1

Vragenblad 1: Ballenbaan van 7 seconden

les

Datum:
Naam:
Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we snel en handig samenwerken om van losse blaadjes een baan te maken.
Mijn voorstel was (teken nauwkeurig):

2. Met het groepje hebben we besloten om het zo te doen:

Dit is er beter aan dan mijn voorstel:




Mijn bijdrage aan deze opdracht is:
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Vragenblad 1: Ballenbaan van 7 seconden
(vervolg)

3. Resultaat:

6. Transfer:

Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:

Wat ik hiervan geleerd heb is:













4. Verbeteringen voor volgende keer:

In de komende week ga ik dat gebruiken bij:













5. Samenwerking:

Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:

We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee





Mijn beste bijdrage aan de groep was:

En daar zorg ik voor, door:
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Vragenblad 2: Kunst knippen

les

Datum:
Naam:

2

Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten wij samenwerken om een
schilderij na te tekenen. Ieder deed een strook van het
schilderij, en samen moesten ze zo goed mogelijk lijken op
het origineel, maar dan twee keer groter.
Wij hadden gekozen voor een schilderij van:

De titel van het schilderij is:


Dit viel mij het meeste op aan het schilderij (kleuren, vormen,

2. Mijn stroken grensden aan die van:

en:

De belangrijkste dingen die wij afspraken:
Kleur:

Vorm:


sfeer):

Sfeer:







Andere dingen:





Plak hieronder (of teken) een kleine afbeelding van het

Deze grens-overgang werd het mooist:

schilderij en geef aan, welke strook jij maakte:


Dat kwam door:


3. Resultaat:
Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:



4. Verbeteringen voor volgende keer:
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Vragenblad 2: Kunst knippen
(vervolg)

les

5. Samenwerking:
We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee

Mijn beste bijdrage aan de groep was:



6. Transfer:
Wat ik hiervan geleerd heb is:



In de komende week ga ik dat gebruiken bij:



Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:



En daar zorg ik voor, door:
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2

Vragenblad 3: Bruggen van satéprikkers

les

Datum:
Naam:

3

Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. De stokjes zijn niet lang genoeg. Deze constructie lijkt mij nodig om een goede stevige brug te maken:
A. Overzicht van de brug

B. Constructie van de brug

C. Zo maak ik de stokjes vast

2. De constructie die we nu gaan maken is deze:

Mijn bijdrage aan de constructie is:
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Vragenblad 3: Bruggen van satéprikkers
(vervolg)

3. Op deze punten is dat beter dan mijn eigen idee:

les

7. Transfer:
Wat ik hiervan geleerd heb is:

1. 







2. 




3. 

In de komende week ga ik dat gebruiken bij:





4. Ik denk dat deze constructie

knikkers



kan dragen.



5. Samenwerking:

Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:

We hadden het op tijd af:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee

Onze brug hield:

knikkers

Ik ben wel / niet tevreden over ons werk.
6. Tips voor kinderen die samen zo’n brug gaan bouwen:




En daar zorg ik voor, door:




1. 

2. 

3. 
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3

Vragenblad 4: Huis van kranten
Datum:

les

Naam:

4

Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we het krantenpapier op twee manieren gebruiken: als stevig ‘skelet’ voor het huis,
én als bedekking van het huis.
Mijn voorstel om met krantenpapier te bouwen (teken nauwkeurig):

Mijn voorstel om de skeletstukken aan elkaar maken, zodat het huis stevig staat (teken nauwkeurig):

2. Met het groepje hebben we besloten om het zo te doen:

Dit is er beter aan dan mijn voorstel:



Mijn bijdrage aan de constructie is:
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Vragenblad 4: Huis van kranten
(vervolg)

les

3. Resultaat:

6. Transfer:

Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:

Wat ik hiervan geleerd heb is:













4. Verbeteringen voor volgende keer:

In de komende week ga ik dat gebruiken bij:













5. Samenwerking:

Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:

