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Project: kerstversiering maken 

 
Probleemstelling 
De feestdagen zijn weer in aantocht. Tijdens deze dagen willen we het gezellig maken 
voor onszelf en de familie. Welke kerstversiering ken je allemaal? 

- ………………………………………………………. 

- ………………………………………………………. 

- ………………………………………………………. 

 

 
Opdracht 
Maak een kerstversiering die aan de volgende vereisten moet voldoen: 

1. De versiering moet gemaakt zijn uit hout. 

2. De afmeting van je versiering zijn: hoogte = 20 cm, breedte = 15 cm. 

3. Je versiering moet kunnen rechtstaan. 

4. In je versiering moeten vier LED-lichtjes verwerkt zijn. 

5. De LED-lichtjes moeten aan- en uitgeschakeld kunnen worden. 

 

 
 
 

Stap 1: probleem of behoefte 
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Meer info over de opdracht 
Werkwijze 
Je zal kerstversiering maken volgens de stappen van het technisch proces. 
Hieronder vind je het technisch proces.  
  

o Noteer de letter van de stap naast de stappen op de figuur. De letters vind je 
hieronder. 

 
A. In gebruik nemen 
B. Probleem of behoefte 
C. Evalueren 
D. Ontwerpen 
E. Maken 

 

 
  
Aan de hand van een aantal onderzoeken ga je meer leren over hout. 
 

o Open de volgende link via je smartphone: 
https://en.educaplay.com/en/learningresources/2258545/stappen_van_een_onderz
oek.htm . Voer de opdracht uit. 

 
o Nummer de stappen van 1 tot 4. 

 
… de waarnemingen noteren 

 
… het onderzoek uitvoeren. 
 
… het antwoord op de onderzoeksvraag geven. 
 
… analyse van de onderzoeksvraag 

 
 Herpak je! Tandje bijsteken Goed gedaan Zeer knap! 

De stappen van 
het technisch 
proces in de 
juiste volgorde 
zetten. 

Ik heb de 
stappen niet 
in de juiste 
volgorde 
gezet. 

 Ik heb de 
stappen in de 
juiste volgorde 
gezet. 

 

Ik     
Leraar     

De stappen van 
het onderzoek in 
de juiste 
volgorde zetten. 

Ik heb de 
stappen niet 
in de juiste 
volgorde 
gezet. 

 Ik heb de 
stappen in de 
juiste volgorde 
gezet. 

 

Ik     
Leraar     

https://en.educaplay.com/en/learningresources/2258545/stappen_van_een_onderzoek.htm
https://en.educaplay.com/en/learningresources/2258545/stappen_van_een_onderzoek.htm
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Tijd 
Je krijgt hiervoor 10 lesuren. 

Hulpmiddelen 
Je mag deze bundel, het internet en de aangereikte benodigdheden, materiaal en 
gereedschappen gebruiken. 

Wat zal je leren? 
In deze opdracht leer je: 

o een elektrische stroomkring met meerdere verbruikers te maken. 
o aan de hand van een onderzoek verschillende houtsoorten. 
o aan de hand van een onderzoek de eigenschappen van hout. 
o aan de hand van een onderzoek verschillende houtverbindingen. 
o verschillende houtsoorten herkennen. 
o verschillende vaardigheden zoals vijlen, schuren, zagen m.b.v. een figuurzaag, 

schilderen, boren, solderen, … 
o hoe houten planken gemaakt worden. 
o een eigen ontwerp maken 
o je eigen ontwerp realiseren. 

Evaluatie 
Zowel jijzelf als de leraar zal jouw resultaat beoordelen. De evaluatiecriteria vindt je na 
elke stap. 

Wat moet je doen wanneer jouw opdracht is afgewerkt? 
Toon je resultaat aan de leerkracht. Deze geeft jou een extra opdracht. 

 

 

Talenten ontdekken  

Wat denk je, zal je deze opdracht  graag doen?  
Kruis aan.  O ja O nee 
 
Waarom wel of niet? Vul 1 van de 2 zinnen aan. 
 
