengen om het met anderen
te kunnen delen. Een architect creëert het plan
van een huis, een dichter poëzie, een schrijver verhalen en Jef hele werelden uit lego. Creëren is dus
meer dan bouwen. De leerlingen die de ballonauto
maakten, waren niet noodzakelijk aan het creëren.
Probeerden zij de ballonauto die ze in hun hoofd
hadden te bouwen, gaven zij deze zowel vorm in
hun hoofd als met hun handen, of werkten zij heel
nauwkeurig stap voor stap hun stappenplan af tot
ze plots met een ballonauto in hun handen stonden? En in welke mate zullen zij echt de link
leggen met die raketaandrijving?
Projecten bieden een betekenisvolle
context, waarin ideeën de ruimte
en de tijd krijgen om te groeien,
verdiept te worden en te verfijnen.
De ideale projecten zijn eenvoudig
maar niet gemakkelijk. Ze hebben
een lage drempel en een hoog plafond: het is gemakkelijk om ermee te
starten, maar moeilijk om het hoogste
niveau te bereiken. Je hebt er technieken voor
nodig die je nog niet (helemaal) beheerst, maar het

Kringloopwinkel in de klas
Sommige kleuters kenden een kringloopwinkel- of
tweedehandswinkel. De kleuters konden vertellen
wat ze er naartoe brachten of waarom ze er iets
gingen kopen. Het idee sprak aan en Thomas lanceerde in de klas de ‘opnieuwkast’ (idee uit ‘Give
box: geven- en- nemen in Vorst’ ). Daarin werden
de spullen gezet die de kleuters van thuis mochten
meebrengen om in de klas te hergebruiken. De ouders werden aan de hand van een brief op de hoogte gebracht van het thema en kregen de vraag om
spullen mee te geven die ze niet meer nodig hadden
en die anders bij het afval zouden terecht komen.
Deze spullen verrijkten de hoeken en de kleuters
konden ermee aan de slag bij het knutselen.

Samen brainstormen
Thomas bracht de speelhoeken van de klas onder de
aandacht van de kleuters door samen na te denken
of er in de hoeken voldoende speelkansen waren.
Is het milieu rijk genoeg? Hebben we voldoende materiaal om met z’n allen te kunnen spelen? Door op
voorhand de klas te observeren kwamen de kleuters samen met Thomas tot een vlotte brainstorm.
“We moeten de zandbak delen met de derde kleuterklas,” vertelt Thomas. “Wanneer ik de zandbak
in de klas aanbood, waren de kleuters steeds betrokken aan het spelen met het zand. Ze maakten zandtaartjes, bouwden een racebaan
in het zand waarover ze met autootjes
konden rijden of ze werkten samen
om een hoge zandberg te bouwen.
Wanneer de zandbak terug naar de
andere klas ging, kwamen de kleuters steeds vragen wanneer deze terug in onze klas ging staan. Zo kwam
ik samen met de kleuters op het idee
om onze eigen zandbak te maken.” Ook
ontdekten de kleuters dat ze in de huishoek
geen keuken hadden om de groenten en fruit te
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bereiden die daar als verrijking waren voorzien.

Zelf nadenken, vergelijken en beslissen

De P van Passie

Na de brainstorm moest er materiaal aangeschaft
worden om de hoeken uit te bouwen. Omdat de
stageschool niet op loopafstand van een kringloopwinkel was ging Thomas op zoek naar een alternatief. In de klas bedachten de kinderen
samen met Thomas en de juf aan welke
voorwaarden hun zandbak moest voldoen. De kleuters moesten er rond
kunnen staan, er moest een opbergvak zijn en de juf wou de mogelijkheid om de zandtafel af te sluiten.
Gewapend met deze voorwaarden
en een fototoestel bracht Thomas tijdens het weekend een bezoek aan de
kringloopwinkel en nam enkele foto’s van
kasten en reiskoffers.
Terug in de klas werden zijn voorstellen degelijk onder de loupe genomen door de kleuters. Wat komt
wel in aanmerking? Wat niet? Wat zijn de voordelen? Wat is minder goed? Kunnen we er zelf iets
aan veranderen? Weegt het zwaar? De kleuters gebruikten hun ervaringen om op basis van een foto
tot een besluit te komen en kozen voor de plastic
reiskoffer.

Aan de slag: De zandbak
De reiskoffer die een zandbak zou worden, werd
naar de klas gehaald. Een kleuter zag de stoffen
binnenbekleding en stelde voor om de vijsjes los te
maken zodat de stof kon verwijderd worden. Met
schroevendraaiers hadden ze dit in een wip voor
mekaar. Andere kleuters stelden vast dat de sloten van de koffer in de weg zaten en pijn zouden
doen bij het spelen. Ook daarvoor werd het juiste
gereedschap uitgezocht en kregen de kleuters deze
klus voor mekaar.
De kleuters genoten van het ombouwen van de
koffer. Met veel concentratie draaiden ze de vijsjes
los. Ze hielpen elkaar en gingen samen zelfstandig
aan de slag met het gereedschap om te achterhalen
hoe ze dit moesten hanteren.

