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Het Ideeëntoestel gaat over nieuwsgierigheid en onderzoekend leren. Het materiaal 

waarmee gewerkt wordt in de lessen, bevordert het creatieve denken en handelen.  

Creativiteit is belangrijk en kan grenzen verleggen! 

Wat is het Ideeëntoestel? Wat is het voor een ding en wie zijn de kleine mannetjes 

die erin wonen? 

Het Ideeëntoestel is een soort vliegende theepot, bewoond door eigenaardige 

mannetjes die zichzelf Doordenkers noemen. Het reizende toestel, voorzien van 

ontdekkingsinstrumenten zoals een telescoop en een graafmachine, is een metafoor 

voor verwondering en nieuwsgierigheid. Binnen in het toestel hebben de Doordenkers allerlei 

werkplaatsen en ateliers, waar zij dingen verzinnen en maken op basis van wat zij op hun reis 

ontdekt hebben. De kinderen worden meegenomen in deze wereld. 

Wat hebben we allemaal gedaan? 

• De ontdekking van het Ideeëntoestel 

Met behulp van afbeeldingen hebben de kinderen het 

verhaal van het Ideeëntoestel gehoord. De landing van 

het toestel op de zolder van Silke en Pjotr en wat er 

daarna gebeurt als ze in het toestel bij de Doordenkers 

terecht komen. 

 

• De verborgen landkaart 

Aan boord van het Ideeëntoestel zijn een aantal Doordenkers zeer geïnteresseerd in 

navigeren, kaarten maken en landmeten. Ze zijn vooral geïnteresseerd in wat ze ‘de 

verborgen landkaart’ noemen. Dat is een landkaart die verborgen zit in de vormen en 

contouren van alles wat de Doordenkers om zich heen zien.  

De kinderen hebben van de contouren van een omgevingsfoto, een landkaart gemaakt. 

Ieder heeft zijn eigen verborgen landkaart gemaakt. 



 

• De geluidskaart 

In deze les hebben de kinderen geoefend om heel aandachtig te luisteren. Ze zaten 

buiten, op de speelplaats en vormden zich door goed te luisteren, een beeld van hun 

omgeving en wat daarin gebeurde. Daarna hebben ze een plattegrond gemaakt (een 

geluidskaart). Tot slot hebben ze in groepjes een hoorspel bedacht met de geluiden die 

ze buiten hadden gehoord. 

 

• Het 1000 & 1 dingen-ding 

De Doordenkers zijn gek op uitvinden. Ze laten 

zich daarbij op ideeën brengen door het 1000-en-

één-dingen-ding. Dat is een machine die binnen 

in het Ideeëntoestel staat. Met de dingen die uit 

de machine komen, maken ze weer nieuwe 

voorwerpen. 

De kinderen hebben gewerkt met een 

divergentiematrix, om heel veel verschillende 

mogelijkheden te verzamelen voor het 

ontwerpen van een gefantaseerde machine.  

 

  



 

• De Hartenwensput 

In het Ideeëntoestel zitten veel putten. De Doordenkers gebruiken deze putten om diep 

na te kunnen denken over grote vragen.  

In deze les hebben de kinderen de betekenis van hun eigen hartenwens verkend door 

veel wat-, waarom- en hoe- vragen te stellen. Wat wil ik? Waarom wil ik dat? Hoe kan ik 

dit voor elkaar krijgen? Er zijn prachtige hartenwensen uitgewerkt zoals het worden van 

juf of profvoetballer, maar ook bijvoorbeeld een tijdje in een ander land of stad wonen. 

 

 

 

• Vlog maken voor ‘de gezonde school’ 

De laatste twee weken van het thema, hebben we gewerkt aan de 

vlog over de gezonde school, waarvoor ’t Startblok opnieuw 

genomineerd is. Iedereen is met verschillende onderwerpen aan de 

slag gegaan: Jeelo, het Smaakcentrum, eten en drinken tijdens de 

pauzes, de waterdag, traktaties en voldoende bewegen. De kinderen 

hebben alles zelf uitgevoerd en opgenomen. Het resultaat is een 

prachtig filmpje dat heel goed weergeeft waarom wij dit vignet 

verdiend hebben! 

Binnenkort komt het filmpje op de website van ’t Startblok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

….en het nieuwe thema is: ‘Uilen’                                                                                                                

 

De  plusbrief is ook terug te vinden op de 

website van ’t Startblok 

http://www.startblok-cuijk.nl 

 

 