Ik zal deze opdracht graag doen 
omdat………………………………………………………………… 
 
 
Ik zal deze opdracht niet graag doen 
omdat……………………………………………………………. 
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Moeilijke woorden 

Noteer in de tabel hieronder de moeilijke woorden. Zoek de betekenis hiervan op en 
noteer deze naast het bijhorende begrip. 

 

Moeilijk woord 
 

 

Betekenis 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

Wat weet je al? 

Welke verschillende onderdelen kwamen aan bod in onze elektrische stroomkring? 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………. 
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Opdracht:  

a. Teken het elektrische schema dat je gaat gebruiken bij het maken van je versiering.  

 Hoeveel lampjes moet je terugvinden in het schema?  ………………. 

b. Duid de verschillende onderdelen aan op je schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke schakeling wordt er voorgesteld in jou schema? 

□ Serieschakeling 

□ Parallelschakeling  
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Inleiding 

Hout, we komen het overal tegen in ons dagelijks leven. We vinden het zo 
vanzelfsprekend dat we er niet meer bij stilstaan hoeveel hout we wel niet rondom ons 
hebben of gebruiken. Probeer zelf eens minstens 10 verschillende voorwerpen op te 
schrijven die van hout gemaakt zijn. 

 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. ……………………………………………. 

7. ……………………………………………. 

8. ……………………………………………. 

9. ……………………………………………. 

10. ……………………………………………. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2: ontwerpen 
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Waar komt het hout vandaan? 

Je weet dat hout afkomstig is van bomen. Een boom bestaat echter uit verschillende 
onderdelen. Voer de opdracht hieronder uit. 

Opdracht: Bekijk het filmpje via onderstaande link. Verbind daarna de juiste termen met 
de bijhorende verklaring. 

http://www.schooltv.nl/video/de-stam-van-een-boom-hij-bevat-de-
levensgeschiedenis-van-een-boom/  

 

 

 
Schors 

 

 

  

 

Onder de bast zit een dun laagje. Vanuit dit 
laagje groeit de boom elke zomer weer een 
stukje dikker. En dat zie je aan de 
jaarringen. De dikte van een ring geeft aan 
hoeveel de boom dat jaar is gegroeid. 

 
Bast 
 

 

 

  

 

Dit onderdeel is het binnenste deel van de 
boom. Het geeft de boom steun zodat hij 
rechtop blijft staan! Dit is het hout dat 
gebruikt wordt voor kwalitatieve werken. Dit 
is dan ook meteen het duurste onderdeel 
van de boom. 

 
Cambium 
 

 

 

  

 

Dit onderdeel van de boom beschermt de 
boom tegen uitdrogen, aanvallen van dieren 
en tegen ziektes. 

 
Spinthout 
 

 

 

  

 

Hierdoor lopen de houtvaten. Via deze 
houtvaten gaat het water via de wortels naar 
de bladeren toe. Het is ook lichter van kleur. 

 
Kernhout 

 

 

  

 

Onder de schors zit de … . Hierin lopen 
vaten, dat zijn een soort buisjes. Door die 
buisjes wordt het voedsel uit de bladeren 
over de hele boom verdeeld. 

http://www.schooltv.nl/video/de-stam-van-een-boom-hij-bevat-de-levensgeschiedenis-van-een-boom/
http://www.schooltv.nl/video/de-stam-van-een-boom-hij-bevat-de-levensgeschiedenis-van-een-boom/
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Hoe komt het hout in onze winkels terecht? 

 
Hoe verloopt het proces van boom tot plank? 

                               
 
 
Opdracht: Bekijk de video via onderstaande link.  
 

http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-houten-planken-gemaakt-van-boom-in-
het-bos-tot-houten-plank/   

 
Wat zag je op de video? Leg het in je eigen woorden stap voor stap uit. 
 
……………….……………………………………………………………………………………...…

…………………….……………….…………………………………………………………………..

