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VOORWOORD

Beste leerkracht,
Het educatief pakket ‘Aan de slag in je eigen bedrijf!’ is ontwikkeld om kinderen van
het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs te enthousiasmeren voor techniek.
Het pakket biedt een totaalproject aan, waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan
en hun eigen technologisch bedrijf oprichten. De leerlingen doorlopen het volledige technisch proces: de aanleg van een machinepark, de zoektocht naar geschikte
grondstoffen, het verwerken van die grondstoffen tot een halffabricaat, het opstellen van een plan voor de aanmaak van een eindproduct en tot slot het realiseren
van een eindproduct.
Pagina’s 5 tot en met 12 vormen een handleiding die de leerlingen door het
ganse proces loodst. De leerlingen maken een schepraam (een hulpmiddel) en
gebruiken papiersnippers (de grondstof ) om gerecycleerd papier (een halffabricaat) te maken. Uiteindelijk resulteert het project in het maken van een doosje (het
eindproduct), dat voor verschillende doeleinden kan dienen. In de leerlingenhandleiding wordt elke stap van het technisch proces nauwkeurig uitgelegd, zodat de
leerlingen zelf hun technisch systeem kunnen realiseren. Afhankelijk van de behoefte van de leerlingen, moeten ze daarbij in de loop van het technisch proces
enkele keuzes maken. Zo komt elke leerling tot een uniek eindproduct.
Voor de leerkracht is er vanaf pagina 13 een lerarenhandleiding. Daarin staan
een heleboel didactische tips, die kunnen helpen om deze les techniek in goede
banen te leiden. Daarnaast vind je achtergrondinformatie over de eigenschappen,
het productieproces en de voor- en nadelen van gerecycleerd papier. Tenslotte
staat achteraan dit pakket een lijst met eindtermen die dit pakket kan helpen realiseren.
We wensen jou en je leerlingen veel doe-plezier met dit pakket!
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Droom je ervan een eigen bedrijf op te starten? Ben je gebeten
om zelf een product te ontwikkelen en de productie ervan van
A tot Z op te volgen? In dit pakket ga je zelf aan de
slag en start je je eigen technologisch bedrijf op.
Jouw bedrijf zal oud papier gebruiken om gerecycleerd papier te produceren. Met dat papier wordt dan het eindproduct gemaakt:
een smaakvolle geheimendoos. Of
weet jij nog andere dingen die
je met papier

kan

maken?
Test

het

gerust uit!

1. De uitrusting :
een schepraam
Allereerst heb je materialen nodig, om
je machinepark mee uit te rusten. Ook
bij het maken van materialen, komt
techniek van pas. Jouw bedrijf heeft
een schepraam nodig: een machine om
papier te scheppen. Zo’n schepraam
bestaat uit twee delen: één kader met
gaas en één zonder. Ga aan de slag en
maak zelf je schepraam.

WAT HEB JE NODIG?
•
•
•
•
•

Vliegengaas (50 cm x 60 cm)
2 houten latten van minstens 1m50
Houtlijm
Nietpistool en nietjes
Houtzaag en verstekbak

Hiernaast zie je een foto van een verstekbak.
In de verstekbak kan je de lat leggen die je
wil zagen. In de wanden van de verstekbak staan een aantal gleuven, waarin je je
houtzaag kan leggen. Als je de zaag in de
tegenoverliggende gleuven legt, zaag je een
rechte hoek (90 graden). Als je de zaag in
de schuine gleuven legt, zaag je een hoek
van 45 graden. Dat noemt men ‘zagen met
verstek’. Het verstek zorgt ervoor dat je kader
een mooie, stevige constructie wordt.
Misschien vind je thuis in de garage wel een
echte verstekzaag. Die kan je ook gebruiken
om de latten automatisch met verstek te
zagen. Vraag steeds hulp aan je ouders als
je een verstekzaag wil gebruiken!
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AAN DE SLAG!

Vraag hulp aan je leerkracht,
voor het werken met de zaag en het nietjespistool.