We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee





Mijn beste bijdrage aan de groep was:

En daar zorg ik voor, door:
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4

Vragenblad 5: Portemonnee-fabriek Duct Tape
Datum:
Naam:

les

5

Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we … (vul zelf aan):



Mijn voorstel was (teken nauwkeurig):

2. Met het groepje hebben we besloten om het zo te doen:

Dit is er beter aan dan mijn voorstel:



Mijn bijdrage aan de constructie is:
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Vragenblad 5: Portemonnee-fabriek Duct Tape
(vervolg)

3. Resultaat:

6. Transfer:

Daarna maakten we diezelfde portemonnee nog een

Wat ik hiervan geleerd heb is:

aantal keer.

les



Dit ging goed omdat:









In de komende week ga ik dat gebruiken bij:

Dit ging niet goed omdat:











Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:
Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:












4. Verbeteringen voor volgende keer:
En daar zorg ik voor, door:












5. Samenwerking:
We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee

Mijn beste bijdrage aan de groep was:
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5

Vragenblad 6: Eeeenorme Knikkerbaan
Datum:
Naam:

les

6

Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we … (vul zelf aan, heel kort):



Wij waren de bovenste groep / de middelste groep / de onderste groep
Dit is mijn voorstel voor het verbindingsstuk (teken nauwkeurig):

2. Met het groepje hebben we besloten om het zo te doen:

Dit is er beter aan dan mijn voorstel:



Mijn bijdrage aan de constructie is:
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Vragenblad 6: Eeeenorme Knikkerbaan
(vervolg)

les

3. Resultaat:

6. Transfer:

Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:

Wat ik hiervan geleerd heb is:













4. Verbeteringen voor volgende keer:

In de komende week ga ik dat gebruiken bij:













5. Samenwerking:

Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:

We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee





Mijn beste bijdrage aan de groep was:

En daar zorg ik voor, door:













© CBO/www.slimlerenleren.nl

127

6

Vragenblad 7: Ei en baksteen
Datum:

7

les

Naam:
Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we … (vul zelf aan):



Bij het ‘omgekeerd denken’ (hoe het allemaal fout kan gaan) besloten we om in elk geval deze drie dingen niet te doen:

2. Met het groepje hebben we daarna besloten om het zo te doen:

Mijn bijdrage aan deze constructie is:



Dit is de zwakke plek in onze constructie. Als het fout gaat gebeurt dat hier:
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Vragenblad 7: Ei en baksteen
(vervolg)

3. Resultaat:

les

6. Transfer:
Wat ik hiervan geleerd heb is:

Het ei bleef heel / was gebarsten / was een omelet geworden



Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:






In de komende week ga ik dat gebruiken bij:






4. Verbeteringen voor volgende keer:






Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:






5. Samenwerking:
We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee

Mijn beste bijdrage aan de groep was:





En daar zorg ik voor, door:
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7

Vragenblad 8: Racewagens van karton
en elastiek
Datum:

les

8

Naam:
Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we … (vul zelf aan):


Wij kregen een bouwtekening wel / niet
Mijn voorstel was (teken nauwkeurig):

2. Ons model ziet er zo uit:

Teken hier het detail dat het belangrijkst is:

Dit is er beter aan dan mijn voorstel:



Mijn bijdrage aan de constructie is:
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Vragenblad 8: Racewagens van karton
en elastiek (vervolg)

3. Resultaat:

les

6. Transfer:
Wat ik hiervan geleerd heb is:

Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:












In de komende week ga ik dat gebruiken bij:
4. Verbeteringen voor volgende keer:












Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:
5. Samenwerking:
We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee

Mijn beste bijdrage aan de groep was:






En daar zorg ik voor, door:
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8

Vragenblad 9: Pepernoten-verdeelmachine
Datum:
Naam:

les

9

Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we … (vul zelf aan):



Mijn voorstel was (teken nauwkeurig):