………………………………………….……………….……………………………………………..

……………………………………………………………….……………….………………………..

…………………………………………………………………………………….……………….…..

…………………………………………………………………………………………………………

.....……………….…………………………………………………………………………………….

……………………….……………….……………………………………………………………….

….………………………………………….……………….………………………………………….

….……………………………………………………………….……………….…………………….

….…………………………………………………………………………………….………………..

….……………………………………………………………………………………………………...

…….……………….…………………………………………………………………………………..

…….…………………….……………….…………………………………………………………….

…….………………………………………….……………….……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………… 

…….……………….…………………………………………………………………………………..

…….…………………….……………….……………………………………………………………. 

  

http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-houten-planken-gemaakt-van-boom-in-het-bos-tot-houten-plank/
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-houten-planken-gemaakt-van-boom-in-het-bos-tot-houten-plank/
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Onderzoeksopdrachten 

 

Onderzoek 1: Wat is het verschil tussen hardhout en zachthout?  

Zoek op het internet naar de verschillen tussen hardhout en zachthout. Gebruik de volgende website: 

https://parketgroep.nl/blog/het-verschil-tussen-hardhout-en-zachthout .  

Geef ook van elke soort drie voorbeelden en drie toepassingen.  

 

 
Experiment 1:  

 
Wat heb je nodig? 

 
Internet, smartphone 
 

 
Wat moet je doen? 

 
□ Met behulp van het internet voorbeelden opzoeken van hardhout en zachthout.  
□ Met behulp van een krant voorbeelden van hardhout en zachthout opzoeken. 
□ Met behulp van het internet de eigenschappen van hardhout en zachthout opzoeken. 
□ Met behulp van een bundel de eigenschappen tussen hardhout en zachthout 

opzoeken. 
□ Met behulp van het internet het verschil tussen hardhout en zachthout opzoeken. 
□ Met behulp van een bundel het verschil tussen hardhout en zachthout opzoeken. 
□ Met behulp van het internet opzoeken waarvoor hardhout en zachthout wordt gebruikt. 
□ Met behulp van een bundel opzoeken waarvoor hardhout en zachthout wordt gebruikt. 

 

 
Doen! 

 
Gebruik je smartphone en zoek op! 
 
 

 

 
 
 

 

  

https://parketgroep.nl/blog/het-verschil-tussen-hardhout-en-zachthout
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Wat stel je vast? 

 
1. 
 

 
Duid de juiste antwoorden aan: 
 

o Hardhout wordt ook wel loofhout/naaldhout genoemd. 
o Hardhout is wel/niet duurzaam. 
o Hardhout heeft een hoge/lage dichtheid. 
o Bij hardhout verliest de bomen wel/geen bladeren/naalden tijdens de herfst. 
o Hardhout is makkelijk/moeilijk bewerkbaar. 

o Voorbeelden hardhout: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

o Toepassingen hardhout: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

 
o Zachthout wordt ook wel loofhout/naaldhout genoemd. 
o Zachthout is wel/niet duurzaam. 
o Zachthout heeft een hoge/lage dichtheid. 
o Bij zachthout verliest de bomen wel/geen bladeren/naalden tijdens de 

herfst. 
o Zachthout is makkelijk/moeilijk bewerkbaar. 

o Voorbeelden zachthout: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

o Toepassingen zachthout: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

 

 
Besluit 

 
1. Welk soort hout ga je gebruiken voor je kerstversiering?  

 
…………………………………………………………… 
 

2. Waarom kies je hiervoor? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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Onderzoek 2: Wat zijn de eigenschappen van hout?  

Onderzoek de invloed van vocht, warmte en zonlicht op hout. 

 

 
Experiment 2:  

 
Wat heb je nodig? 
 

 
Bak met water, warmtebron (radiator), doek, een stuk triplex en onbehandeld hout naar 
keuze. 
 

 
Wat moet je doen? 
 

