
 
 
 
Jaarplan: Techniek 2019 – 2020   

 
Opgesteld door: Jos van Stratum en Ted Luiten  
 

Doel Beginsituatie Activiteiten (tussen) Evaluatie 

W&T-onderwijs motiveert en 
stimuleert kinderen om 
antwoorden te (onder-)zoeken op 
hun vragen, oplossingen te 
bedenken voor problemen en hun 
uitvindingen te concretiseren tot 
een zelfgemaakt 
werkstuk/ontwerp. 
De ontdekkoffers die we op onze 
school in bezit hebben sluiten aan 
bij het ontdekkend en 
onderzoekend leren. 
In de ontdekkoffers worden de 
kinderen geconfronteerd met 
natuurkundige verschijnselen en 
technische toepassingen.  
Al doende komen kinderen in 
aanraking met technische en 
natuurkundige principes die in de 
dagelijkse praktijk ook terug te 
vinden zijn in hun eigen 
leefomgeving.  
 
 
 
De kinderen leren: 

- Samen te werken 

 
Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig. Ontdekkoffers 
sluiten aan bij deze 
nieuwsgierigheid.  
 
Op drie niveaus worden de 
techniekkoffers aangeboden:       
-onderbouw 
-middenbouw   
-bovenbouw 
 
Inmiddels heeft Basisschool 
Beppino Sarto de volgende 
koffers aangeschaft, deze zijn 
permanent inzetbaar.  
 
OB 
-Licht en spiegels 
-Horen, zien, voelen 
-Aan tafel 
-Licht 3 
-Elektriciteit 
-Geluid 
-Toveren 
-Lucht 
-Fiets 

 
Ontdekkoffers van Stichting 
Jeugd en Beroep 
1e periode september 2019 t/m 
december 2019 
2e periode januari 2020 t/m 24 
april 2020, 
3e periode  11 mei  2020 t/m  
10 juli 2020 
Daarnaast constructie 
opdrachten uit ontwerpactiviteiten 
voor groep 3 t/m 8 (uitdagende 
knutselwerkjes die door middel 
van een opdrachtenkaart en 
eenvoudige materialen 
gemakkelijk te realiseren zijn). 
Map met ontwerp- en bouw 
ideeën is aanwezig bij Jos van 
Stratum.  
 
1e periode 
Leerkrachten zoeken minimaal 2 
ontdekkoffers die passen binnen 
het onderwijs. 
 
2e periode 
Leerkrachten zoeken minimaal 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Oplossingen bedenken 
- Handelend bezig te zijn 
- Constructief bezig te zijn 
- Taalvaardigheid / 

Woordenschatuitbreiding 
- Creatief bezig te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Door het schooljaar heen 
zullen we bezig zijn met 
constructie-opdrachten 
zoals hout-en 
metaalbewerking voor de 
bovenbouw en allerlei 
constructie-opdrachten 
voor de onderbouw met 
behulp van: rietjes, 
stokjes, wasknijpers (hout) 
sigarettenfiltervullingen, 

      ijslollystokjes enz., 
 
 

 
 
 
 

-Metaal 
-Magneten (18) 
-Mechanica 
-Rietje Rits 
-Kikker in de kou 
-Chemie 
-Meten en wegen 
 
MB 
-Horen, zien, voelen 
-Aan tafel 
-Licht 3 
-Elektriciteit 
-Geluid 
-Toveren 
-Lucht 
-Magneten 
-Fiets 
-Metaal 
-Mechanica 
-Chemie 
-Meten en wegen 
-Mindstorms 
 
BB 
-Horen, zien, voelen 
-Aan tafel 
-Licht 3 
-Elektriciteit 
-Geluid 
-Toveren 
-Meten en wegen 
-Lucht 
-Magneten 
-Water 

ontdekkoffers die passen binnen 
het onderwijs. 
Daarnaast:  
Hout bewerken: 
Jenga maken. MB + BB gr 3,4,5, 
6,7,8. Andere opdrachten van 
hout zijn natuurlijk ook mogelijk. 
 
Activiteiten: 
Zagen, schuren, meten, 
timmeren. 
 
Metaal bewerken: 
Solderen met groep 7 en 8. 
Kennismaken met de techniek 
solderen en het maken van een 
werkstukje. Eerst in het platte 
vlak en daarna ruimtelijk. 
 
