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Voorwoord
Beste leerkracht,
Met het educatief pakket ‘Spelend ondernemen’ kunnen je leerlingen uit het derde, vierde,
vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs op een aantrekkelijke manier ontdekken
wat ondernemerschap inhoudt. De leerlingen worden aangemoedigd om zelf een spel te
ontwikkelen. Ze bedenken ook een strategie om hun spel aan de man te brengen en stellen
hun project voor tijdens een ‘megaleuke spelmarkt’. Daar wordt hun ondernemerschap dan
ook echt op de proef gesteld.
Om het educatief pakket ‘Spelend ondernemen’ volledig te doorlopen, dien je vier fases te
doorlopen. Fase 1 neemt 2 lesuren in beslag, voor fase 2 en 3 moet je telkens een lesdag
uittrekken en de afsluitende fase 4 voltooi je in 1 lesuur.
‘Spelend ondernemen’ is tweeledig opgebouwd en omvat een lerarenhandleiding enerzijds
en invulblaadjes voor de leerlingen anderzijds. De lerarenhandleiding geeft onder meer
aan welke vakgebonden eindtermen je bereikt door met dit lespakket te werken. Daarnaast
bevat deze handleiding ook allerlei didactische tips om de les in goede banen te leiden.
De invulblaadjes worden uitgedeeld tijdens elke fase van het project en dienen als
ondersteuning voor de leerlingen.
We wensen jou en je leerlingen veel doe-plezier met dit wetenschappe-leuk pakket!
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Lerarenhandleiding:
Hoe gebruik je dit pakket in de klas?
1. Inleiding
Tijdens dit project gaan je leerlingen aan de slag als echte ondernemers. Ze organiseren een
‘Spelmarkt’ voor andere klassen en gaan daarbij de concurrentie aan met hun klasgenoten.
In kleine groepjes bedenken ze een spel, werken ze hun idee uit, zorgen ze voor een
reclamecampagne en proberen ze deelnemers te lokken. Wie verdient het meeste tijdens de
spelmarkt?
De leerlingen werken in vier fases aan hun spel en doorlopen zeven stappen, van brainstorm
tot evaluatie. Tijdens de eerste fase wordt hun idee geboren en getoetst aan de vooropgestelde
vereisten (veilig, haalbaar, leuk, goedkoop). De leerlingen werken het uitgekozen spel uit en
zorgen voor een goede promotie in de tweede fase. De derde fase is de spelmarkt zelf: het
hoogtepunt van dit project. Tot slot evalueren de leerlingen hun eigen onderneming en die van
hun klasgenoten in de vierde en laatste fase.
Voor jou als leerkracht is er ook een belangrijke taak weggelegd. Terwijl de leerlingen zich
focussen op hun eigen spel, zorg jij voor een locatie, een datum en het uitnodigen van de
andere klassen. Verder stel je je op als coach om het overzicht te bewaren en om de leerlingen
te helpen waar nodig. Alleen zo kan de spelmarkt een echt succes worden!
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2. Voorbereiding
Groepjes
Verdeel de klas in groepjes van drie of vier leerlingen. Probeer ervoor te zorgen dat
verschillende types leerlingen bij elkaar gezet worden: de leerlingen in een team dienen elkaar
aan te vullen op vlak van karaktereigenschappen. Zorg alvast in elk team voor een handige, een
mondige, een creatieve,... leerling. De indeling van de groepjes wordt bekend gemaakt tijdens
fase 1 van het project.

Datum en locatie
Spreek met de rest van het lerarenteam af wanneer en waar de Spelmarkt kan plaatsvinden en
welke klassen een bezoek zullen brengen aan de Spelmarkt van jouw klas. Inspiratie nodig?
		
		
		

• Je kan de Spelmarkt laten doorgaan op de speelplaats, in de turnzaal, …
Als de Spelmarkt buiten georganiseerd wordt, voorzie dan ook een
slecht-weer-scenario.

