
Wonen graad 3 

De wereld op zijn kop 

Lesvoorbereiding 

Print de boodschap van algemeen nut één maal en steek hem in een envelop.  

Print de boomkaarten en de huiskaarten zoveel keer als nodig (zie verder) en knip ze uit. 

Hou de boomkaarten en de huiskaarten elk apart met een elastiekje.  

Maak een postpakket, met jouw klas als geadresseerde, van de boodschap van algemeen 

nut met de boomkaarten en de huiskaarten. Steek er voldoende stoepkrijt bij om 2 grote 

stoeptekeningen te maken van 10 meter groot. Verzin zelf een afzender (broer, zus, ...). 

 

Verwondering 

Laat de leerlingen het postpakket ontdekken en doe het samen open. 

Lees de boodschap van algemeen nut voor en bespreek: 

Voor wie is de boodschap bestemd? 

Wat zegt de boodschap? 

Wat vraagt men zich af in de boodschap? 

Heb jij hier al eens over nagedacht? Wat dacht je dan? 

Laat ze zich engageren om tot het clubje van de pioniers, ontdekkers of durvers te horen 

zoals de boodschap van algemeen nut aangeeft. 

Wij onderzoeken of onze huizen er beter anders zouden uitzien. Daar gaan we. 

Kennis 

STAP 1: stoeptekening 

Deel de klas op in twee groepen.*  

Geef elke groep een pak stoepkrijt en ga naar de speelplaats. 

Geef elke groep zijn opdracht: 

groep 1: Teken een fruitboom van 10 meter hoog. 

groep 2: Teken een huis van 10 meter hoog.  

De groepen krijgen elk 20 minuten om hun tekening te maken. 

Verdeel vervolgens de boomkaarten aan de leerlingen van groep 1. Verdeel de huiskaarten 

aan de leerlingen van groep 2. Als er kaarten over zijn, hou je ze even bij voor leerlingen die 

vroeger klaar zijn dan de rest. De bedoeling is dat alle kaarten uiteindelijk gebruikt worden. 

Elke leerling leest zijn kaart en vult de groepstekening aan met de informatie die hij leest. 

Geef hen hiervoor 10 minuten. 



Elke groep bekijkt zijn tekening intern. Elke leerling vertelt aan zijn medegroepsleden wat hij 

er heeft bijgetekend en waarom. 

Als de groepen intern hun eigen tekening goed bekeken hebben en begrijpen, bekijk en 

bespreek je de beide tekeningen klassikaal. Hierbij ga je omgekeerd te werk: de leerlingen 

van groep 1 proberen de tekening van groep 2 te interpreteren en de leerlingen van groep 2 

interpreteren de tekening van groep 1. De juistheid van deze interpretaties wordt telkens 

afgetoetst met de groep in kwestie: 

Is het juist of volledig wat je medeleerlingen erover zeggen? 

De leerlingen vullen indien nodig de interpretaties aan.  

 

* Kleinere klasgroepen kunnen ook met de hele klas aan 1 tekening werken. Op die manier spaar 

je de tijd uit dat de groepen elkaars tekening leren kennen.  

 

STAP 2: durven in vraag stellen 

Ga terug naar je klas en ga in een kring zitten. Bespreek de tekeningen en de eventuele 

inzichten van de leerlingen.  

Een houvast voor de bespreking 

 

Zowel de boom als het huis zijn een woning, hetzij voor mensen, hetzij voor dieren.  

We kunnen ze dus met elkaar vergelijken:  

1. input  

 Waarvan wordt het huis gemaakt? Wat wordt er gebruikt om van de boom een 

 boom te maken, of van het huis een huis?  

Vb: de boom gebruikt CO2, voedingsstoffen uit de grond, water uit de grond.  

Om een huis te bouwen heb je allerlei materialen nodig, zoals cement, plastic, baksteen, ... 

 

2. output  

 Wat geeft de woning aan de omgeving terug?  

Vb: de boom zorgt dat de bodem vochtig blijft, geeft door zijn bladeren, takken en vruchten 

voeding aan de bodem. Als de boom dood is, biedt hij onderdak aan allerlei dieren, ...  



Het huis geeft afvalwater aan de natuur, stoot CO2 in de lucht, als het huis versleten is, moet 

het afbraakmateriaal naar het stort, ...  