Zaag de houten latten in stukken met
behulp van de verstekbak. Maak vier
latten van 20 cm en vier latten van
30 cm. De lengte meet je aan de kortste zijde van de latten, zodat de binnenkant van je schepraam 20 op 30
centimeter meet. Als je papier van een
andere afmeting wil maken, kan je latten van een andere lengte zagen. Voor
een vierkant blad papier bijvoorbeeld,
maak je alle latten even lang.
Maak twee rechthoekige kaders met
telkens twee lange en twee korte latten. Dat doe je door de latten met de
schuine zijde aan elkaar te lijmen met
wat houtlijm. Om het geheel steviger te
maken, gebruik je het nietpistool.
Eén van de kaders wordt voorzien van
een zeef. Daarvoor span je het vliegengaas over de kader. Je bevestigt het
gaas aan de zijkant of de achterkant
van het kader met nietjes. Niet het
gaas eerst vast in het midden van één
zijde. Schiet vervolgens een nietje in
het midden van de tegenoverliggende
zijde. Niet het gaas nu ook vast in het
midden van de overige zijden. Maak
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vervolgens de rest van het gaas vast
met nietjes om de 2 cm. Trek het gaas
telkens goed strak aan vooraleer je het
vastniet.
Hou het kader met het gaas naar boven
en leg er de lege kader op. Je schepraam is nu klaar voor gebruik. Je hebt
je machinepark aangelegd en je bedrijf
is nu klaar om met de productie te beginnen!

ALTERNATIEF
SCHEPRAAM

Heb je geen verstekbak of wil je
liever een eenvoudiger schepraam maken? Zo gaat het ook:
Buig een ijzeren kleerhanger
tot een vierkant en trek er een
nylonkous overheen.

EXTRA INFO: HOUTVERBINDINGEN

In de houtbewerking bestaan nog andere verbindingen, die een constructie
stevigheid geven.
Op deze pagina zie je enkele voorbeelden.

 De halfhoutoverkeping

 De pen- en gatverbinding

 De groefverbinding

 De deuvelverbinding

 De zwaluwstaartverbinding

 De keepverbinding
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2. Van grondstof
tot halffabricaat
In jouw bedrijf zal straks het eerste eindproduct geproduceerd worden. Vooraleer je daaraan kan beginnen, moet je
op zoek gaan naar geschikte grondstoffen. Je bedrijf is vriendelijk voor het milieu, en recycleert oud papier. Ga dus op
zoek naar allerlei soorten oud papier:
krantenpapier, wit papier, gekleurd papier, oude enveloppen, ... Gebruik geen
glanzend papier, zoals van magazines
of tijdschriften, of enveloppen met een
voering of venster.
De grondstoffen heb je nodig om halffabricaten te produceren. Een halffabricaat is een product dat gemaakt wordt
van grondstoffen, maar dat nog verder
verwerkt moet worden tot een eindproduct.
Het halffabricaat van jouw bedrijf is gerecycleerd papier.
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Papier is meestal gemaakt van duizenden kleine, lange, dunne draadjes hout,
die bij elkaar geperst zijn. Die draadjes
of vezels kunnen worden gebruikt om
nieuw, zelfgemaakt papier te maken.

WAT HEB JE NODIG?
•
•
•
•
•
•

•
•

Allerlei soorten oud papier
Grote teil (zorg ervoor dat je schepraam erin past!)
Heet water
Schepraam (bestaat uit twee delen)
Houtlijm
Enkele dweilen of oude stukken
stof, die groter zijn dan het schepraam
Mixer of boormachine met verfmenger
Plank

AAN DE SLAG!

Scheur het papier in kleine stukjes en
doe die in een teil. Vul de teil met heet
water totdat het papier onder water
staat. Voeg een paar eetlepels houtlijm
toe. Laat de papiersnippers een hele dag
weken. Roer af en toe met een mixer of
boormachine. Doe dat een laatste keer,
net voordat je aan het scheppen gaat.
Hou je schepraam in de aanslag: de onderste kader met het gaas naar boven
en daarbovenop de lege kader. Ga nu
met het schepraam in het water, schep
de brij in het raam en kom terug uit het
water. Zorg dat het hele raam gevuld
wordt met een even dikke laag papierbrij. Haal het schepraam recht omhoog,
zodat de brij op het gaas blijft liggen.
Schud het schepraam voorzichtig heen
en weer en laat het goed uitlekken.
Leg het schepraam op een dweil en
haal het bovenste deel (zonder gaas)