OB= onderbouw 
MB =middenbouw 
BB= bovenbouw 
 
Madscience 
Introductieles voor de groepen 
3 t/m 8:  (Wervingsshow medio 
januari 2020) 
Naschoolse activiteit van 6 
lessen waar leerlingen zich voor 
in kunnen schrijven.  
Data worden later bekend. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderen in groep 6 gaan ook dit 
jaar weer naar  
Jouw Techniek Fabriek. 
Doel Jouw Techniek Fabriek: 
Kinderen in een uitdagende en 
rijk gevulde omgeving kennis 
laten maken met techniek.  
-Elektriciteit 
-Deejay Battle 
-Kettingreactie 
-Battle of the robots  
-Slim heffen 
-Magnetisme 
 
Alle kinderen van de groepen 2 
gaan ook dit jaar weer naar de 
Ontdekfabriek op Strijp S. 
Zij nemen deel aan het 
programma 
Goochelen met Techniek. 
Het doel is: 
De kinderen gaan na het 
voorlezen van een leuk verhaal 
aan de slag met onder andere 
magnetisme, transmissie, 
luchtdruk, licht en beweging. 
Zij beleven allerlei technische 
toepassingen in een uitdagende 
en inspirerende omgeving. 
 
 
 
 
 
 

-Fiets 
-Metaal 
-Mechanica 
-Chemie 
-Mindstorms 
 
De opdrachtkaarten zijn voorzien 
van duidelijke aanwijzingen, 
afbeeldingen en pictogrammen 
zodat ook leerlingen met minder 
leeservaring toch hun weg weten 
te vinden.  
De opdrachtkaarten zijn 
beschikbaar in de koffers. 
Inmiddels zijn ook alle kaarten 
gedigitaliseerd en beschikbaar 
via de map Algemeen-Techniek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repair Café Stratum  
In samenwerking met het Repair 
café Stratum komen de kinderen 
uit groep 6 t/m 8 in aanraking 
met veelal elektrisch/elektronisch 
gereedschap en/of 
gebruiksvoorwerpen die nog 
gerepareerd kunnen worden. 
Kinderen verzamelen thuis of in 
de familie genoemde voorwerpen 
die kapot zijn en die door de 
medewerkers van het Repair 
Café gerepareerd kunnen 
worden. De medewerkers komen 
een dag naar onze school om de 
spullen te repareren. De kinderen 
kijken hoe dat gaat en mogen 
vragen stellen en meedenken. 
Het thema onnodig weggooien 
van afval komt hier aan de orde. 
Aan het bezoek van de 
medewerkers van Het Repaircafé 
gaat een les met begeleidende 
brief vooraf. Deze les wordt door 
de eigen leerkracht verzorgd. 



De leerlingen van de groepen 7 
en 8 gaan aan de slag met een 
project rond het thema 
Afvalwaterverwerking en het 
zuiveren van rioolwater. 
Een excursie naar de 
rioolwaterzuivering aan de 
Oldenbarneveldlaan is hierbij 
inbegrepen. 
 
 

 
 
 
Invoeringsplan Wetenschap en Technologie  
Spilcentrum Burghplan/ basisschool Beppino Sarto   
September 2020 
 
Visie: 
 

 Kinderen leren veel, graag en beter, wanneer de leerstof aanspreekt, de omgeving prikkelt, uitdaagt. 

 Onze school is de omgeving die de kinderen uitdaagt, nieuwsgierig maakt. 
 Leerlingen gaan op onderzoek uit, mogen experimenteren. 
 Zij leren van en met elkaar. 
 De leerkracht neemt een begeleidende, coachende houding aan. 
 De leerstof wordt in samenhang, daar waar mogelijk thematisch aangeboden. 
 Het aanbod, het materiaal en de omgeving is uitdagend voor alle leerlingen (differentiatie) 

 
 
 



Doel: 
 

 Onze leerlingen zijn instaat om zelfstandig keuzes te maken, te plannen, initiatieven te nemen. 
 Onze leerlingen zijn goed voorbereid op de overstap naar het V.O. 
 Onze kinderen zijn toegerust zich aan te passen en gelukkig te voelen in de huidige en toekomstige maatschappij. 
 Kinderen beheersen op het einde van groep 8 minimaal de basisstof voor hoofd- en zaakvakken. 

 
 

 Specifiek m.b.t. natuur, wetenschap en techniek:  
Kerndoel 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en 
temperatuur.  
Kerndoel 43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.  
Kerndoel 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.  
Kerndoel 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.  
Kerndoel 46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt. 
 

