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Lesfiche 1  Kamishibai 

Algemeen

 Leergebied  Nederlands/luisteren
 Doelgroep  1e en 2e graad
 Duur  50 min

Doelen

zie bijlage

Benodigdheden

 - materiaal rond het thema bijen (bijenwas, honingproducten, knuffels, wasraam, ...)
 - tafel
 - kamishibai met prentenverhaal: “Bijen in nesten”
 - 1 blanco tekenblad per leerling
 - kleurpotloden

Verloop

Voororganisatie

Er wordt een tafel versierd met materiaal rond bijen, met daarop ook de kamishibai.

Inleiding   Klasgesprek (5 min)

De leerkracht vraagt aan de leerlingen:
 - Wat staat hier allemaal op de tafel?
 - Wat weten jullie al over bijen?
 - De titel is: ‘Bijen in nesten.’ Waarover denken jullie dat het verhaal zal gaan?
 - Waarom denk je dat? 

Midden  Verhaal voorlezen (35 min)

De leerkracht leest het verhaal voor. De leerkracht stopt met het vertellen en stelt enkele vragen:
 - Wie zijn de hoofdpersonages?
 - Wat zie je op de prent?
 - Wat is er gebeurd?
 - Hoe denk je dat het zal verder gaan?

Na het fragment waarbij nonkel Théo naar zijn schuur loopt, wordt het verhaal nog een keer stilgelegd. 
De leerkracht stelt de volgende vragen:
 - Wat zou nonkel Théo aan het doen zijn?
 - Hoe zou hij de bijen kunnen redden?

De leerkracht geeft een opdracht mee alvorens verder te lezen.
 - We gaan verder lezen. Luister goed naar hoe hij de bijen helpt.



De leerkracht vertelt het volledige verhaal. Na het einde stelt de leerkracht de volgende vragen:
 - Hoe heeft nonkel Théo de bijen geholpen?
 - Wat vonden jullie van het verhaal?
Het verhaal eindigt met de zin ‘En jij? Help jij ook?’. De leerkracht geeft de volgende opdracht: 
 Hoe zou jij de bijen kunnen helpen? Jullie krijgen van mij elk een blad en jullie nemen jullie 
 kleurpotloden. Jullie maken een tekening over hoe jullie de bijen zouden helpen. Straks gaan we dan  
 enkele tekening bespreken.

Slot   klasgesprek (10 min)

De leerkracht laat de leerlingen vertellen over hun tekeningen.
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Lesfiche 2  Wat is een bij? 

Algemeen

 Leergebied  MV/Media en WO/Natuur
 Doelgroep  3de graad 
 Duur  100 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden:
 - Computers 
 - Internetverbinding 
 - Bord 
 - Krijt 
 - Kladpapier
 - Schrijfgerief
 - USB-sticks 
 
Verloop

Inleiding   Voorkennis testen omtrent bijen en opdracht uitleggen (10 min)

De leerkracht schrijft het woord ‘bij’ aan bord en vraagt de leerlingen om in kernwoorden aan bord te 
noteren wat ze reeds weten over bijen. De leerlingen voeren de opdracht uit. 
De leerkracht neemt een andere kleur. 
 - Schrijf nu de vragen op omtrent bijen en hun leven waarop je zelf geen antwoord weet. 
De vragen worden overlopen. 

Nadien legt de leerkracht de opdracht uit. 

 De bedoeling is dat jullie in groepjes een PowerPoint gaan maken over het onderwerp 
 ‘Wat is een bij?’. Wanneer deze klaar is, geven jullie een kleine presentatie over de bijen aan de 
 leerlingen van de eerste en tweede graad. 

Midden  (75 min)

A. Indeling van de opdracht toelichten (10 min)

De leerkracht licht het stappenplan toe waarmee de leerlingen moeten werken en schrijft dit aan bord:
 - Brainstorm wat willen we vertellen? 
 - Kapstok maken over ‘Wat weten we al?’
 - Inhoudstafel maken 
 - Opzoeken in boeken en op het internet 
 - Afwerken PowerPoint
 - Controle door de leerkracht en eventueel aanpassen

De leerkracht overloopt ook per groepje voor wie de presentatie is, zodat de leerlingen kunnen rekening 



houden met het niveau van de doelgroep. Ook de bronnen worden genoteerd aan het einde van de 
presentatie. 

Tip: Het is leuk om aan het eind van de presentatie een interactieve opdracht te doen. Zo kan je nagaan of 
het publiek alles begrepen heeft. Bijvoorbeeld: een korte quiz. 