eraf. Leg een tweede dweil op het
schepraam. Draai het geheel nu voorzichtig om en leg het halfafgewerkt
product met de dweil op een vlakke ondergrond. Maak het papier voorzichtig
los van het schepraam.
Schep een nieuwe lading papierbrij op
het schepraam. Doe net hetzelfde en
keer het resultaat om, bovenop het eerste blad papier. Ga zo verder tot je een
stapel papier met dweilen ertussen bekomt. Om te eindigen, leg je een dweil
bovenaan met een plank erop. Om het
water extra goed uit de pulp te persen,
kan je een gewicht (bvb een paar bakstenen of pakken melk) op de plank leggen.
Na twee tot drie uur kan je de vellen van
elkaar losmaken. Hang de dweilen met de
natte vellen papier te drogen aan de waslijn. Let op: het kan enkele dagen duren
vooraleer je papier helemaal droog is.

PIMP JE PAPIER
Om je papier aantrekkelijker te
maken, kan je natuurlijke kleuren toevoegen aan de brij, zoals
koffie, het sap van rode biet of
het sap van rodekool. Door bij
het rodekoolsap azijn of maagzout toe te voegen, verkrijg je
een roze of blauwe kleur. Met
wat voedingskleurstof of met
glitters krijg je ook een leuk effect. Bloemetjes, veertjes, draadjes enzovoort kan je laten drogen in het papier. Om je papier
steviger te maken kan je plukjes
watten toevoegen aan de brij.
(zie foto-inzet hieronder)
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EXTRA INFO: PAPIER VAN VROEGER TOT NU

Tegenwoordig is papier overal. Maar heel
lang geleden had niemand papier. Ongeveer 5000 jaar geleden, maakten de
oude Egyptenaren van de papyrusplant
een vroege vorm van papier. Later, toen
papyrus steeds duurder werd en de Egyptenaren niet meer aan de vraag uit Europa
konden voldoen, begon men te schrijven
op perkament. Dat materiaal, gemaakt
van dierenhuiden, was een pak steviger.
Rond het jaar 250 voor Christus maakten
de Chinezen het eerste moderne papier.
Ze maakten pulp van stukjes boomschors,
hennepvezel, bamboe en katoen en ze
gebruikten, net als jij, een zeef om het papier te scheppen. Maar er was niet genoeg
katoen om aan de papiervraag te voldoen.
Pas in 1056 dook papier voor het eerst
zijn intrede in Europa. Eerst in Spanje,
200 jaar later ook in Italië en Frankrijk.
In 1917 bestudeerde een Franse geleerde wespen die hout kauwden en
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een papierachtig nest bouwden. Hij
begreep dat papier ook gemaakt kan
worden van hout. Tegenwoordig wordt
het meeste papier nog altijd van hout
gemaakt. Om het wit te maken, worden
bleekmiddelen toegevoegd.
Veel bedrijven recycleren oud papier.
Vandaag de dag gebeurt dat steeds
meer, zodat er minder bomen gekapt
hoeven te worden. In Europa wordt meer
dan de helft van het papier opnieuw gebruikt. Het gebruikte papier wordt met
water gemengd en vervolgens uitgespreid op een bewegend rooster. Het
wordt door walsen geperst, gedroogd
en dan tot een grote rol opgerold.
Wist je dat papiergeld niet van gewoon
papier gemaakt wordt? Het moet immers steviger zijn dan gewoon papier en
toch soepel genoeg om het makkelijk te
kunnen plooien. Briefjesgeld wordt van
katoen gemaakt! Bovendien worden
aan het papier speciale microvezels toegevoegd, die oplichten onder UV-licht.
Dat maak je niet zomaar na!

3. Van halffabricaat
tot eindproduct
Het enige wat je nu nog moet doen, is
een aantrekkelijk eindproduct maken
van je halffabricaat. Er zijn ontelbaar
veel mogelijkheden. Van één halffabricaat kan je verschillende eindproducten maken. In jouw bedrijf ga je een
geheimendoos maken. Maar als je je
fantasie gebruikt, kan je vast nog andere eindproducten bedenken, die je kan
maken met het gerecycleerd papier.