 
□ De invloed van vocht op hout onderzoeken. 
□ De invloed van het licht van een lamp op hout onderzoeken. 
□ De invloed van zonlicht op hout onderzoeken. 
□ De invloed van vuur op hout onderzoeken. 
□ De invloed van warmte op hout onderzoeken. 
 

 
Doen! 
 

 
1. Bepaal de afmetingen van het stukje triplex alvorens dit in het water te dompelen. 

Dompel het stuk triplex onder in water gedurende 5 minuten. Bepaal opnieuw de 
afmetingen nadat je het uit het water hebt gehaald. 

 
2. Dek de helft van het plankje af met een doek. Leg het plankje in de zon en bekijk het 

resultaat na een week. 
 
3. Let goed op de vorm en de afmetingen van het plankje bij opdracht 1. Leg nu het nat 

stuk hout op de radiator en bekijk het resultaat na een week. 
 

 
Wat stel je vast? 
 

 
 
 
1.  

 
 
 
  

2.  
 
 

3.  

 
Duid de juiste antwoorden aan: 
 
□ Het hout is even groot gebleven. 
□ Het hout is gekrompen. 
□ Het hout is van vorm veranderd. 
□ Het hout is uitgezet. 
  
□ Er is een kleurverschil. 
□ Er is geen kleurverschil. 
 
□ Het houten plankje is van vorm veranderd. 
□ Het houten plankje heeft dezelfde vorm. 
□ Het hout is gekrompen. 
□ Het hout heeft dezelfde afmetingen als daarvoor. 
□ Het hout is uitgezet. 
 

 
Besluit 
 

 
Als we hout buiten willen gebruiken, dan moeten we dit wel/niet behandelen tegen de 
weersinvloeden. 
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Onderzoek 3: Hoe kunnen we houten onderdelen aan elkaar verbinden?  

Bekijk de voorbeelden die de leerkracht jou toont. Onderzoek op welke manier de verbindingen tot stand zijn gekomen. 

Je gaat in een aantal standen zelf deze verbindingen uitproberen. 

 

 
Experiment 3:  

 
Wat heb je nodig? 
 

 
Voorbeelden van verbindingen en de verschillende verbindingsmaterialen. 
 

 
Wat moet je doen? 
 

 
□ De voorbeelden demonteren en opnieuw monteren. 
□ De voorbeelden bekijken en uittesten. 
□ De voorbeelden bekijken en de gebruikte verbindingsmethode uitproberen. 
 

 
Doen! 
 

 
1. Onderzoek de voorbeelden. Bekijk op welke manier de verschillende onderdelen aan 

elkaar verbonden zijn. 
 

 
Wat stel je vast? 
 

 
 
 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  

 
Vul aan: 

Er werd gebruik gemaakt van:  

- …………………………………. 

- …………………………………. 

- …………………………………. 

- …………………………………. 

 
Plaats de verschillende methodes in de juiste kolom. 
 

 
Losse verbinding 

 

 
Vaste verbinding 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
Besluit 
 

 
Voor onze kerstversiering gebruiken we een losse/vaste verbinding. Je gaat gebruik maken 

van ………………………………………… om de verschillende onderdelen aan elkaar te 

verbinden. 
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Evaluatie: onderzoeken 
 

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Onderzoeken 
uitvoeren 

Je hebt de 3 
onderzoeken goed 
en volledig 
uitgevoerd. 

Je hebt 1 onderzoek 
niet of onvolledig 
uitgevoerd. 

Je hebt 2 
onderzoeken niet of 
onvolledig 
uitgevoerd. 

Je hebt alle 
onderzoeken niet of 
onvolledig 
uitgevoerd. 

ik     

De leraar     

 
 
 

Opdracht: Je leerkracht toont een aantal verschillende soorten hout. Verbind de juiste 
benaming met de bijhorende afbeelding. Probeer ook bij elke soort een stukje af te zagen. 