B. Leerlingen aan het werk (30 min) 

De leerlingen gaan aan het werk in groepjes. De leerkracht begeleidt de groepen bij de verschillende stappen 
en biedt hulp waar nodig. 

C. Evaluatie (10 min) 

De leerkracht gaat langs bij elke groep die klaar is. De leerkracht geeft feedback en geeft aan wat goed is en 
waar er aanpassingen nodig zijn. 

D. Eventuele aanpassingen (10 min) 

De leerlingen hebben de tijd om nog enkele aanpassingen te doen na de feedback van de leerkracht. 

E. Voorstellen aan de eerste graad en tweede graad (15 min) 

De leerlingen gaan in groepjes naar de klassen van de eerste en tweede graad. Daar stellen ze hun Power-
Point voor.  De leerlingen proberen ook vragen van hun publiek te beantwoorden. 

Slot  Evaluatie van de presentaties (15 min)

De leerlingen vertellen na hun presentatie hun ervaringen aan de klas.
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Lesfiche 3  Kwartetspel

Algemeen

 Leergebied  WO/natuur
 Doelgroep  2e en 3e graad
 Duur  50 min 

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden

 - brochures rond bijen
 - invulfiche 
 - boeken rond het thema bijen
 - computers
 - kwartetspel/groep 
 
Verloop

Voororganisatie

De leerkracht verplaatst de banken zodat de groepen gemakkelijk kunnen samenwerken.
De leerlingen worden bij het binnenkomen in (4) groepen verdeeld.

Inleiding   Voorstelling van de thema’s (5 min)

De leerkracht vertelt het verloop van de les en stelt de verschillende thema’s voor.
Verloop:
 - De leerkracht stelt thema’s voor die voorkomen in het kwartet. 
 - De leerlingen kiezen 2 thema’s.
 - De leerlingen zoeken kort informatie op met behulp van internet en boeken. 
 - De leerlingen stellen de gevonden informatie voor. 

Midden   Groepswerk (35 min)

A. Groepswerk (15 min)

Elk groepje krijgt 1 of 2 thema’s van het kwartet (vijanden, bijenproducten, bijenvolk, ...). De leerlingen zoeken 
over hun thema informatie op in boeken en/of op websites. De gevonden informatie schrijven de leerlingen 
op een fiche.

B. Rapporteren (20 min)

Ieder groepje komt naar voor en vertelt wat ze over hun thema(‘s) gevonden hebben.



Slot  Spelvorm (10 min)

De leerkracht geeft aan elke groep een kwartetspel. De leerkracht overloopt met hen de afspraken: 

 De spelers krijgen elk 4 kaarten. De andere kaarten worden op een stapel omgekeerd in het midden   
 gelegd. 

 De jongste speler start en vraagt aan een speler naar keuze of hij een bepaalde kaart heeft van een   
 thema die hij ontbreekt. Heeft deze speler de kaart, moet hij deze afgeven. Heeft hij deze kaart niet,   
 neemt de speler een kaart van de stapel. Nadien is het aan de volgende. 

 Wanneer iemand een kwartet heeft, roept de speler ‘kwartet’ en legt dit op tafel. Deze speler neemt   
 nadien kaarten van de stapel totdat hij weer 4 kaarten heeft. Het spel gaat door totdat er nog maar 1  
 kwartet overschiet. Wie de meeste kaarten heeft van het laatste kwartet krijgt dit punt.  
 Als elke speler 1 kaart heeft of 2 spelers hebben elk 2 kaarten van het kwartet, wordt dit laatste 
 kwartet in het midden gelegd en telt dit niet meer mee. De speler met de meeste kwartetten is de   
 winnaar. 

De leerlingen spelen per groep  het kwartetspel.
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Lesfiche 4 Imkerbezoek

Algemeen

 Leergebied  WO/Natuur
 Doegroep  alle graden
 Duur  120 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden

 - Puzzelstukken van het honingproces 
 - Bijenproducten 
 - Bijenkast 
 - Imkerspak 
 - Honing 
 - Bijenwas 
 - Materialen van de imker 
 
Verloop

Inleiding  Voorstelling van de imker en afspraken maken (10 min)

De leerkracht gaat met de leerlingen naar de imker op de afgesproken datum. Daar ontmoeten ze de imker. 
De imker stelt zichzelf voor en maakt eerst afspraken die tijdens de dag zal gelden. Deze kunnen gaan over 
het omgaan met de bijen, het materiaal, vragen stellen … 