		
		

• De Spelmarkt kan tijdens de speeltijd plaatsvinden, tijdens de middagpauze
of tijdens de lesuren.

		
		
		

• Als de Spelmarkt tijdens de lesuren plaatsvindt, spreek dan vooraf af om hoe
laat de andere klassen een bezoek brengen. Komen ze allemaal tegelijk of
om beurt? Hoeveel tijd krijgen de leerlingen om de Spelmarkt te bezoeken?

Aankondiging
Op pagina 17 van dit educatief pakket vind je een affiche die de Spelmarkt aankondigt. Druk
deze affiche af, liefst in kleur, en vul de ontbrekende gegevens in met een duidelijke stift.
Hang de affiche op op een aankondigingenbord dat voor iedereen zichtbaar is, of vraag aan je
collega’s om een poster in hun klas op te hangen. Voorbeeld:

17.. organiseert
20.....
ril.....
16.....ap.....
.....
5A
....... hun megaleuke
klas .....

Op

Spelmarkt

15 u ......
00
Kom om .......
speelplaats
naar de ........................

en waag je kans met de allerleukste spellen

Win jij
een spel?
Spelbonnen om je
spellen te betalen krijg
je van je juf of meester
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Spelbonnen
Achteraan dit educatief pakket (bijlage) vind je een blad met spelbonnen. Druk dit blad af
en kopieer het een aantal keer. Knip de spelbonnen uit en bezorg ze aan de bezoekende
leerkrachten. De bedoeling is dat elke leerling die de spelmarkt bezoekt, 10 spelbonnen krijgt
om te besteden. Ook bezoekende leerkrachten krijgen bonnen!

Spelbon

Invulblaadjes
Op pagina’s 18 tot 26 van dit educatief pakket vind je voor elke fase, voor elke stap,
invulblaadjes voor de leerlingen. Druk van elke pagina zoveel exemplaren af, als er groepjes
gevormd zijn in je klas. Deze invulblaadjes gebruiken de leerlingen om hun spel te organiseren.
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3. Projectverloop
3.1 Inleidend klasgesprek
Vooraleer je van start gaat met fase 1 van het project, hou je een klasgesprek ter inleiding. Dit
klasgesprek gebeurt best één of enkele dagen voor de start van het project.
In deel 1 van het klasgesprek praat je met de leerlingen over het thema ‘ondernemen’. Leg
eerst bondig uit wat een ‘ondernemer’ precies is. Voor jonge leerlingen is dat immers een vrij
abstract begrip. Een ondernemer is iemand die zijn eigen bedrijfje opstart. Dat kan zijn om iets
te verkopen (een eigen uitvinding of een assortiment aan toffe producten) of om diensten te
leveren aan klanten (bijvoorbeeld als kok-aan-huis of door affiches te maken). Een ondernemer
wil graag zelf instaan voor zijn loon door te doen wat hij goed kan en graag doet.
Volgende vragen kunnen aan bod komen:
•
Welke eigenschappen heeft een goede ondernemer?
•
Kennen jullie iemand die z’n eigen baas is?
•
Is het voldoende om een goed product (of dienst) aan te bieden, of komt er meer bij kijken?
•
Wanneer is een onderneming geslaagd?
•
Welke werknemers kan een ondernemer gebruiken?
•
Hoe kan een ondernemer opvallen?
•
…
Vervolgens ontdekken de leerlingen in deel 2 dat ze zelf ondernemers zullen worden. Vertel hen
dat hun klas een ‘megaleuke SPELMARKT’ zal organiseren voor de andere leerlingen. Tijdens
die spelmarkt bieden ze leuke spellen aan aan hun schoolgenoten. Zo proberen ze zoveel
mogelijk ‘spelbonnen’ te verdienen.
Daag de leerlingen uit om thuis al eens op zoek te gaan naar leuke spelletjes, die ze zelf kunnen
organiseren. Daarvoor kunnen ze volgende kanalen aanwenden:
•
Aan de ouders vragen welke spellen zij vroeger speelden
•
Spelboeken raadplegen in de plaatselijke bibliotheek
•
Zoeken via een internetzoekmachine, met de trefwoorden ‘volksspelen’,
‘Vlaamse kermis’, ‘buitenspelen’ …
•
…
Vooraleer de leerlingen aan de slag gaan, vertel je hen op welke datum en locatie de spelmarkt
gehouden zal worden. Dat is immers belangrijk voor de keuze van hun spel! Denk maar aan het
gebruik van water, de ondergrond van de locatie, … Maak hen ook duidelijk dat ze niet op zoek
gaan naar gezelschapsspellen, maar naar kortdurende doe-spellen.
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3.2 Fase 1 : Op zoek naar een goed idee
De leerlingen worden nu verdeeld in groepjes van 3 of 4, vooraf
samengesteld door de leerkracht.
Deze fase neemt ongeveer twee lesuren in beslag.