0  

 

0 Triplexplaat  

0 

 

 

0 MDF  

0 

 

 

0 Multiplexplaat  

0 

 

 

0 Spaanplaat  
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Schrijf de naam bij de juiste beschrijving. 
 
……………………………………………………………… 3 kruislings op elkaar gelijmd 

fineer. 
 

……………………………………………………………… Zeer fijne houtvezel en lijm, 

samengeperst tot een zeer 
homogene plaat. 

……………………………………………………………… Houtspanen met kunstharslijm, 

samengeperst tot een plaat. 

……………………………………………………………… 5 of meer kruislings op elkaar 
gelijmde lagen fineer.  

 
 
 
Welke van deze houtsoorten zijn het makkelijkst bewerkbaar? 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  



 

 
M. Kerckhofs  
 15 

Oefeningen: 
 
 
1. Vorig weekend ben je een boswandeling gaan maken. In het bos kwam je een 

vogelhuisje tegen.  
 

 

a. Welke soort hout werd hier gebruikt? 

…………………………………………………. 

 

b. Waarom denk je dat? 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

2. In het klaslokaal willen we een snelle, goedkope en gemakkelijke oplossing om al het 
materiaal in op te bergen. Daarom hebben we een kast gemaakt. 

 

 

a. Welke soort hout werd hier gebruikt? 

…………………………………………………. 

 

b. Waarom denk je dat? 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie: oefeningen 
 

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Het ontwerp 
planmatig 
realiseren 

Ik heb de 2 
oefeningen 
goed en 
volledig 
ingevuld. 

Ik heb 1 
oefening goed 
en volledig 
ingevuld.  

 Ik heb geen 
van beide 
oefeningen 
goed of 
volledig 
ingevuld. 

ik     
De leraar     
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Eigen ontwerpoplossingen voorstellen 

 
Opdracht: Je gaat je kerstversiering hier zelf ontwerpen. Maak een schets in de kader 
hieronder. Let op dat je versiering aan alle vereisten voldoet! 
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de maakopdracht analyseren 

Wat? 

Lees de opdracht goed door. 
Antwoord op de volgende vragen: 

1. Wat moet je maken? ……………………………………………………….. 
2. Wat zal je leren aan de hand van deze opdracht? 

.......................................................................... 
3. Welk materiaal zal je nodig hebben? 

……………………………………………………… 

Wanneer? 
Hoeveel tijd denk je nodig te hebben voor het maken van je kerstversiering: 
………………………………. minuten. 

Wie? 
Maak je deze opdracht in groep of alleen? Antwoord: ………………………….. 

Evaluatie: maakopdracht analyseren 
 

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje 
bijsteken 

Herpak je! 

Wat Je hebt de 3 
analysevragen 
goed en volledig 
beantwoord. 

Je hebt 1 vraag 
niet of 
onvolledig 
beantwoord. 

Je hebt 2 vragen 
niet of 
onvolledig 
beantwoord. 

Je hebt alle 
vragen niet of 
onvolledig 
beantwoord. 

ik     
De leraar     

Wanneer De vraag werd 
beantwoord. 

  De vraag werd 
niet beantwoord. 

ik     

De leraar     
Wie De vraag werd 

beantwoord. 
  De vraag werd 

niet beantwoord. 
ik     

De leraar     

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stap 3: maken 
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Lees het stappenplan aandachtig door en noteer onder elke stap welke 
hulpmiddelen je nodig hebt. 
 
 

Stappenplan kerstversiering 

Stap 1 

Teken je eerder gemaakt ontwerp op het houten plaatje dat je krijgt van je leraar.  

 

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stap 2 

Span, op de juiste manier, een figuurzaagplankje in  en zaag 
met behulp van een figuurzaag je getekend figuurtje uit. 
Gebruik de zaagtechniek die we geleerd hebben. 

 

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stap 3 

Als je figuurtje is uitgezaagd, vijl en schuur je de 
afgezaagde zijden gaaf. Zodat ze niet meer scherp aan 
voelen. 