Midden  (100 min) 

A. Informatie over de bijen 

Op voorhand wordt er best bepaald wat de rol van de leerkracht is: zal de leerkracht gewoon de leerlingen 
begeleiden of zal hij ook uitleg geven samen met de imker? 
De imker kan starten met te polsen naar de voorkennis van de leerlingen met een kleine quiz. De vragen 
worden best aangepast naargelang de leeftijd van het publiek. Enkele vragen kunnen zijn: 
 - Hoe heet de bij die bij de imker leeft? 
 - Wat hebben bijen nodig om honing te maken? 
 - Hoe wordt was gemaakt? 
 - Met hoeveel bijen leven ze samen in 1 bijenkast? 
 - Hoe oud wordt een bij? 
 - … 

De imker kan op basis van de voorkennis van de leerlingen extra uitleg geven over zaken die ze nog niet 
wisten. 
De imker legt ook de ontwikkelingsfasen van een bij uit en kan dit eventueel aantonen met een glazen buisje 
waarin larven in ontwikkelen. 



De leerlingen kunnen een dode bij ook van dichtbij bestuderen om zo alle lichaamsdelen te leren kennen. 

Tip: de bijenwereld is een zeer groot thema waar men veel kan over vertellen. Het is goed om als leerkracht 
met de imker af te spreken waarop men de focus legt. Zo kan er een focus gelegd worden op een bepaalde 
onderwerp en kan hier diep op ingegaan worden in plaats van oppervlakkig alle onderwerpen aan te raken 
en te vernoemen. 

B. Informatie over de imkerij 

Nadien kan de imker vertellen over zijn eigen beroep/hobby. Hij kan ze laten kennismaken met zijn kledij, 
gebruiksmaterialen … Wat leerlingen ook zeer fijn vinden is het mogen dragen van een imkerspak of het vast-
houden en naderbij bekijken van voorwerpen. Dit is zeker doenbaar mits het maken van goede afspraken. 
De imker geeft uitleg over wat zijn taak is als imker en vertelt wat hij allemaal moet doen om de bijen goed 
te verzorgen en in leven te houden. Hij kan ook een demo geven van enkele technieken zoals honing oogsten. 
De imker kan ook een bijenkast openen om de leerlingen te laten zien hoe het er binnen aan toe gaat.

Tip: ook bij de imker kan de activiteit van bijen observeren en turven uitgevoerd worden. 

C. Informatie over het honingproces 

De leerkracht deelt allerlei puzzelstukken uit met telkens een fase op van het honingproces. Nadien werken 
de leerlingen samen om zo het honingproces te achterhalen. Nadien kan de imker dit nog even toelichten en 
indien nodig nog wat verdiepen. 

D. Bijenproducten

De imker kan de leerlingen ook laten voelen voor wat honing en andere bijenproducten zoals bijenwas wor-
den gebruikt. 
De imker zet allerlei producten op een tafel: honing, shampoos, wellnessproducten, ontbijtgranen, kaarsen, 
dranken … De leerlingen mogen raden in hoeveel producten er honing of bijenwas gebruikt wordt. Nadien 
kunnen de leerlingen kijken op de etiketten wat er al dan niet in de producten zit. De leerlingen vertellen hun 
bevindingen en kunnen ook hun indruk van deze vaststelling meedelen. 
Een leuke afsluiter is het proeven of uitproberen van bijenproducten. Zo kun de leerlingen eens proeven van 
de verse honing of een honingsnoepje. 

Slot   Vragenronde (10 min)

De leerlingen kunnen hun laatste vragen afvuren op de imker. 
De imker kan nagaan wat de leerlingen hebben onthouden van de uitstap en weer een korte quiz houden 
met de vragen die in het begin niet beantwoord waren en enkele nieuwe vragen waarvan het antwoord aan 
bod is gekomen tijdens deze uitstap. 
Nadien wordt er afscheid genomen met een gemeende ‘dank je wel’. 

Tip: je kan met de school besluiten een bijenkast te adopteren bij de imker. Zo kan de school meermaals op 
bezoek komen om hun bijen te bestuderen. 
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Lesfiche 5  Bijen turven 

Algemeen

 Leergebied Wiskunde/ getallen
 Doelgroep  A: alle graden, B: derde graad
 Duur  50 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - turfblad
 - schrijfgerief
 - klembord
 - A3-bladen of geruit papier
 - Lat 
 
Verloop

Inleiding   Vraag in de groep (5 min)

De leerkracht vraagt aan de leerlingen:
 - Hoeveel bijen bezoeken ons bijenhotel?
 - Hoe zouden we kunnen nagaan hoeveel bijen er ongeveer ons bijenhotel bezoeken?