WAT HEB JE NODIG?
•
•
•
•
•

Handgeschept papier
Schaar
Potlood
Lijm
Breekmes

AAN DE SLAG!
Van papier kan je verschillende eindproducten maken. Je kan het vouwen
tot de meest moeilijke vormen. Maar
om dat te doen, heb je eerst een sjabloon nodig. Net zoals je een plan nodig hebt om een huis te bouwen.
Op de volgende pagina, vind je een
sjabloon om een doosje te bouwen.
Teken het sjabloon met potlood na op
je handgeschept papier. Knip het plan
uit en vouw nu op de lijnen. De stukken
met paars bolletjespatroon, heb je nodig om de verschillende vlakken aan elkaar te lijmen. Het vlak dat met de rode
X aangeduid is, is het deksel van de
geheimendoos. Op de rode stippellijn
maak je een snede met een breekmes.
Zo kan je het deksel stevig dichtmaken.

Hou je meer van andere vormen?
Probeer dan zelf eens een sjabloon
te maken. Je kan het doosje zo lang
(L), breed (B) en hoog (H) maken als je
zelf wil. Wel moet je ervoor zorgen dat
de lijnen die met eenzelfde letter zijn
aangeduid, steeds dezelfde lengte
hebben op je plan. Probeer eens een
heel hoog of heel lang doosje te maken!
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SCHEMA GEHEIMENDOOS

Lijmen

Lijmen

Lijmen

Lijmen

Rode stippellijn snijden om lipje van deksel in te steken
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EXTRA INFO: HET ENE BEDRIJF IS HET ANDERE NIET

Niet alle bedrijven doorlopen het
proces dat in dit pakket omschreven
wordt. Sommige bedrijven verwerken
grondstoffen tot halffabricaten. Die
halfproducten verkopen ze dan aan
andere bedrijven, waar ze opgenomen
worden in allerlei productieprocessen. Jij kan bijvoorbeeld gerecycleerd
papier maken, dat anderen gebruiken
om adreskaartjes of dagboeken mee te
maken.

lende onderdelen die van verschillende grondstoffen worden gemaakt.
Er zijn ook eindproducten die rechtstreeks van een grondstof worden gemaakt, zonder het tussenstadium van
een halffabricaat. Een voorbeeld daarvan is het papier waarop je schrijft.

Andere bedrijven kopen halffabricaten
aan en verwerken die tot een eindproduct. Zo kan jij ook papier naar keuze
aankopen en verwerken tot een geheimendoos, in plaats van het hele productieproces te doorlopen.
Sommige producenten hebben meerdere leveranciers van grondstoffen, die
samen verwerkt worden tot een halffabricaat of een eindproduct. Een auto
bijvoorbeeld, bestaat uit veel verschil-
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BEDRIJFSSCHEMA VAN JOUW BEDRIJF

Je hebt nu helemaal zelf van A tot Z een
product gemaakt. Je bent vertrokken van
geschikte grondstoffen en hebt met behulp van je machinepark, via een halffabricaat, een verkoopsklaar eindproduct
vervaardigd. Tijdens het productieproces

bekwam je ook enkele afvalproducten.
Milieuvriendelijke bedrijven proberen
dat afval zoveel mogelijk te recycleren.
Afvalwater komt via een waterzuiveringstation weer in de waterkringloop
terecht.

Hieronder zie je het bedrijfsschema van
jouw bedrijf. Zo’n schema kan je voor elk
productieproces opstellen. Probeer het
eens voor een autofabriek? Of voor een
ander bedrijf?

EXTRA
GRONDSTOF
GRONDSTOFFEN

WATER

OUD PAPIER

VERWERKING
HALFFABRICAAT

WATERZUIVERING

NODIG:
SCHEPRAAM

AFVAL
WATER

HANDGESCHEPT
PAPIER

VERWERKING
NODIG:
PLAN

AFVAL

PAPIERRESTEN

EINDPRODUCT
GEHEIMENDOOS

RECYCLAGE

14

Lerarenhandleiding
DIDACTISCHE TIPS
Het educatief pakket ‘Aan de slag in je
eigen bedrijf!’ heeft als doel de technische geletterdheid van de leerlingen
te vergroten. Daarbij wordt binnen het
toepassingsgebied ‘constructie’ aandacht geschonken aan elk van de drie
dimensies: begrijpen, hanteren en duiden. Probeer je leerlingen daarom in
elke stap van het technisch proces aan
te moedigen om:
• probleemoplossend na te denken
en inzicht te verwerven in waarom
iets werkt (BEGRIJPEN)
• zelf aan de slag te gaan met het maken van hulpmiddelen, grondstoffen en eindproducten (HANTEREN)
• na te denken over de maatschappelijke relevantie van het technisch
systeem (DUIDEN)