Beginsituatie: 
Onze school/ het spilcentrum biedt sinds 2011 systematisch en structureel techniekonderwijs aan voor alle leerjaren en maakt hierbij gebruik 
van een jaarplan en jaarrooster. 
Er is een speciale techniekhoek. Twee techniek- coördinatoren initiëren en organiseren activiteiten op het gebied van natuur en techniek; 
werken met leskisten naast of geïntegreerd in de methode Natuniek (volgens rooster /onder schooltijd), Mad Science (naschools/ kan op 
ingeschreven worden)  , de Ontdekfabriek en de Techniekfabriek, het uitnodigen van medewerkers van het Repaircafé Stratum voor een 
sessie. 
 

 Organisatie 

- De kinderen in de groepen 1 t/m 3 speel-leren dagelijks in themahoeken 

- In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met weektaken (rooster) 

- In alle groepen worden dagelijks coöperatieve werkvormen toegepast (geïntegreerd in hoofd- en zaakvakken) 

- In alle groepen werken de kinderen volgens rooster aan techniek (opgenomen in het jaarplan) 

- Bij toerbeurt maken alle groepen gebruik van het technieklokaal (rooster op schoolniveau) 

 
Onze nieuw ingerichte Techniekhoek. 
In de nissen tegenover het lokaal van groep 0 is een Techniekhoek gerealiseerd. Ook dit is een rijk gevulde en uitdagende leer/werkomgeving 
die naar buiten toe ook die uitstraling heeft. De ramen worden aan de binnenzijde beplakt met een folie (met technische afbeeldingen) die van 



buiten een aantrekkelijk beeld geeft van wat er binnen gebeurt. Gereedschappen en materialen worden zichtbaar en geordend in kasten en aan 
wanden opgeborgen. 
Jos van Stratum is ook dit schooljaar 2019-2020 1 x per twee weken op de vrijdag betrokken bij het begeleiden van kleine groepjes kinderen.  
(4 á 5). Deze groepjes afkomstig uit de groepen 3 t/m 8 gaan kennis maken met en werken aan: 
- technisch uitdagende klusjes met echte materialen en gereedschappen  
- het ontwerpen en maken van technische werkstukken met veel eigen inbreng vwb uitvoering, werking, bouwwijze, kleur- en materiaalkeuze. 
Activiteiten die aan bod kunnen komen: 

 Stekker aan draad monteren. 

 Fitting aan draad monteren. 

 Schakelaar tussen lamp en fitting monteren. 

 Buitenband van fietsvelg demonteren en monteren. 

 Lekke band van fiets plakken. 

 Solderen van werkstukje in platte vlak/ruimtelijke vlak. 

 Zelfdragende brug bouwen mbv. lollystokjes en houtlijm. 

 Stoel ontwerpen en bouwen van witte filterstaafjes. 

 Hoge, stabiele toren maken mbv. satéprikkers en houtlijm. 

 Stroomkring aanleggen mbv. fitting en stroomdraden met stekkers en batterij. 

 Windmeter construeren en versieren. 

 -Het maken van een parachute mbv dun plastic, dun garen en plakband en een gewichtje. Deze laten dalen in nieuwe hal. Valtijd meten 

en de vraag voorleggen: “Op welke manier zou je ervoor kunnen zorgen dat de parachute langer valt?” Ga maar proberen! 

 
Bij veel van deze activiteiten wordt de leerling uitgedaagd om na te denken over het eigen ontwerp en eventueel veranderingen en 
verbeteringen aan te brengen. 
De vragen die gesteld kunnen worden: 
-Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat…… 
-Wat heb je nodig om………….. 
-Als je ……………..wilt veranderen, wat moet je dan doen? 
-Bedenk eens iets om de ……………… hoger/langer/sterker enz. te maken. 
 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op vrijdag Jos van Stratum te vragen een specifieke Ontdekkoffer met opdrachten en materialen 
klaar te zetten en aan te bieden aan een hele klas met leerkracht. 

 
 

 



 
Op map algemeen in mapje techniek staan lesbeschrijvingen van de ontdekkoffers. Als ze daar niet staan, kunnen ze in de mappen in 
de metalen kast liggen. 
Geef op tijd door als er geen lesbeschrijving te vinden is, want dan kunnen we die opvragen.  
 
 
Ted Luiten en Jos van Stratum. 
 
 
 
 