PRAKTIJK/ACHTERGROND

In zijn biografie vertelt
E.O. Wilson, een beroemde bioloog, over zijn kindertijd. Al heel jong heeft hij een grote interesse
voor de natuur, maar door een ongeluk
verliest hij het zicht in zijn rechteroog.
Zijn andere oog is echter heel gevoelig voor details, waardoor zijn
passie voor de natuur zich richt op
de wereld van de insecten. Vanuit
deze passie groeide een indrukwekkende wetenschappelijke carrière en werd hij de grootste mierenexpert ter wereld. In een review over
die biografie vertelt een leerkracht hoe hij
geïnspireerd werd door dit verhaal en vanaf dan het
bestuderen van mieren een vast onderwerp maakte in zijn klas.
Inhoud is concreet en dus makkelijk in te zetten
waardoor we vaak vergeten dat het niet de inhoud
is, maar de passie die het verschil maakt. Maar hoe
kunnen we dan vanuit die passie werken? En hoe
kunnen we kinderen helpen die interesses te vin
den? Heel concrete interesses bieden een springplank voor extra uitdagingen, waardoor de kinderen die graag in de zandbak spelen, besluiten om
zelf een zandbak te bouwen. Open projecten geven
kinderen een kader om zich te laten leiden door
hun verbeeldingskracht en zo nieuwe uitdagingen
voor zichzelf te vinden. En ‘Show and Tell’ – of
toonmomenten bieden kinderen de mogelijkheid
om hun thuis ontdekte passies binnen de schoolmuren te brengen.
Leerlingen vanuit hun interesses laten leren betekent niet dat dit automatisch individueel leren
wordt. Interesses kunnen gedeeld worden. De
kleuters beslissen samen dat ze een keuken nodig
hebben. Binnen dit gedeelde doel kunnen leerlingen nog elk hun eigen interesse kwijt. De ene
denkt misschien liever na over wat er allemaal in
de keuken moet komen, terwijl de ander liever bedenkt hoe hij of zij de oven kan bouwen.
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De P van Play Spelen kan

van alles zijn: tikkertje, computer- of
gezelschapsspelletjes, het rollenspel
in de huishoek …
De P van Play staat echter voor
meer: niet zozeer voor ‘fun’, maar
wel voor ‘hard fun’. Het gaat om spel
dat risico’s neemt door grenzen op te
zoeken, nieuwe dingen te proberen en
ideeën uit te testen. Spelend leren is zeker
niet bedoeld als camouflagepil zodat kinderen leren zonder dat ze het doorhebben. Het leren is niet
iets dat verborgen moet worden, we willen juist dat
ze weten dat ze leren.
‘Play’ gaat eerder om speelsheid als een attitude
bij het verkennen van en experimenteren met de
wereld om ons heen. Het gaat erom dat je niet naar
een product toewerkt dat je dan fier aan iedereen
kan laten zien, maar juist dat je openlijk mag experimenteren, dat je proefversies ook mogen getoond
worden.

PRAKTIJK/ACHTERGROND

Thomas merkte tijdens zijn onderzoek op dat de
kleuters erg veel belang hechten aan de esthetische
eigenschappen van hun bewerkt kringloopgoed. Hun
afgewerkt product moest snel een ‘mooi’ resultaat
hebben. Hij probeerde in te gaan op hun denkwijze
zodat ze dit aspect toch konden loslaten.
Tinkeren Volgens Mitchel Resnick zijn de beste
speel-leer-activiteiten die waarin je heen en weer
glijdt tussen experimenteren, nieuwe dingen proberen, een plan hebben en het pad daarvan volgen
tot er iets mis gaat en je terug gaat ‘tinkeren’.
‘To tinker’ is moeilijk te vertalen. Als je in het woordenboek gaat kijken zie je werkwoorden
als knutselen, prutsen en aanrommelen staan, termen die vaak een negatieve connotatie hebben. Maar
tinkeren hoeft niet negatief te zijn.
Als mensen tinkeren proberen ze
steeds nieuwe ideeën uit, maken
ze aanpassingen en verfijningen en
experimenteren ze met nieuwe mogelijkheden, telkens weer opnieuw. En
net zoals creëren gaat tinkeren niet alleen