De leerlingen denken na over mogelijke oplossingen en komen tot het tellen/turven van bijen.
Dit kan verder uitgediept worden: op verschillende tijdstippen tellen en hiervan het gemiddelde nemen is het 
nauwkeurigst.

De leerlingen krijgen een turfblad per twee.

Midden  Turven en gegevens verwerken (40 min)

A. Turven

De leerlingen gaan op veilige afstand (2 m) van een bijenkast, bijenhotel of in de schooltuin zitten.
De resultaten worden besproken, vergeleken en eventueel opgeteld wanneer verschillende plaatsen geobser-
veerd werden.
B. Grafiek maken

De leerlingen zetten de resultaten om in een grafiek.

Tip: wanneer dit voor een langere periode wordt bijgehouden kunnen er na enkele waarnemingen conclusies 
getrokken worden door de leerlingen. Deze conclusies kunnen worden bijgehouden in een logboek.
Tip: in het logboek kan je ook variabelen noteren die tijdens de observatie van kracht waren: weersomstan-
digheden, tijdstip, seizoen, veel of weinig bloeiende planten … 



Slot   Evaluatie (5 min)

De leerlingen vertellen wat er goed en minder goed verliep tijdens het turven. De grafiek en/of turfbladen 
worden uitgehangen in de school. Ze kunnen ook als weetje bij de bijenkast of bijenhotel gehangen worden 
wanneer je ze lamineert. 
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Lesfiche 6  Bijentwister

Algemeen

 Leergebied  Frans/taalinitiatie
 Doelgroep  1e graad
 Duur  50 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - handpop Appie
 - 5 prenten
 - plakband
 - 5 hoepels
 - laptop met internet (lied afspelen youtube: Parle-moi des abeilles)
 
Verloop

Voororganisatie
De leerkracht verspreidt de 5 prenten (bijen, honing, bloem, fruit en groenten) in de zaal. Rondom de prenten 
wordt het gebied afgebakend met een hoepel.

Inleiding   Kennismaking met Appie ( 10 min)

De leerkracht vertelt  ...
Deze vakantie ben ik op reis geweest naar Frankrijk. 
 - Wie weet welke taal ze spreken in Frankrijk? 
 - Wie kent er een woordje in het Frans? 
Jullie kunnen al goed Frans! Dat is zeer goed, want op mijn reis door Frankrijk, heb ik iemand leren kennen, 
maar hij spreekt enkel Frans. Ik zal hem even halen.  (De leerkracht haalt de handpop)

De leerkracht voert het volgende dialoogje met de handpop: 
-- Appie! Tu es où? 
-- Ici !
-- Ahn, bonjour Appie. Comment ça va ? 
-- Très bien. 
De lkr brengt de pop bij de lln. 
-- Voila, ça c’est Appie. Dit is Appie. Soms ga ik wel een beetje Frans moeten praten zodat Appie me begrijpt. 
Maar dat zal wel lukken. Bonjour Appie. 
-- Bonjour. Bonjour, bonjour …
-- Ça va, Appie? Oui, merci!
-- Et avec toi ? Oui ! 
-- Voilà Appie, c’est ma classe. Et les enfants sont très intelligents. Ils connaissent déjà des mots français. Qui 
connaît un mot en Français ? Wie kende er al een woordje in het Frans? 
--Bravo, c’est super! 
-- Appie, est-ce que tu peux nous raconter de ton journée ? 
-- Bien sûr! j’ai emporté des photos pour vous. 



-- Appie gaat ons vertellen over zijn wat hij vandaag al allemaal gedaan heeft.

Midden   Bijentwister (35 min)

De leerkracht vertelt verder, maar toont nu telkens de bijhorende prenten.
 - La première chose que j’ai fait aujourd’hui: j’ai volé avec mes amies, les autres abeilles. ------ Puis on  
 a vu des beaux fleurs dans la prairie. 
 - Après on a volé à la ferme ou on a vu beaucoup des légumes et des fruits.
 - Apres la petite excursion on a retourné à la maison pour fabriquer du miel.

De lkr overloopt samen met de leerlingen de foto. Ze vraagt aan de lln:
 - Que est-ce que tu vois ici?
 - C’est quoi ça ici?

De leerlingen herhalen de Franse begrippen.
Ze legt uit dat de verschillende prenten ook in de zaal zijn verspreid waarmee ze nu een spel gaan spelen.

