
Techniek graad 1  

De bond voor de  betere uitvinding 

Lesvoorbereiding 

Print en knip voor elke leerling en jezelf het visitekaartje uit. Zorg voor enkele kaartjes extra. 

Print de kringloopprenten kerselaar en de kringloopprenten gsm uit. 

Zoek op je zolder, bij vrienden, familie, kennissen, in de kringloopwinkel bij jou in de buurt of 

op de lokale rommelmarkt een boek dat er erg oud uit ziet.  

Schrijf of plak in collage-letters volgende titel op het boek: 

 

        HET GROTE UITVINDINGENBOEK 

(NIET ELKE UITVINDING IS EVEN SLIM BEDACHT) 

Zoek eventueel meer foto's en/of prenten van kerselaars in alle seizoenen. Kleef het boek 

hier zoveel mogelijk mee vol, samen met de kringloopprenten kerselaar. Zorg dat de 

tekening van het visitekaartje duidelijk aanwezig is in je boek: op de eerste pagina gekleefd, 

af en toe verstopt op een pagina, ... Laat enkele pagina's blanco. Kleef op deze pagina's 

eventueel papier over de oorspronkelijke pagina's en teken er grote vraagtekens op.  

Enkele tips als je nog foto's of prenten bij zoekt voor het boek: 

Zoek foto's of prenten 

uit de 4 seizoenen,die de afzonderlijke onderdelen van de boom in beeld brengen,van de 

omgeving waar de boom in staat,van de dieren en planten die in de kruin, in de bloesems, 

stam, tussen de wortels, aan de voet van de boom, ... leven en groeien zoals vogels, maar 

ook bladluizen, mieren, paddenstoelen, mos, ....  

die aanzetten tot natuurbeleving met de 5 zintuigen, bv. materiaal dat kinderen uitbeeldt 

die ruiken, voelen, luisteren, proeven, kijken naar de boom en zijn omgeving. 

Zoek eventueel meer foto's of prenten van een gsm om de kringloopprenten te verrijken. 

Kleef ze nog niet in het boek.  

Voorzie grote flappen papier om er een levensgrote boom op te schilderen en materiaal om 

te schilderen. 

Kleef een visitekaartje op een envelop en steek er een papier in met een groot vraagteken 

op. 

Print brief 1 van Rose uit Congo en brief 2 van Rose uit Congo, de foto Rose uit Congo, de 

foto vriendinnen van Rose en de foto's avocado uit en steek alles samen in een envelop.  

Maak voor het lesdeel 'reflectie' stickers klaar met uitvindingen. Zie uitleg verderop. 



Verwondering 

Deel 's morgens op de speelplaats de visitekaartjes uit aan alle leerlingen van de klas. Deel 

eerst 1 of 2 kaartjes uit met de boodschap dat de leerlingen die geen kaartje hebben, 

vandaag de klas niet binnen mogen. De bedoeling is dat de boodschap door de leerlingen 

zelf wordt verspreid en ze elkaar prikkelen om zelf ook een kaartje te komen halen. Als je zelf 

geen toezicht hebt, vraag dan aan je collega om dit voor je te doen. Let er op dat alle 

leerlingen zo'n kaartje komen vragen zijn.  

 

Zorg dat je zelf een kaartje op je borst hebt opgespeld. Vat post aan de deur van de klas. De 

leerlingen moeten hun kaartje tonen alvorens de klas te betreden. 

  

Verzamel de leerlingen in een kring en haal het geheimzinnige boek boven.  

Het boek heb je gevonden toen je gisteren in de lokale bibliotheek aan het 

snuisteren was. Het lag helemaal onderin, bedolven onder het stof. Het is geen boek als een 

ander.  

Bekijk het boek samen met de leerlingen en bespreek. De fantasie van de leerlingen mag de 

vrije loop gelaten worden.  

 

Wat voor een boek zou het zijn?  

Wie zou dit gemaakt hebben? Waarom?  

Waarover gaat het boek?  

Waarom zou iemand een boek maken over kersenbomen?  

Wat vinden jullie speciaal aan een kerselaar?  

Wat zouden de pagina's met de vraagtekens kunnen betekenen?  

 

Tip: Bij tijdsgebrek kan je ook een gewone natuurgids gebruiken waarin het visitekaartje als 

bladwijzer bij de bladzijde van de kerselaar zit.  

 

Bespreek:  

Er moet iets heel speciaals zijn aan de kerselaar als er iemand een heel boek over 

heeft gemaakt. En wat zouden de vraagtekens betekenen? We gaan dit samen 

onderzoeken.  