 

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Stap 4 

Bepaal de plaats, op je figuurtje waar je je LED’s wil plaatsen en zet op deze plaats een 
puntje met een potlood. Gebruik vier LED’s! 

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stap 5 

Boor de gaten, met een boor van 5mm. Voor je boort, 
prik je eerst een gaatje m.b.v. een priem!  

 

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stap 6 

Verf je houten figuurtje in de gewenste kleur(en). 

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Stap 7 

Kies vier LED’s en plaats ze in de gaatjes. 

 

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stap 8 

- Plooi de beentjes van de LED’s naar elkaar. Let er op dat je 
telkens een kort beentje (-) naar een lang beentje plooit (+). 
Nooit twee dezelfde aan elkaar!!!  

- Onderaan heb je er twee over die aan de batterij of 
schakelaar worden gehangen.  

- Gebruik extra geleiders om de stroomkring volledig te 
maken. 

 

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Stap 9 

Soldeer de beentjes aan elkaar. Onderaan soldeer je het batterijhoudertje aan het korte en 
het lange beentje dat over blijft. 

                       

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stap 10 

Maak zelf je staander zodat je figuurtje kan blijven rechtstaan. 

Hulpmiddelen: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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de werkpost voorbereiden. 

Leg alle materialen klaar op je werkbank geordend. Doe dit als volgt: 

1. Leg het materiaal dat je nodig hebt klaar.  
2. Leg de gereedschappen die je nodig hebt klaar. 

Evaluatie: de werkpost voorbereiden 
 

 
 Zeer zwak zwak goed Zeer goed 

De werkpost 
voorbereiden 

Je hebt het 
materiaal en 
gereedschappen 
niet klaar 
gelegd. 

  Je hebt het 
materiaal en 
gereedschap 
netjes klaar 
gelegd. 
 

ik     

De leraar     
 

het ontwerp planmatig realiseren. 
 

1. Voer het stappenplan uit! 
 

2. Na het uitvoeren vul je de zelfevaluatie in. 
 

Zelfevaluatie 

 
0 punten 

 

 
1 punt 

Mijn figuurtje werkt niet. Mijn figuurtje werkt. 

 

 
0 punten 

 

 
1 punt 

Ik gebruikte te veel 
soldeersel. 

Ik gebruikte zo weinig 
mogelijk soldeersel. 
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0 punten 

 

 
1 punt 

Ik verbrandde mezelf bij 
het solderen. 

Ik verbrandde mezelf niet 
bij het solderen. 

 

 
0 punten 

 

 
2 punten 

Ll gebruikte te veel 
soldeersel. 

Ll gebruikte juist genoeg 
soldeersel. 

 

 

0 punten 

 

 

1 punt 

 

3 punten 

Ik kon niet zo goed 
zelfstandig werken. Ik 
moest heel wat vragen 
stellen aan de leerkracht. 

Ik werkte gedeeltelijk 
zelfstandig. Toch moest ik 
nog enkele vragen stellen 
aan de leerkracht. 

Ik werkte volledig 
zelfstandig en moest 
praktisch geen enkele 
vraag aan de leerkracht 
stellen. 

 

 
0 punten 

 

 
1 punt 

Ik hanteerde de 
figuurzaag op een foute 
manier. 

Ik hanteerde de 
figuurzaag op een 
correcte manier. 
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0 punten 

 

 
1 punt 

Ik werkte met vijl en 
schuurpapier mijn figuurtje 
onvoldoende af  

Ik werkte mijn figuurtje 
netjes af. 

 

Welke verbeteringen zou je kunnen aanbrengen om je figuurtje nog beter te maken? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

TOTAAL:              /8 

 

Evaluatie: het ontwerp planmatig realiseren 
 

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje 
bijsteken 

Herpak je! 

Het ontwerp 
planmatig 
realiseren 

Het ontwerp is 
volgens het 
plan 
gerealiseerd. 