Stap 1: Kraak je hersens!
Vertel de leerlingen dat ze gaan ‘brainstormen’. Dat betekent: een heleboel ideeën opsommen,
het gekste eerst. Ze hebben thuis al eens nagedacht over het thema en gaan nu met de collega’s
van hun team een lijst maken met leuke spelletjes. In deze fase gebruiken ze een kladblad.
Moedig de leerlingen aan om niet alleen op te sommen wat ze thuis gevonden hebben, maar
ook om hun eigen fantasie te gebruiken. Wat hebben ze altijd al willen doen? Misschien hebben
ze een hobby die ze kunnen gebruiken in hun spel. Daag hen uit: wat zou je écht graag eens
doen op school?
Deel het invulblaadje van ‘Stap 1’ uit. De leerlingen mogen hun beste ideeën noteren in de
‘ideewolkjes’.

Stap 2: Is dit spel geschikt?
De leerlingen hebben nu een lijst met toffe spellen. Vervolgens is het tijd om te toetsen welke
spellen ook haalbaar, betaalbaar en veilig zijn. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het spel
zo leuk is dat het klanten aantrekt. Om te bepalen welk spel geschikt is voor de Spelmarkt,
gebruiken de leerlingen de tabel op het leerlingenblaadje van ‘Stap 2’. In elk ideewolkje zetten
ze 5 symbolen volgens de tabel:

GOEDKOOP OF DUUR?

€

€€

€€€

Het is niet de bedoeling om de leerlingen op kosten te jagen. Het spel moet
zeer goedkoop of liever nog gratis te realiseren zijn. Bij voorkeur gebruiken de
leerlingen recyclagemateriaal of materiaal dat ze reeds in bezit hebben.
Moedig de leerlingen aan om voor elk spel de kostprijs te bepalen: kost het spel
niets, is het goedkoop of is het duur?
Bij elk ideewolkje noteren de leerlingen daarom 1, 2 of 3 eurotekens, zoals
aangegeven in de tabel. Hou bij deze opgave als leerkracht een oogje in het zeil,
zodat de kosten laag blijven.
VEILIG OF GEVAARLIJK?

!

!!

!!!

Uiteraard worden alleen veilige spellen toegelaten op de spelmarkt. Dat kan
doordat de spellen op zich geen gevaar opleveren. Maar soms is een spel ook
makkelijk veiliger te maken door enkele eenvoudige maatregelen te nemen.
Wanneer er bijvoorbeeld aan zaklopen gedaan wordt, kunnen de kinderen een
helm dragen. Wanneer er petanque gespeeld wordt, is het voldoende om een
stukje van de speelplaats af te zetten met lint.
De leerlingen quoteren de veiligheid van elk spel door 1, 2 of 3 uitroeptekens te
schrijven bij elk ideewolkje.
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SIMPEL OF MOEILIJK?