 

Kennis 

Stap 1: de kerselaar onder de loep  

De leerlingen tekenen individueel een kerselaar met stiften, kleurpotloden of wasco's. Laat 

ze de boom nog niet volledig inkleuren, want ze zullen later de tekening nog aanvullen.  

Ga dan indien mogelijk naar een (hoogstam-)kerselaar in de buurt kijken. Als je daar geen 

mogelijkheid toe hebt, bekijk de foto's uit het geheimzinnige boek goed, samen met de 



leerlingen.  

Bespreek de onderdelen van de boom tijdens de observatie:  

Wat zien we aan de boom? (stam, bladeren, ...) 

Wat zien we rond de boom? (welke dieren leven er rond of in de boom? Wat zien we 

op de grond liggen? Als je met je hand in de grond woelt, welke dieren of planten 

herken je dan?) 

Hoe ruiken de stam, de bloesems, de vruchten? 

Hoe ruikt de aarde onder de boom? En hoe ruikt de hars van de stam? 

Welke dieren leven er in de aarde onder de boom? Welke dieren leven er in de 

kruin?  

Welke delen van de boom zijn voedsel voor deze dieren? En voor ons? 

Doe je ogen toe. Wat hoor je? 

Hoe proeft een kers ? 

Laat de leerlingen zoveel mogelijk voelen, ruiken, luisteren en natuurlijk ook zien.  

Vertel ondertussen over alles wat de leerlingen observeren. 

 

Enkele richtlijnen bij de boomobservatie: 

Belangrijk is niet alleen de boom zelf te observeren en in de verf te zetten, ook:  

de dieren en planten die in en rond de boom leven,  

de rol die elk onderdeel van de boom speelt voor de dieren en de planten in en 

rond de boom. 

 

Bijvoorbeeld: 

Vertel niet alleen van de kersen, maar ook van de vogels en de mensen die de kersen eten. 

Vertel van de pitten die we niet eten, maar die de zaadjes zijn voor nieuwe kerselaren. 

Vertel niet alleen over de bloesems, maar ook over de nectar die als voedsel dient voor de 

bijen en eventueel van de honing die als voedsel dient voor de mens. 

Vertel niet alleen over de bladeren, maar over de bladluizen die erop leven en de mieren en 

andere insecten die de dode bladeren eten of gebruiken. 

Vertel hetgeen met alle onderdelen van de boom gebeurt als ze afsterven. Hier maak je 

duidelijk dat de hele boom gecomposteerd wordt en dus als voedsel dient voor de dieren en 

de planten in en rond de boom, maar ook de bodem zal verrijken voor een nieuwe 

kerselaar. 

Waarom deze richtlijnen? 

In deze les willen we kinderen laten zien dat je dingen in zijn geheel moet bekijken. 

De boom is, net zoals we later met de gsm zullen zien, een nuttige 'uitvinding'. 

Maar het is vooral door naar de omgeving te kijken dat we de 'uitvinding' echt kunnen 

evalueren. Waar de boom het leven rondom zich stimuleert en kansen biedt voor dieren en 

planten, zal de gsm in haar volledige levenscyclus het leven vernietigen: bossen worden 

gekapt bij de ontginning, dieren worden uit hun habitat verjaagt, lucht wordt vervuild bij het 

transport van de verschillende onderdelen uit verscheidene werelddelen en de kapotte gsm 

betekent vervuiling van zowel grond als water. 



Tip: Nodig een lokale natuurgids uit. Die kan veel van de boom en het leven in en rondom de 

boom vertellen. 

 

De leerlingen bekijken elk hun eigen tekening terug. Bespreek samen: 

Wat hebben we gezien, gevoeld, geroken, geproefd dat we niet hebben getekend? 

De leerlingen vervolledigen hun tekening. 

Verdeel de klas nu in groepjes van 4-5 leerlingen. De groepjes gaan een levensgrote 

kerselaar schilderen. Overloop met de leerlingen op voorhand nog even wat ze gaan 

schilderen en waarom het belangrijk is. Zo halen ze jouw verhalen over de samenhang 

tussen de boom en zijn omgeving terug op. 

Wat ze zeker moeten schilderen:  

1. de wortels  

2. de stam  

3. de takken  

4. de bladeren  

5. de bloesems  

6. de kersen  

7. een dier dat in de kruin leeft  

8. een diertje dat in de grond onder de boom leeft  

9. afgevallen bladeren en kersen  

10. een kind dat van de kersen eet 

 

Elk groepje schildert zijn eigen levensgrote kerselaar. Hou goed in de gaten dat de 10 

elementen zeker geschilderd worden.  