3. bewoners  

 Wie woont er samen in de woning?  

Vb: in de boom wonen allerlei dieren samen.  

In het huis woont een familie, meerdere families, ...  

     Probeer beide woningen voor te stellen als een kringloop. Een kringloop veronderstelt dat 

wat afval is, voedsel wordt. Anders uitgelegd: een kringloop is een systeem waarin elk 

element gebruikt kan worden door een ander element, zonder afval te produceren.  

 Lukt het om zowel de boom als het huis voor te stellen als een kringloop? Waarom 

 wel/niet?  

    Ga dieper in op de gevolgen van een woning die niet als kringloop fungeert:  

 Kan het bouwmateriaal oneindig blijven geleverd worden door de aarde?  

 Kan de aarde oneindig veel afvalmateriaal aan?  

    Ga terug naar de boodschap van algemeen nut. Daarin staat: 

 

Dit is een boodschap van algemeen nut voor pioniers, ontdekkers of durvers.  

Schrijf hem over en geef hem door aan een broer of zus, vriend of vriendin, neef of nicht waarvan 

je denkt dat die ook wel eens, net als jij zin heeft om alles op zijn kop te zetten.  

Dit is een oproep voor iedereen die wil nadenken over ....  

Elk huis heeft een spits dak en rechthoekige ramen. Maar wat als huizen er beter helemaal anders 

zouden uitzien ...?  

Denk mee na en kom tot een ongelooflijke conclusie.... 

 

Bespreek:  

 Zouden onze huizen er beter helemaal anders uitzien? Waarom wel/niet?  

 De brief is gericht naar mensen die de dingen op zijn kop willen zetten. Wat wordt 

 hier volgens jou mee bedoeld?  

 Onze huizen zien er inderdaad meestal wat hetzelfde uit. Maar we kunnen ons idee 

 van huizen ook op zijn kop zetten. Misschien kunnen we wel huizen ontwerpen die 

 er helemaal anders uitzien? En die meer gebruik maken van een kringloop? 

 



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. 



 
Hoofdvraag:  

Mogen we de aarde vol bouwen? 
 

Subvragen: 

Moet iedereen een eigen huis hebben? 

Mag de natuur huizen stuk maken? 

Zullen we altijd in huizen wonen? 

Is het leven beter in een huis dan in een grot? 

Wanneer is leven in een grot leuk? 

 

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.  

 

 

 

 

huis 

grot kopen 

bouwen 
tweedehands 

materiaal 
geld 

natuur  
hergebruiken 



Actie 

Groepeer de klas in kleine groepjes van vier. Elk groepje gaat aan de slag om een huis te 

ontwerpen dat er helemaal anders uitziet. Maak gebruik van bovenstaande houvast in de 

bespreking om de leerlingen te leiden in hun zoektocht. Zowel input, output als bewoners 

worden onder de loep genomen.  

 

Elk groepje probeert te komen tot een huis waar zoveel mogelijk kringlopen in worden 

gebruikt. Met andere woorden: de huizen moeten zo weinig mogelijk wegnemen van de 

natuur wat ze niet teruggeven en zoveel mogelijk bijdragen aan de natuur. Voor de rest 

moet natuurlijk het wooncomfort gegarandeerd blijven.  

 

Tip: 

Architecten over de hele wereld zijn al jaren bezig met nieuwe woningen te ontwerpen volgens deze 

criteria. Het kan leuk zijn om met de leerlingen enkele voorbeelden te bekijken: 

-Earthbag Building (huizen gemaakt met zandzakjes) 

http://www.youtube.com/watch?v=bFv3Zbwsjtg 

- Earthships (huizen gemaakt met afvalmateriaal) 

http://www.youtube.com/watch?v=L9jdIm7grCY 

- Houses of straw - The rediscovery of strawbale building (huizen gemaakt met stro) 

http://www.youtube.com/watch?v=RjNhJqnva3w  

- Creatief bouwen met leem (Mali): 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071204_creatiefleem01 

 

Reflectie 

Bespreek: 

Vind je het leuk om wat normaal is eens helemaal in vraag te stellen? 

Zou je dat meer willen doen? Waarom wel/niet? 
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