over bouwen. Ook het schrijven van
deze tekst bijvoorbeeld was een proces van zinnen uitproberen en puzzelstukjes in verschillende volgordes aan elkaar proberen te passen.
Tinkeren wordt vaak gezien als het
tegenovergestelde van planmatig
werken, waarbij plannen meestal als
de betere aanpak wordt beschouwd.
Plannen is immers efficiënter: je analyseert het probleem, maakt een plan en voert het
uit. Eerste keer, goede keer. Tinkeren is inderdaad
rommeliger. Je reageert op bepaalde details in een
bepaalde situatie. Tinkeren plaatst creativiteit en
wendbaarheid boven efficiëntie en optimalisatie.
En dat is misschien nog niet zo’n slechte strategie in
een steeds sneller veranderende wereld.
Wil je jezelf vanaf nu ook tinkeraar noemen, dan
bevind je je in goed gezelschap ook verschillende
uitvinders als Leonardo da Vinci en Alexander
Graham Bell zagen zichzelf als tinkeraars. En dat
Tinkerbel een knutselelfje is, zal je vanaf nu ook niet
meer verbazen.

Aan de slag: de mini-keuken
Ook hier ging Thomas op dezelfde manier aan de
slag. Hij zocht een aantal kasten en tafels uit in de
kringloopwinkel, nam er foto’s van en bracht die
mee naar school. De kleuters kozen de kast die volgens hen het best in aanmerking kwam en waarbij
ze zich een keukentje konden voorstellen. Omdat ze
het ombouw-principe al kenden gingen ze onmiddellijk bespreken wat er moest veranderen of weggelaten worden. De kleuters leerden ook op zoek
gaan naar de juiste gereedschappen om aan de slag
te gaan. Deurtjes afvijzen, hout opschuren
en nadien stofvrij maken. Tijdens het
schilderen – de keuken moest blauw
en paars worden – merkte een kleuter op dat de kast net iets te hoog
was voor hen om er gemakkelijk
mee te kunnen spelen. De poten
moesten er onder uit. Weer een
gelegenheid om na te denken over
het te gebruiken materiaal en de veiligheidsvoorschriften die hierbij horen. Eén
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van de kleuters vertelde dat we een wastafel met
een kraan aan ons kastje moeten toevoegen. Ook
vonden de kleuters dat we voldoende opslagruimte
moesten voorzien om al het kookgerei te kunnen
opbergen. En uiteraard moest één van de deurtjes
een koelkast worden.

De

P

van

Peers

Vijf jonge mensen
startten in 2009 met de online Peer-to-Peer (P2P)universiteit. Het idee was dat zij samen zowel de rol
van leraar als leerling zouden opnemen. Hun oorspronkelijke doel was om een leerproces te creëren
waarin iedereen een hogere betrokkenheid had,
maar al snel ontdekten ze dat ze door deze manier
van werken ook leerden samenwerken en onderhandelen. Ze raakten betrokken op elkaars voortgang, konden zich gemakkelijk in de lerende inleven
omdat ze het zelf nog maar pas geleerd hadden en
ervoeren hoeveel je zelf leert door het aan ie
mand anders te leren. Degenen die in Technopolis
het meest leerden, zijn waarschijnlijk de ontwerpers van de exhibits. Zij duiken in het onderwerp
en zoeken de beste manier om het onderwerp zo
leerrijk mogelijk voor te stellen. Stel je eens voor dat
we kinderen uitdagen die rol op te nemen.
Ook in de klas kan peer-learning enorm waardevol
zijn. In de creatieve leerspiraal ontdekken kinderen
nieuwe mogelijkheden door samen te spelen. Als
peer-learning op een goede manier ondersteund
wordt, dan leren kinderen samenwerken en onderhandelen, ze moedigen elkaar aan om dingen
te proberen en zijn oprecht blij als iemand in iets
moeilijks slaagt. Ze leren dat je zelf geen expert

moet zijn om iets te proberen, maar dat wel ieder
een expertise heeft.
Een van de voordelen van projecten is dat die hiervoor veel meer ruimte geven. De samenwerking
verloopt vanzelfsprekender en vlotter dan wanneer leerlingen in een kunstmatige wederzijdse
afhankelijkheid geplaatst worden door rollen in te
voeren bij te eenvoudige opdrachten. Een van de
voorwaarden van samenwerkend leren is een positieve wederzijdse afhankelijkheid. Dit wil zeggen
dat leerlingen het leerdoel alleen kunnen bereiken
door samen te werken. Deze voorwaarde is veel
gemakkelijker te realiseren in complexe veelzijdige
projecten dan in de beknopte opdrachten die vaak
in techniekactiviteiten aan bod komen.