X

XX

XXX

Het is voor de leerlingen ook belangrijk om te bepalen of ze het spel ook zelf
kunnen maken. De voldoening is des te groter, wanneer ze een zelfgemaakt
project kunnen presenteren.
Daarom geven ze elk ideewolkje 1, 2 of 3 X-tekens.

TOP OF FLOP?

A

F

K

Om klanten te trekken, moet het spel zo aantrekkelijk mogelijk zijn. Saaie spellen
zullen, hoe goedkoop ook, geen leerlingen over de streep trekken om hun
spelbonnen uit te geven. Dat betekent niet dat alle goede spellen spannend
of gevaarlijk moeten zijn! Het kan ook leuk zijn om bijvoorbeeld een gokje te
wagen of om iets te doen wat je nog nooit eerder gedaan hebt. Of misschien
bedenken de leerlingen wel een supermoeilijk spel dat iedereen wel eens wil
uitproberen!
Met de juiste smiley duiden de leerlingen aan of een spel saai, leuk of supertof
is.
IS DIT SPEL GESCHIKT?

*

**

***

Nu alle spellen beoordeeld zijn op vlak van kostprijs, veiligheid, haalbaarheid
en aantrekkelijkheid, hebben de leerlingen alle info om te bepalen welke spellen
het kunnen maken tot ‘Spelmarkt-spel’. Voor elk criterium krijgen de spellen
strafpunten: een goede score levert geen strafpunten op, een slechte score maar
liefst 10.
Het aantal strafpunten wordt nu opgeteld per spel. Elk spel krijgt een globale
score in de vorm van sterren. Spellen die op één van de drie onderdelen slecht
scoren (meer dan 10 strafpunten) krijgen slechts één ster. Die spellen zijn
ongeschikt om uit te werken voor de spelmarkt. Driesterrenspellen zijn spellen
die op minstens drie onderdelen geen strafpunten kregen (0 of 3 strafpunten).
Andere spellen (6 of 9 strafpunten) krijgen twee sterren.

Als de leerlingen slechts één driesterrenspel overhouden, is de keuze snel gemaakt.
Bij meerdere driesterrenspellen kan er gestemd worden. Houden de leerlingen geen
driesterrenspel over? Dan moet er opnieuw nagedacht worden: kan er een spel vereenvoudigd
worden of is er een spel dat met enkele aanpassingen toch geschikt is?
Aan het einde van stap 2 stellen de leerlingen hun spellen aan elkaar voor. Eén lid van elk
groepje zegt kort welk spel ze gekozen hebben en hoe het werkt. Voor jou als leerkracht is er
op dit moment in het project een belangrijke taak weggelegd. Ga bij elk groepje na of het spel
dat ze gekozen hebben ook effectief goedkoop, veilig en haalbaar is. Wanneer twee groepjes
hetzelfde spel gekozen hebben, is het nodig om te bemiddelen: hebben de groepjes nog een
ander leuk spel in hun lijst staan?

10

Stap 3: Wie doet wat?
Een laatste onderdeel van deze fase is het bepalen van de verantwoordelijkheden per leerling.
Elk groepje moet in dit project vier functies verdelen: leider, woordvoerder, bouwer en
reclamemaker. Om de leerlingen te helpen in dit proces, hou je een kort klasgesprek. Vraag
aan de leerlingen wat het takenpakket van elke functie is. Onderstaande tabel kan je helpen het
gesprek in goede banen te leiden:
Wat doet de leider?
• Luistert naar ideeën en zorgt dat iedereen
aan bod komt
• Hakt knopen door
• Zoekt oplossingen voor problemen
• ...

Wat doet de bouwer?
• Bepaalt wie wat meebrengt
• Maakt het spel
• Test het spel
• ...

Wat doet de reclamemaker?
• Maakt een affiche
• Bepaalt de prijs van het spel
• Bedenkt acties
• ...

Wat doet de woordvoerder?
• Lokt klanten
• Begeleidt het spel
• Houdt de scores bij
• ...