ENKELE TIPS:
Begrijpen
Moedig de leerlingen aan om na te
denken over wat ze zullen maken. In
de leerlingenhandleiding wordt voorgesteld om een geheimendoosje te
maken, maar dat kan even goed een
juwelendoosje, pennendoos, pennenhouder, pralinedoos, … zijn. Ze moeten een keuze maken, want afhankelijk
van het eindproduct, moet het plan er
anders uitzien, moet het papier andere
afmetingen hebben, gebruiken ze andere versieringen, … Elke keuze die ze
maken tijdens het technisch proces,
heeft een invloed op het eindproduct.
Laat de leerlingen nadenken over
waarom ze bepaalde handelingen
moeten uitvoeren tijdens het technisch proces. Waarom zagen ze latten
van een bepaalde lengte? Waarom
gebruiken ze een verstekbak? Welke
andere houtverbindingen zijn er (zie
extra info) en waarom zijn die niet zo
eenvoudig te maken? Waarom moeten
ze twee houten kaders maken? Waar-

om plaats je een dweil tussen de vellen papier? Waarom leg je een zwaar
gewicht op de stapel papier? Waarom
moet het papier drogen vooraleer je
ermee aan de slag gaat? Welke vorm
moet het eindproduct hebben en hoe
pas je het plan aan? Elke stap in het
technisch proces geeft stof tot nadenken!
Misschien kan je een echte verstekzaag meebrengen naar de klas. Laat
de leerlingen het toestel van dichtbij
bekijken, zodat ze ontdekken hoe het
werkt. Let wel op: laat de leerlingen
niet zelf met een verstekzaag werken!
Een demonstratie kan wel.

Hanteren
In dit educatief pakket wordt erg veel
aandacht besteed aan het maken, zodat de technische vaardigheden van
de leerlingen verbeteren. Ze maken
een hulpmiddel (het schepraam) en
een halffabricaat (gerecycleerd papier)
om tot een eindproduct (het doosje) te
komen. Daarbij maken ze kennis met
enkele nieuwe handelingen: zagen
met verstek, nieten, papier scheppen,
een plan (over-)tekenen, een doos
vouwen, …

Duiden
Bij elk hoofdstuk hoort ook een deel
‘extra info’. Daarin krijgen de leerlingen
informatie over verschillende soorten
houtverbindingen, over de geschiedenis van hun grondstof (papier) en over
de structuur van industriële bedrijven.
Laat hen nadenken over het bedrijfsschema van hun eigen ‘bedrijf’. Ziet elk
bedrijf er zo uit? Zijn er ook bedrijven
die hun grondstoffen elders kopen (vb
bedrijven die ongerecycleerd papier
maken)? Misschien kennen ze bedrijven die halffabricaten aankopen en
daarmee een product maken (vb dozenfabrieken die karton laten aanleveren)? Ook bedrijven moeten keuzes
maken in hun technisch proces!

Wijs de leerlingen ook op de maatschappelijke relevantie van het gebruik van gerecycleerd papier. Papier
is een goed dat enorm veel gebruikt
wordt in ons leven. Het kost erg weinig en we deinzen er niet voor terug
om ‘snel even iets af te printen’ of om
‘gauw een kopietje te maken’. In 2005
verbruikte de gemiddelde Belg maar
liefst 1 kg papier en karton per dag!!!
Maar voor het maken van papier zijn
enorme hoeveelheden hout, water en
energie nodig. Papier dat (deels) gerecycleerd is, heeft een veel kleinere
mi
lieu-impact. Ook het bleken van
papier, dat met chloor gebeurt, is erg
schadelijk voor het milieu.
De leerlingen doorlopen tijdens dit
project vooral de eerste drie stappen
van het technisch proces: het probleem stellen, ontwerpen en maken.

Het probleem stellen
Het probleem waarmee de leerlingen
geconfronteerd worden is het ‘opbergen’ van (een) voorwerp(en). Afhankelijk van de inhoud die het doosje
moet bevatten, moet het doosje aan
bepaalde vereisten voldoen. Door het
probleem duidelijk te omschrijven
(Wat moet er in het doosje? Hoe groot
zijn de voorwerpen die in het doosje
moeten passen?), maken de leerlingen
bepaalde keuzes zodat het technisch
systeem aan hun behoeften voldoet.