  Het ontwerp is 
niet volgens 
het plan 
gerealiseerd. 

ik     

De leraar     
 

de werkpost opruimen met oog voor milieu. 

 

Doe het volgende: 

 Berg de verschillende gereedschappen op volgens afspraak. 

 Waar zal je het afval indoen? 
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Evaluatie: Opruimen van de werkpost 
 

 
 Zeer  knap! Goed gedaan Tandje 

bijsteken 
Herpak je! 

 Opruimen van 
de     werkpost 

Ik heb de 
gebruikte 
materialen en 
het afval 
steeds 
zelfstandig op 
de juiste plaats 
opgeborgen. 

Ik heb de 
gebruikte 
materialen en 
het afval met 
hulp op de 
juiste plaats 
opgeborgen. 

Ik heb de  
gebruikte  
materialen en 
het afval soms 
op de juiste 
plaats 
opgeborgen. 

Ik heb de  
gebruikte  
materialen en 
het afval niet 
op de juiste 
plaats 
opgeborgen. 

ik     

De leraar     

 

 

Evaluatie: het gebruiken van gereedschappen 
 

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje 
bijsteken 

Herpak je! 

Het 
gereedschap 
gebruiken in 
functie van het 
doel 

Je gebruikt het 
juiste 
gereedschap in 
functie van het 
doel. 

  Je gebruikt het 
juiste 
gereedschap in 
functie van het 
doel. 

ik     

De leraar     

Het 
gereedschap 
correct 
gebruiken 

Je gebruikt het 
gereedschap 
correct en 
zonder 
hulpmiddelen. 

 Je gebruikt het 
gereedschap 
correct met 
hulp van de 
leraar. 

Je gebruikt het 
gereedschap 
niet correct 
zelfs met hulp 
van de leraar. 

ik     

De leraar     
 

 
 

Reflectie op de stap ‘maken 

Wat ging er goed in de stap ‘maken? 
............................................................................................. 

Hoe komt dat volgens jou? 
..................................................................................................................... 
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Wat ging er minder goed in de stap ‘maken? 
................................................................................................ 

Hoe komt dat volgens jou? .............................................................................................. 

Hoe zorg je ervoor dat je deze stap beter kan uitvoeren? 
............................................................................. 
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de test uitvoeren op het gemaakt technisch systeem en de testresultaten vergelijken 
met het programma van eisen. 

 

Controleer of jouw robot  aan alle eisen voldoet. Doe hiervoor het volgende: 

 Ga per eis na of jou kerstversiering aan de eis voldoet.  

 Noteer in de 2de kolom per eis voldoet of voldoet niet. 
 
 

Vereisten Noteer voldoet of 
voldoet niet 
 

1 De versiering moet gemaakt zijn uit hout.  

2 De afmeting van je versiering zijn: hoogte = 20 cm, 

breedte = 15 cm. 

 

3 Je versiering moet kunnen rechtstaan.  

4 In je versiering moeten vier LED-lichtjes verwerkt 

zijn. 

 

5 De LED-lichtjes moeten aan- en uitgeschakeld 

kunnen worden. 

 

 
 

Evaluatie: in gebruik nemen van een technisch systeem 
 

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje 
bijsteken 

Herpak je! 

De test van de 5 
eisen 

Je hebt alle 5 
eisen getest en 
ingevuld of ze 
voldoen of niet. 

Je hebt 4 eisen 
getest en 
ingevuld of ze 
voldoen of niet. 

Je hebt 3 eisen 
getest en 
ingevuld of ze 
voldoen of niet. 

Je hebt minder 
dan 3 eisen 
getest. 

ik     

De leraar     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stap 4: in gebruik nemen 
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Reflectie op de stap ‘in gebruik nemen’ 

Wat ging er goed in de stap ‘in gebruik nemen’? ............................................................. 

Hoe komt dat volgens jou? ............................................................................................................. 

Wat ging er minder goed in de stap ‘in gebruik nemen’?  

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

Hoe komt dat volgens jou? .............................................................................................. 