Sarah Coorevits – Thomas More Mechelen, docent lerarenopleiding
kleuteronderwijs

Thomas Torfs – Kleuteronderwijzer
Veerle De Winter – CEGO-medewerker
Met medewerking van ‘Basisschool Sinte Maria te Bonheiden’
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PRAKTIJK/ACHTERGROND

T en J bevestigen samen de kraan aan het keukentje.
Eerst nemen ze het wasteiltje uit het gezaagde gat en
daarna gaan ze samen kijken of er soms een kraan
in onze opnieuwkast te vinden is. En ja hoor, al snel
vonden ze een keukenkraan die een andere kleuter
van thuis had meegebracht. De kleuters steken de
bout van de kraan door een gat dat Thomas geboord
heeft. J houdt de kraan vast en T draait het boutje
aan met een moersleutel. Na een aantal draaibewegingen staat de kraan vast en samen zetten ze het
wasteiltje terug op zijn plaats. Voila, een wastafel
met een echte kraan!

31
Kleuters & ik Jrg. 31/1 – 2014-2015

Het zit in een klein hoekje …
Schoenen met veters
De turnles is gedaan. Juf
Sanne is met 18 vermoeide
én enthousiaste peuters in
de kleedkamer. Iedereen
mag zijn schoentjes zoeken
en proberen om die weer
aan te trekken. Schoenen
met veters, schoenen met
velcro, schoenen met een
ritssluiting, schoenen zonder sluiting … “Kijk”, zegt
Ella “mijn voeten floepen gewoon in mijn schoen, ik ben
al klaar.” “Wat knap van jou”,
zegt juf. “Jij mag even op het bankje wachten tot
alle kindjes klaar zijn.” Ja, dat wil Ella wel. Eventjes
maar, want dan krijgt ze plots de deur van de gang
in de gaten. Om de deur open te houden, gebruiken
de juffen een houten blokje. “Wat is dat daar onder
aan die deur, wat doet dat blokje daar?” Ella wil dat
van naderbij bekijken. Juf is toch nog even bezig,
denkt Ella en ze gaat ondernemend de gang in om
naar die deur te kijken. En dat heeft de poetsvrouw
net gezien.

PEUTERPAGINA

Weggelopen of niet?
“Zeg juf, er is een kindje van je klasje weggelopen,
zomaar de gang op!” Tja, dat had juf inderdaad niet
gezien. Juf steekt haar hoofd om de deur en roept
kordaat: “Ella, heel snel terug komen hoor, weglopen dat mag niet! Dat weet jij toch?”
Ella ligt op haar buik aan de onderkant van de deur
te prutsen. Ze pruttelt een beetje tegen: “er zit een
stokje onder de deur.”
“Straks zitten je vingertjes tussen de deur. Kom
maar snel in de trein meestappen met ons, wij
gaan weer naar de klas.” Juf telt nog snel 1, 2, 3, … 18
vriendjes! We kunnen vertrekken.
De peutertrein loopt zingend door de gang. Eén
van die peutervoetjes botst tegen het houten
spaandertje dat de deur tegenhoudt. De deur bonst
dicht. Ella en Tuur staan nog achter de deur! De andere vriendjes in de trein gaan gewoon verder mee
met juf.

Tuur wordt even ongerust.
“Oei, we zijn opgesloten”
jammert hij.

Goed opletten
Gelukkig heeft Ella daarnet
goed opgelet. ”Ik weet het!
We duwen de deur open en
het stokje moet eronder”,
zegt ze dapper en trots. Ella
en Tuur duwen met vereende peuterkracht de deur
open. Niet makkelijk hoor ,
zo’n zware deur.
Ella gaat op haar buik liggen met het stokje terwijl Tuur de deur openhoudt.
Hmmmm, waar zou dat nu passen. Hier zo of beter daar? Ella probeert een paar keer, maar telkens
schuift de deur weer dicht. Ella geeft niet op. Ze
schuift het stokje telkens op een andere plaats
onder de deur. Iets meer naar links, iets meer naar
rechts.
Ondertussen telt juf haar peutertrein opnieuw: 1,
2, 3, … 16?? Hoe kan dat, wie is er niet? Juf tuurt de
gang in en verderop ziet ze Ella op haar buik liggen,
op de grond aan de deur.
Neen hé, nu ligt ze weer op de grond, moppert juf
in zichzelf.
“Ella, meisje kom eens supersnel hier!”
“Ik kan niet, want dan zit Tuur opgesloten.”
Juf aarzelt en begrijpt plots wat Ella aan het doen is.
Juf grijpt even niet in, nog niet. Ella mag haar plan
afwerken. Ze mag zelf het scharnierpunt van de
deur zoeken, zodat die open blijft en ze Tuur kan
redden.
Eindtermen techniek, we kennen ze allemaal … En
we willen ze allemaal zo graag bereiken of ‘voldoen
aan’. We zoeken allemaal naar activiteitjes die deze
ontwikkelingsdoelen helpen bereiken. Meestal vergeten we dat techniek vaak verscholen zit in een
klein hoekje …. of in een blokje dat dienst doet als
deurspie!

An Van Meerbeek – Peuterjuf basisschool ’t Centrum, Rotselaar
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