Opgelet: Zoals in elk team, helpt iedereen waar nodig. Ook de leider draagt zijn steentje bij!
Op het invulblaadje staan vier functies afgebeeld. Bij elke functie is plaats gelaten om de
leerlingen in groep eigenschappen te laten opschrijven die bij die functie passen. Ter inspiratie:
•

•

•

•

Een goede leider
- is eerlijk
- is verantwoordelijk
- heeft zelfvertrouwen
- heeft mensenkennis
-…
Een goede woordvoerder
- is goed in taal
- heeft mensenkennis
- durft spreken voor een groep
- kan omgaan met stress
-…
Een goede bouwer
- kan goed knutselen
- is creatief
- heeft ruimtelijk inzicht
- is zich bewust van veiligheid
-…
Een goede reclamemaker
- is creatief
- kan goed met computers werken
- kan sociale media gebruiken
- kan goed rekenen
-…

Als de leerlingen eigenschappen hebben opgesomd bij elke functie, dan kunnen ze overleggen
wie wat gaat doen in hun team. Waar is elke leerling goed in? Wat ziet hij of zij helemaal niet
zitten? In groepjes met slechts drie leerlingen, neemt de leider ook één van de andere functies
op zich. Als de leerlingen er zelf niet uit geraken, krijgen ze de hulp van hun leerkracht.
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3.3 Fase 2 : De uitwerking
Voor deze fase trek je best een ganse dag uit om aan het project te werken. De
leerlingen brengen materialen van thuis mee. Ze werken hun spel uit, proberen
het uit, stellen de spelregels op, ze maken een poster om hun spel te promoten,
enzovoort.

Stap 4: Aan de slag!
Deel het invulblaadje van stap 4 uit aan de leerlingen. Daarop vinden ze een lijst met taken.
Afhankelijk van hun spel, ideeën en motivatie, kunnen ze daar zelf nog taken aan toevoegen. Als
leerkracht kan je ervoor kiezen om dit blaadje niet uit te delen aan leerlingen van het 5de of het
6de leerjaar en hen zelf een takenlijst te laten maken. Voor jonge leerlingen daarentegen, is dit
een handige leidraad.
Naast elke taak kunnen de leerlingen invullen wie verantwoordelijk is voor elke taak
(bijvoorbeeld: de reclamemaker bedenkt een titel voor het spel; de woordvoerder stelt de
spelregels op; de bouwer maakt het spel klaar voor gebruik …). Daarnaast schrijven ze ook
een deadline: het tijdstip waarvóór een taak afgerond moet zijn. In de laatste kolom kunnen de
leerlingen afvinken welke taak reeds voltooid is.
Tijdens deze fase is het belangrijk dat jij als leerkracht de groepjes voldoende begeleidt op
een ‘coachende’ manier. Stel vragen die de leerlingen tot nadenken stemmen. Duid hen op
problemen die kunnen opduiken. Moedig hen aan en bewonder hun vooruitgang
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3.4 Fase 3 : De spelmarkt
Het opzetten, houden en afbreken van de Spelmarkt neemt al gauw een ganse
dag in beslag.

Stap 5: Maak je klaar ... en ondernemen maar!
Deel het invulblaadje van fase 3 uit. Dit invulblaadje is leeg … Elk team mag dit naar eigen
goeddunken vullen. Op het invulblaadje moet een overzicht komen van het aantal deelnemers
aan het spel en het aantal ontvangen spelbonnen. Maar het invulblaadje kan ook dienen om
punten bij te houden, zodat er op het einde van de dag een winnaar uitgeroepen kan worden.
De leerlingen stellen hun spel op, zodat het klaar is op het voorziene uur. Een laatste ‘testronde’
kan eruit bestaan dat de concurrerende teams elkaars spellen uittesten.
Als tijdens de speldag blijkt dat sommige spellen weinig bezocht worden, moedig deze
leerlingen dan aan om een promotiecampagne te voeren. Bijvoorbeeld: 2x spelen, 3de keer
gratis. Ze kunnen ook tijdelijk korting geven. De prijszetting van het spel zal op de speldag erg
belangrijk blijken.
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3.5 Fase 4 : Nabespreking
In een laatste fase beoordelen de leerlingen hun ondernemerschap en dat van
de andere leerlingen. Welk team bestaat uit topondernemers? Deze fase neemt
ongeveer 1 lesuur in beslag.