Ontwerpen
Om tot een goed eindresultaat te komen, dat voldoet aan de behoeften die
tijdens de probleemstelling vooropgesteld zijn, moeten de leerlingen weloverwogen keuzes maken. Naargelang
de grootte van hun doosje, moet het
papier bepaalde afmetingen hebben.
Ze moeten ook een plan maken, dat
voldoet aan bepaalde voorwaarden.
Moedig de leerlingen aan om er een
persoonlijk project van te maken. Mis-
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schien hoort er helemaal geen deksel
op hun doosje, dan is het aan de leerlingen om hun plan op de juiste manier aan te passen.

Maken
De leerlingen maken uiteindelijk zelf
hun eindproduct: een doosje dat dient
om een geheim te bewaren, om pennen te verzamelen, om juwelen te
beschermen, … Daarbij maken ze gebruik van de handleiding die in dit
pakket aangeboden wordt.
Het in gebruik nemen en evalueren zit
niet in dit project vervat. De leerlingen
maken het eindproduct voor eigen gebruik. Je kan wel de boodschap meegeven dat het de leerlingen vrij staat
om hun ontwerp te verfijnen en om
– buiten de lesuren – een nieuw eindproduct te maken dat beter aan hun
behoeften voldoet!

ACHTERGRONDINFORMATIE:
GERECYCLEERD PAPIER

Als je papier scheurt en onder een
vergrootglas bekijkt, zie je kleine,
draadachtige vezels: cellulosevezels.
Oorspronkelijk haalde men die uit
hout. Daarin zitten cellulosevezels
stevig aan elkaar gebonden met de
houtstof lignine. Papier dat gemaakt
wordt van houtvezels, ziet er witter
dan wit uit, omdat het gele lignine
eruit verwijderd wordt.
Je kan ook cellulosevezels uit oud
papier halen en daarmee nieuw, gerecycleerd papier of kringlooppapier
maken. Kringlooppapier moet voor
minstens 50% uit papierafval bestaan. Voor het maken van kringlooppapier van 100% papierafval, hoeven
geen bomen gerooid te worden en
wordt in vergelijking met niet gerecycleerd papier 22% minder energie en 72% minder water gebruikt.
Bovendien zorgt de productie van
kringlooppapier voor minder luchtvervuiling met zwaveldioxide en andere giftige stoffen en veroorzaakt
het productieproces minder watervervuiling en afval.
Er zijn echter ook nadelen verbonden
aan kringlooppapier. Zo komen er
schadelijke stoffen vrij bij het ontinkten van oud papier, waarvoor moeilijk
afbreekbare detergenten gebruikt
worden. Gelukkig bevat het afval dat
bij het ontinkten vrijkomt (papierstof,
inktresten) zeer weinig schadelijke
stoffen, die ook bij het afval zouden
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terechtkomen wanneer het oude papier niet gerecycleerd zou worden.
Het typisch grijze kringlooppapier
werd niet ontinkt en vormt daardoor
de kleinste milieubedreiging.
Papier is niet oneindig recycleerbaar.
Na elke bewerking vermindert de
vezelkwaliteit. Algemeen wordt aangenomen dat een vezel twee tot vijf
keer opnieuw gebruikt kan worden.
Daarom is het nog altijd beter om gewoon zuinig om te springen met papier (minder afdrukken, dubbelzijdig
afdrukken, geen reclamedrukwerk laten leveren, …) dan om gerecycleerd
papier te gebruiken.
Nadat oud papier en karton wordt
opgehaald, wordt het in een recuperatiebedrijf schoongemaakt en
gesorteerd volgens kwaliteit en samenstelling. Het papier wordt dan
samengeperst in balen en getransporteerd naar papierrecyclagebedrijven. Het papier wordt met water
vermengd, vermalen tot pulp en
eventueel ontinkt. Ook worden nietjes en plastic uit de pulp gezeefd.
Nieuwe grondstoffen worden toegevoegd. Nu wordt de pulp gladgestreken en wordt het water uit het papier
geperst. Vervolgens worden de papiervezels gedroogd en wordt het
nieuwe kringlooppapier opgerold.
Tenslotte gaat het papier de verwerking in, waar men dozen, kranten,
wc-papier, … maakt.