Hang de kersenbomen op in de klas. De groepjes bekijken elkaars kunstwerken.  

Ga in een halve cirkel rond de kunstwerken staan/zitten en bespreek de kerselaar:  

 

Wie eet er van de bloesems? Van de kersen? Van de bladeren in de kruin? Van de bladeren 

op de grond?  

Wie eet er van de boomstam als hij dood is?  

Hoe ontstaat een nieuwe kerselaar?  

 

Stap 2: het geheimzinnige vraagteken  

Voorbereidend werk:  

 Kleef de kringloopprenten gsm en de gsm-foto's die je zelf hebt bijgezocht in het 

boek. Teken er vraagtekens rond.  

Steek de envelop met brief 1 van Rose uit Congo achter in het boek, bij de 

tekeningen van de gsm.  

 Kleef de volgende ochtend vóór de leerlingen binnen zijn, de envelop met het 



vraagteken op de deur.  

 De leerlingen tonen bij het binnenkomen opnieuw hun visitekaartjes.  

 Doe de envelop met het vraagteken samen met de leerlingen open. Bespreek:  

 Wat zou het vraagteken willen zeggen?  

 Wie kan de envelop nu gebracht hebben?  

 

Als de leerlingen er niet zelf op komen, suggereer dat het vraagteken misschien iets te 

maken heeft met de vraagtekens uit het uitvindersboek. 

 

Ga samen in het boek kijken. Ga naar de bladzijden met de vraagtekens.  

De leerlingen ontdekken er de nieuw aangebrachte kringloopprenten en foto's van de gsm. 

De envelop met brief 1 van Rose uit Congo laat je ontdekken maar doe je nog niet open. 

  

 Bespreek en laat de leerlingen hypotheses formuleren:  

 Wat zien we op de tekeningen?  

 Wat zouden de tekeningen met de gsm te maken hebben?  

 Waarom staat er telkens vraagtekens bij?  

 Waarom staan de foto's en prenten over de gsm in een boek dat over een kerselaar 

 gaat?  

 We gaan dit verder onderzoeken. Misschien is het antwoord te lezen in de envelop 

 (van brief 1 van Rose uit Congo).  

 

Opmerking:  

Laat de leerlingen fantaseren hoe de envelop met het vraagteken op de deur en de prenten van de 

gsm in het boek zijn terechtgekomen. Geef hier geen verklaring voor. Het mysterie maakt deel uit 

van het leven en mag blijven bestaan.  

 

Stap 3: de gsm onder de loep  

 

Open samen met de leerlingen de envelop met brief 1 van Rose uit Congo en lees de brief 

van Rose uit de Democratische Republiek Congo (kortweg Congo) voor.  

Neem de wereldbol of de wereldkaart erbij en duidt België en Congo aan. Illustreer de 

afstand aan de hand van het aantal vlieguren (8 uur van België tot Congo met het vliegtuig).  

 

Als je een wereldkaart hebt, hang dan de foto Rose uit Congo, de foto's avocado en de foto 

vriendinnen van Rose samen met de brief met een duimspijker op de wereldkaart aan de 

muur. Breng een vlagje aan bij België.  

 

Bespreek de brief:  

 Wie is Rose?  

 Waarom vindt Rose haar mama zo bijzonder?  

 Wat doet haar mama?  



 Heb jij ook al eens zelf iets uitgevonden en geknutseld zoals de mama van Rose? 

 Wat?  

 Waarom vindt de mama van Rose het belangrijk om zelf dingen te maken?  

 Wat vinden jullie hiervan?  

 

Neem het uitvindingenboek er weer bij en herbekijk samen met de leerlingen de prenten 

van de gsm opnieuw. Bespreek de prenten in het licht van het verhaal van Rose. Laat de 

leerlingen zoveel mogelijk het verhaal van Rose vertellen aan de hand van de prenten uit het 

uitvindingenboek.  

 

Stap 4: de ware toedracht van het boek  

Onderzoek samen met de leerlingen het verband tussen de kerselaar en de gsm. Neem 

hiervoor de praatplaat gsm en de praatplaat kerselaar.  

Bekijk en bespreek met de leerlingen de praatplaten. Vestig tijdens het gesprek de aandacht 

op volgende punten:  

 De titel van het boek: Wat wil de titel zeggen?  

 Over welke uitvindingen gaat het boek?  

 Wat vind je goed en niet goed aan de uitvinding van de kerselaar?  