Stap 6: Hoe deed jouw team het?
In een eerste stap wordt het eigen team geëvalueerd. Dat gebeurt binnen het team. Er wordt
gekeken naar het aantal verdiende spelbonnen en naar de samenwerking. Lukte het goed om
samen te werken? Hoe was de sfeer? Wat zou je in de toekomst anders aanpakken?

Stap 7: Hoe deden de andere teams het?
Vervolgens geeft elk team zijn mening over de andere spellen. De eerste drie vragen worden
opnieuw binnen het team beantwoord: wie had het leukste spel? Wie had de beste affiche? Waar
heerste de beste sfeer?
De laatste vraag wordt als groepsgesprek door de ganse klas behandeld. Eerst wordt er
gekeken naar het aantal verdiende spelbonnen van elk team. Dat wordt overzichtelijk op het
schoolbord gezet. Vervolgens wordt er klassikaal bekeken of het team met het beste spel ook
de meeste bonnen verdiend heeft. Misschien was het beste spel te duur? Of misschien duurde
het spel te lang, waardoor er slechts weinig deelnemers konden meedoen. Misschien had een
ander team een veel betere promotie? …
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4. Eindtermen
MUZISCHE VORMING
BEELD
1.4* 		
		

De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven
en genieten van wat beeldend is vormgegeven.

MEDIA
5.1 		
		

De leerlingen kunnen beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede
en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen.

ATTITUDES
6.1*		
De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
6.5*		
De leerlingen kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten,
		
behorend tot eigen en andere culturen.

NEDERLANDS
SPREKEN
2.1		
		
2.5		
		
		

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste
taalregister hanteren als ze aan leeftijdgenoten over zichzelf informatie verschaffen.
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister
hanteren als ze een instructie geven zodat iemand die vertrouwd is met de situatie,
ze kan uitvoeren.

SCHRIJVEN
4.1 		
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = kopiëren) overzichten, aantekeningen,
		
mededelingen op- en overschrijven.
4.2		
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) een oproep, een 		
		
uitnodiging, een instructie richten aan leeftijdgenoten.

WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
TECHNIEK
2.3		
		
2.9		
		
2.11		
		
2.16*

De leerlingen kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch
systeem niet of slecht functioneert.
De leerlingen kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch
oplossen door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen.
De leerlingen kunnen ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch
systeem.
De leerlingen zijn bereid om hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken.

WISKUNDE
GETALLEN
1.1		
		
1.13		
		
		

De leerlingen kunnen tellen en terugtellen met eenheden, tweetallen, vijftallen en
machten van tien.
De leerlingen voeren opgaven uit het hoofd uit waarbij ze een doelmatige 		
oplossingsweg kiezen op basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen
en in de structuur van getallen: optellen en aftrekken tot honderd.
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MENS EN MAATSCHAPPIJ
MENS
1.3*		
		
1.6*		
		
1.7*		
		

De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op
kennis van het eigen kunnen.
De leerlingen tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met 		
leeftijdgenoten de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing.
De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties
binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.

MAATSCHAPPIJ
2.2		
De leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld illustreren hoe de prijs van
		
een product tot stand komt.
2.5*		
De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de
		 media.
TIJD
3.1		
		
3.3		
		

De leerlingen kunnen de tijd die ze nodig hebben voor een voor hen bekende
bezigheid realistisch schatten.
De leerlingen kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een
taakverdeling en planning in de tijd opmaken.