EINDTERMEN
Wetenschappen en techniek
Natuur

Techniek

Levende en
niet-levende natuur

Kerncomponenten
van techniek

Techniek als
menselijke activiteit

De leerlingen

De leerlingen kunnen

De leerlingen kunnen

1.3

kunnen in een beperkte verzameling van organismen en
gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en
op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden;
1.14 kunnen van courante materialen
uit hun omgeving enkele eigenschappen aantonen;

2.1

Milieu

2.6

2.10 bepalen aan welke vereisten het
technisch systeem dat ze willen
gebruiken of realiseren, moet
voldoen;
2.11 ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem;
2.12 keuzen maken bij het gebruiken
of realiseren van een technisch
systeem, rekening houdend met
de behoefte, met de vereisten en
met de beschikbare hulpmiddelen;
2.13 een eenvoudige werktekening
of handleiding stap voor stap
uitvoeren;
2.15 technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van
techniek gebruiken en/of realiseren.
2.16* De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en
zorgzaam te werken.

2.2

2.5

De leerlingen
1.23* tonen zich in hun gedrag bereid
om in de eigen klas en school
zorgvuldig om te gaan met afval,
energie, papier, voedsel en water;
1.24 kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren
hoe mensen op positieve, maar
ook op negatieve wijze omgaan
met het milieu;
1.26* tonen respect en zorg voor de
natuur vanuit het besef dat de
mens voor zijn levensbehoeften
afhankelijk is van het natuurlijk
leefmilieu.

2.7

van technische systemen uit hun
omgeving zeggen uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn;
specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische
systemen onderzoeken door
middel van hanteren, monteren
of demonteren;
illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren;
illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn
op kennis over eigenschappen
van materialen of over natuurlijke verschijnselen;
in concrete ervaringen stappen
van het technisch proces herkennen (het probleem stellen,
oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren);

Techniek en samenleving
De leerlingen kunnen
2.17 illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden;
2.18 aan de hand van voorbeelden
uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren
dat technische systemen nuttig,
gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

* De attitudes werden met een asterisk (*) aangeduid.
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Fietsen op een kabel op vijf meter hoogte? Zelf een vliegtuig
veilig aan de grond zetten? Een dutje doen op een spijkerbed?
Wandelen op de maan? Je beleeft het allemaal in Technopolis®,
het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie.
Aankomen moét
Hier voel je, probeer je en ervaar je alles helemaal
zélf. Want wat je zélf doet, begrijp je beter!
Zo leer je op een toffe, spannende manier iets
bij over wetenschap en technologie. Je zal
al snel merken dat wetenschap allesbehalve
saai is. En dat wordt het ook nooit, want het
aanbod van Technopolis® verandert voortdurend,
waardoor je bezoek telkens anders verloopt.

Wetenschappe-leuk
Technopolis® is niet alleen leerrijk, het is ook
leuk en spannend. Je wordt er verrast met
toffe shows en demo’s, waarin de edutainers
van Technopolis® je de wondere wereld van de
wetenschap doen ontdekken. Laat ze bijvoorbeeld
je haren rechtop zetten. Neen, niet met gel of
haarlak, maar met … statische elektriciteit!

Nieuwsgierig?
Dat zijn we allemaal!
Technopolis® is er voor jonge ontdekkers
én oudere onderzoekers. Iedereen maakt er
kennis met de technologie en wetenschap die
achter dagdagelijkse zaken schuilgaan.

Leren is nooit saai
Basis- en secundaire scholen ruilen hun
schoolbanken in voor een educatieve dag vol
wetenschap én plezier in Technopolis®. Leerlingen
gebruiken hun zoekboekje als houvast, of volgen
tijdens de e-rally een interactieve themaroute.
Ze worden – figuurlijk – van hun sokken
geblazen in het Lab met chemische proefjes
en in het Atelier vol technologische snufjes.
En natuurlijk is er ook een tot de verbeelding
sprekende wetenschapsshow. Achteraf zetten
leerkrachten de pret gewoon verder met het
gratis educatief lesmateriaal van Technopolis®,
te downloaden via www.technopolis.be.
Of je haalt met de spectaculaire scholenshow
een lading wetenschappelijke fun en
technische kennis gewoon naar jouw klas!

Technologielaan
B-2800 Mechelen
+32 15 34 20 00
info@technopolis.be
www.technopolis.be

Volg ons overal!