 Wat vind je goed en niet goed aan de uitvinding van de gsm?  

 Wat zou de auteur van het boek vinden over de uitvindingen?  

 Waarom heeft de auteur dit boek gemaakt?  

 

Stap 5: de auteur openbaart zich  

 Leg de volgende dag brief 2 van Rose uit Congo aan de deur op de grond, alsof hij 

onder de deur is geschoven door iemand. Laat de leerlingen de brief vinden en open maken.  

 

Lees de brief voor.  

 Bespreek de brief. Laat de leerlingen hun mening ventileren over het standpunt van de 

mama en het waarom van het uitvindersboek:  

 Wat staat er in de brief?  

 Wie heeft het boek geschreven denken jullie?  

 Waarom heeft de mama van Rose dit boek geschreven?  

 Wat vinden jullie zelf? 

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  



 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

 
 

uitvinding 

natuur mens 

techniek materiaal 

kunstmatig gevaar 

oneindig  eindig 



Hoofdvraag:  

Heeft iets of iemand de natuur bedacht? 

 
Subvragen: 

Kan de natuur zichzelf uitvinden? 

Kan de mens alles van de natuur namaken? 

Mag  de mens gevaarlijke wapens uitvinden? 

Wanneer moet je bang zijn voor techniek? 

Moeten we de ideale wereld uitvinden? 

 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

Actie 

Uitvinder is een belangrijk beroep. Uitvindingen kunnen ervoor zorgen dat we zorgen voor 

de aarde en alles wat er op leeft. Slechte uitvindingen kunnen veel kapot maken.  

Stel de leerlingen voor om de Bond voor de Betere Uitvinding (de coole 

uitvindersclub, het clubje der topuitvinders, ....) op te richten.  

Bespreek en beslis op democratische manier:  

  Stellen we een Bond voor de Betere Uitvinding op? Hoe zullen we dan  

  heten?  

  Maken we een lidkaart, zoals het visitekaartje met de kerselaar?  

  Wat doet de bond?  

  Hoe doet ze dat?  

  Elke bond heeft een code. De code is een reglement waar de uitvinders zich 

  aan moeten houden bij het uitvinden. Wat zijn de regels? (bv. Wat zijn de 

  voorwaarden waar een nieuwe uitvinding moet aan voldoen?)  

De leerlingen stellen samen de uitvinderscode van hun Bond voor de Betere Uitvinding 

samen. Voor elke voorwaarde wordt een tekening of symbool verzonnen. De leerlingen 

tekenen de code samen op een grote flap.  

Laat de Bond voor de Betere Uitvinding in actie treden tijdens het crea-moment.  

 

Enkele ideeën:  

 De leerlingen ontwerpen een "ontwerpcertificaat" of "ontwerpdiploma" en hangen 

het aan slimme ontwerpen in de school. Voorwerpen, bomen, struiken, ... die aan hun code 

voldoen, krijgen zo'n ontwerpcertificaat. De code wordt uitgehangen in de school, zodat 

ouders en de andere leerlingen begrijpen waar de certificaten voor staan.  



 De leerlingen organiseren een informatiesessie voor de ouders op vrijdagnamiddag. 

Daarin presenteren ze het boek van de mama van Rose, doen ze hun code uit de doeken en 

roepen de ouders op om de code te ondertekenen.  

 De leerlingen gaan zelf aan de slag om van gebruikte, gebroken of versleten spullen, 

nieuwe spullen te maken.  

 

Reflectie 

Wie ben ik?  

Kleef op het voorhoofd van elke leerling een uitvindingensticker met een boom, dier of 

gebruiksvoorwerp. De stickers beelden het voorwerp uit dat ze hebben uitgevonden. Enkele 

ideeën voor uitvindingen:  

Uitvindingen mens: gsm, auto, computer, zaklamp, cd-speler, ...  

Uitvindingen natuur: appelboom, avocado-boom, bessenstruik, wortel, mier, 

regenworm, ...  

De leerlingen proberen elk hun eigen uitvinding te raden. Ze gaan rond en mogen aan elke 

leerling 1 vraag stellen over hun sticker.  

Wie zijn tekening geraden heeft, mag gaan zitten.  

Als iedereen is gaan zitten, bespreek dan de tekeningen:  

  Wie heeft wat als tekening?  

 Wat vind je van het ontwerp?  

 Wat zou de mama van Rose van het ontwerp vinden?  

 Voldoet het ontwerp aan de code van de Bond voor de Betere Uitvinding?  

 

 Waarom wel/niet?  

 

 

 