BRONNEN
5.1		
De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

ICT
5		

De leerlingen kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

LEREN LEREN
4		
		
5		
		

De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke
wijze oplossen.
De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding, hun lessen, taken en 		
opdrachten plannen en organiseren

SOCIALE VAARDIGHEDEN
RELATIEWIJZEN
1.2		
De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
1.4		
De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
1.5		
De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een
		
medeleerling meewerken.
1.7		
De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen
		
toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.
1.9		
De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit
		 leren.
GESPREKSCONVENTIES
2		
De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale
		
gespreksconventies naleven.
SAMENWERKING
3		
De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
		
achtergrond, geslacht of etnische origine.
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Op ......
klas ............ hun megaleuke

Spelmarkt

Kom om ....... u ......
naar de

........................

en waag je kans met de allerleukste spellen

Win jij
een spel?
Spelbonnen om je
spellen te betalen krijg
je van je juf of meester

voor de
leerlingen
Stap 1: Kraak je hersens!
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voor de
leerlingen
Stap 2: Is dit spel geschikt?

Strafpunten

Goedkoop
of
duur?

Veilig
of
gevaarlijk?

Simpel
of
moeilijk?

€

Het spel kost niets

0

€€

Het spel is goedkoop

3

€€€

Het spel is duur

10

!

Het spel is veilig

0

!!

Het spel vereist
veiligheidsmaatregelen

3

!!!

Het spel is te gevaarlijk

10

X

We kunnen het spel zelf
maken

0

XX

We hebben hulp nodig

3

We kunnen het spel niet zelf
maken

10

A

Het spel is supertof

0

F

Het spel is leuk

3

K

Het spel is saai

10

XXX

Top
of
flop?

TOTAAL

Is dit spel
geschikt?

*

Meer dan 10 strafpunten

**

4 tot 9 strafpunten

***

0 tot 3 strafpunten
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voor de
leerlingen
Stap 3: Wie doet wat?
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BOUWER

LEIDER

Naam: ..................................

Naam: ..................................

RECLAMEMAKER

WOORDVOERDER

Naam: ..................................

Naam: ..................................

voor de
leerlingen

Stap 4: Aan de slag !
Taak: wat moet je doen?

Wie?

Wanneer?

✓

Een titel voor het spel zoeken
Materiaal meebrengen
Het spel bouwen
Het spel een eerste keer laten testen door
het team (is het veilig?)
De spelregels bepalen
Het spel een tweede keer laten testen door
het team (kloppen de spelregels?)
Het spel laten testen door anderen (is het
leuk?)
De prijs van het spel bepalen (aantal
spelbonnen)
Een prijs voor de winaar bepalen
Een affiche voor het spel maken
Acties bepalen die je tijdens de speldag
kan lanceren als er te weinig volk jouw spel
kiest
Bepalen welke kleren je team aantrekt op de
speldag
Bepalen wie wat doet tijdens de speldag:
een takenlijst opstellen
Bepalen wie klachten behandelt tijdens de
speldag
Bepalen op welk tijdstip de winnaar wordt
uitgeroepen
…
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voor de
leerlingen
Stap 5: Maak je klaar... en ondernemen maar!

,
2
,
3
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Stap 6: Hoe deed jouw team het?

voor de
leerlingen

Wat ging goed in jouw team?

Wat zou je volgende keer anders doen?

Hoeveel spelbonnen hebben jullie verdiend?

Hoe was de sfeer in jouw team?
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voor de
leerlingen
Stap 7: Hoe deden andere teams het?
Wie van de andere groepjes had het leukste spel bedacht? Waarom vond je dat spel zo tof?

Wie van de andere groepjes had de beste affiche? Waarom vond je die affiche zo goed?

In welk groepje heerste de beste sfeer?

Heeft het groepje met het beste spel ook de meeste spelbonnen verdiend? Hoe komt dat?
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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!