2. Met het groepje hebben we besloten om het zo te doen (gebruik een groter papier als dat nodig is!):

Dit is er beter aan dan mijn voorstel:



Mijn bijdrage aan de constructie is:
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Vragenblad 9: Pepernoten-verdeelmachine
(vervolg)

3. Resultaat:

les

6. Transfer:
Wat ik hiervan geleerd heb is:

Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:












In de komende week ga ik dat gebruiken bij:
4. Verbeteringen voor volgende keer:












Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:
5. Samenwerking:
We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee

Mijn beste bijdrage aan de groep was:






En daar zorg ik voor, door:
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9

Vragenblad extra 1: Zes blikjes dragen
met één hand
Datum:

1

extra

les

Naam:
Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we … (vul zelf aan):



Mijn voorstel was (teken nauwkeurig):

2. Met het groepje hebben we besloten om het zo te doen (gebruik een groter papier als dat nodig is!):

Dit is er beter aan dan mijn voorstel:



Mijn bijdrage aan de constructie is:




134

© CBO/www.slimlerenleren.nl

Vragenblad extra 1: Zes blikjes dragen
met één hand (vervolg)

3. Resultaat:

1

extra

les

6. Transfer:
Wat ik hiervan geleerd heb is:

Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:












In de komende week ga ik dat gebruiken bij:
4. Verbeteringen voor volgende keer:












Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:
5. Samenwerking:
We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee

Mijn beste bijdrage aan de groep was:






En daar zorg ik voor, door:
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Vragenblad extra 2: de beste papieren zakdoek
Datum:
Naam:

extra

les

2

Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we … (vul kort aan):



Mijn voorstel was (beschrijf jouw onderzoeksvoorstel nauwkeurig):



2. Met het groepje hebben we besloten om deze testjes te doen:



Dat pakten we zo aan:



Dit zijn onze uitkomsten:



Dit deel van het onderzoek is door mij bedacht:



Dit deel van het onderzoek heb ik uitgevoerd:
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Vragenblad extra 2: de beste papieren zakdoek
(vervolg)

3. Resultaat:

extra

les

6. Transfer:
Wat ik hiervan geleerd heb is:

Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:












In de komende week ga ik dat gebruiken bij:
4. Verbeteringen voor volgende keer:












Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:
5. Samenwerking:
We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee

Mijn beste bijdrage aan de groep was:






En daar zorg ik voor, door:
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2

Vragenblad extra 3: Eeeenorm vliegtuig
Datum:
Naam:

extra

les

3

Samengewerkt met:
Bij vragen met een * zet je een rondje om het goede antwoord.

1. Voor deze opdracht moesten we … (vul zelf aan):



Mijn voorstel was (teken of beschrijf nauwkeurig):




2. Met het groepje hebben we besloten om het zo te doen (gebruik een groter papier als dat nodig is!):

Dit is er beter aan dan mijn voorstel:



Mijn bijdrage aan de constructie is:
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Vragenblad extra 3: Eeeenorm vliegtuig
(vervolg)

3. Resultaat:

6. Transfer:

Hoe ver kwam jullie vliegtuig?

Wat ik hiervan geleerd heb is:





extra

les



Hoe nauwkeurig kon je het sturen?




Als jullie een parcours hadden gemaakt:

In de komende week ga ik dat gebruiken bij:

• Hoeveel keer moesten jullie gooien om rond te komen?





• Wat was het gemiddelde?





Ik wil dat dit de volgende keer beter gaat:

Ik ben wel / niet tevreden over dit werk, omdat:












En daar zorg ik voor, door:
4. Verbeteringen voor volgende keer:












5. Samenwerking:
We hadden het op tijd af:

ja / nee

Het resultaat was goed:

ja / nee

Iedereen heeft goed meegewerkt:

ja / nee

We hadden de taken goed verdeeld:

ja / nee

Ik wist precies wat ik moest doen:

ja / nee

Mijn beste bijdrage aan de groep was:
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3