Hoe zorg je ervoor dat je deze stap beter kan uitvoeren? ................................................................ 
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Vraag 1 
Voldoet jouw kerstversiering aan alle eisen? (kruis aan) O ja O nee 
 
Indien jouw kerstversiering niet aan de eisen voldoet antwoord je nog op vraag 2. 
 
Vraag 2 
Wat zou jij nog kunnen doen om je kerstversiering te verbeteren? Noteer per eis die niet 
voldoet een verbeterpunt.  
 
Nummer 
van de 
eis 

Wat zou ik verbeteren? 

  
  
  
  
  

 
 

 
Evaluatie: optimaliseren van  een technisch systeem 
 

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje 
bijsteken 

Herpak je! 

Optimaliseren 
van het 
technisch 
systeem. 

Je hebt voor 
alle eisen die 
niet voldoen 
een 
verbeterpunt 
geformuleerd. 

Je hebt voor 
alle eisen die 
niet voldoen 
een 
verbeterpunt 
geformuleerd 
maar de 
verbetering is 
niet relevant. 

 Je hebt niet 
voor alle eisen 
die niet 
voldoen een 
verbeterpunt 
geformuleerd. 

ik     
De leraar     

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 5: evalueren 
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Reflectie op de stap ‘evalueren’? 

Wat ging er goed in de stap ‘evalueren’? 
................................................................................................... 

Hoe komt dat volgens jou? ................................................................................................. 

Wat ging er minder goed in de stap ‘evalueren’? 
....................................................................................... 

Hoe komt dat volgens jou? 
..................................................................................................... 

Hoe zorg je ervoor dat je deze stap beter kan uitvoeren? 
............................................................................... 

Evaluatie van de attitudes: ‘zelfstandig werken’ en ‘leergierig zijn’ 
 

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje 
bijsteken 

Herpak je! 

Zelfstandig 
werken 

Ik zie het werk en pak 
het spontaan aan. 

Ik zie het werk, 
maar ik moet 
aangespoord 
worden om het 
aan te pakken. 

Ik zie enkel 
werk als de 
leerkracht in 
de buurt is en 
ik neem dan 
initiatief. 

Ik zie geen 
werk en ik 
neem geen 
initiatief. 

ik     

De leraar     

Leergierig zijn Ik ben gepassioneerd 
door het werk. Ik wil 
allerlei dingen weten, 
zoek naar 
achtergrondinformatie 
en ik stel veel vragen. 

Ik ben 
geïnteresseerd 
in het werk. Ik 
stel regelmatig 
vragen. 

Het werk 
interesseert 
mij matig. Ik 
stel af en toe 
een vraag. 

Ik heb 
absoluut 
geen 
interesse in 
het werk dat 
ik moet 
doen. 
Vragen 
stellen doe 
ik niet. 
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Reflectie 

 

 

Talenten ontdekken 

In deze opdracht heb je zelf een technisch systeem gemaakt. Bij het begin 
van deze opdracht heb je aangeduid of je deze opdracht graag zou doen of 
niet. 

Hoe denk je er nu over? ............................................................................. 

Ik heb deze opdracht graag gedaan. Kruis aan  O ja O nee 

Heb je hetzelfde geantwoord? Hoe komt dit? 
.......................................................................... 

 

Wat ging er goed? ............................................................................................ 

Wat ging er minder goed? ........................................................................................... 

Wat heb ik geleerd van deze opdracht? 
........................................................................................ 

Wat kan ik doen om het beter of anders aan te pakken? Welke slimme tips heb ik van mijn 
leraar of van andere leerlingen gekregen?  

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

Wil ik graag nog een opdracht rond maken doen? (kruis aan) 

o ja 
o nee 

 

Feedback van de leraar 

Vul aan: 

Dit ging goed bij het gebruik van de gereedschappen: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dit ging niet goed bij het gebruik van de gereedschappen: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dit zal ik de volgende keer anders aanpakken:   

………………………………………………………………………………………………………… 