De leerkracht toont hoe het spel in elkaar zit. Ze zegt: “Appie vole aux fleurs”, daarna loopt ze van de ene kant 
van de zaal naar de foto van bloemen met de handpop. De leerkracht toont hierbij duidelijk dat er niet in de 
hoepels wordt gestaan. Zo blijven de foto’s op hun plaats liggen en raken ze niet beschadigd. 

De leerkracht  spreekt de volgende zin uit: “Appie vole aux fruits”, en doet nu teken dat ook de leerlingen 
mogen meelopen.

Zo overloopt ze samen met de leerlingen alle prenten.
 - Appie vole aux légumes.
 - Appie vole aux abeilles.
 - Appie vole au miel.

De leerkracht zegt nu enkel nog de verschillende zinnen, de leerlingen lopen naar het juiste blad.

Slot   Luisteroefening (5 min)

De leerkracht legt het lied op. De leerlingen luisteren naar het liedje: Parle-moi des abeilles. Telkens als ze 
“abeilles” horen klappen ze 1 maal in hun handen.
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Lesfiche 7  Stuifmeelspel 

Algemeen

 Leergebied  LO/loopspelen 
 Doelgroep  1ste graad
 Duur  50 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - puzzelstukken
 - viltbollen (in verschillende kleuren)
 - klittenband (voor aan de voeten, armen en buik)
 - 3 banken
 - 3 x 4 kegels
 - 3 x 4 hoepels
 - 1 groot net of 3 kleine netten
 - pot/ groep
 
Verloop

Voororganisatie
De leerkracht verstopt puzzelstukken van drie verschillende puzzels.
De leerkracht zet de zaal klaar: 3 paar kegels (kleur komt overeen met puzzels) recht over elkaar in de lengte 
van de zaal.

Inleiding  Opwarming (10 min)

De leerlingen zoeken elk 1 puzzelstuk. Als ze die gevonden hebben gaan ze achter de kegel staan met 
hetzelfde kleur. 
De leerlingen zijn nu opgedeeld in groepen.
De leerlingen lopen elk om beurt naar tegenovergestelde kegel waar ze hun puzzelstuk achterlaten. De laatste 
twee leerlingen lopen samen, zij maken ook de puzzel.
De winnaars zijn diegene waarvan de puzzel als eerste volledig is.

Midden  Stuifmeelspel (35 min)

A. Zaal klaarzetten

De leerkracht verdeelt de taken en zorgt dat er bij elke groep een bank, hoepels, doek en kegels tussen de 
twee kegels staan.
De leerkracht legt de viltbollen (stuifmeelbollen) bij de laatste kegel in een doos met lage boord of op een 
handdoek.



B. Stuifmeelspel
De leerkracht legt het spel uit en geeft een demo:
Bijen hebben heel veel stuifmeel nodig om hun larfjes te voeden. Zonder stuifmeel gaan de kleine bijtjes 
dood.
Jullie zijn elk in een groep verdeeld en krijgen straks banden van klittenband. Die doe je, als het jou beurt is, 
aan je armen, benen en buik. Je loopt dan zo snel mogelijk naar de kegel en verzamelen zoveel mogelijk stuif-
meelbollen. Onderweg kom je verschillende obstakels tegen: loop op de bank, spring met twee voeten in de 
hoepels, kruip onder het net en slalom tussen de kegels.
Via hetzelfde parcours worden de stuifmeelbollen teruggebracht naar de groep en in een pot verzameld. 
Stuifmeelkorrels die onderweg vallen kunnen pas door de volgende opgeraapt worden.
De leerkracht kiest zelf wanneer het spel stopt: nadat iedereen 1 keer heeft gelopen, nadat alle stuifmeelbol-
len op zijn…

Tip: de leerlingen kunnen ook enkel het stuifmeel met dezelfde kleur als hun groep verzamelen.
Tip: de groepen kunnen anders opgedeeld worden: per banden (rond armen = groep 1, rond benen = 
groep 2, ...). Nadien wissel je best wel een keer van soort banden. 

Slot  Tot rust komen (5 min)

De leerlingen gaan per 2 zitten. 1 leerling ligt dwars neer op de benen van de andere leerling. 
De andere leerling rolt met stuifmeelbollen op de rug van zijn partner. 



19bachelorproef 2015
Emma Steenkiste

Jolien Mertens

Lesfiche 8 Bijenlied 

Algemeen

 Leergebied  MV/muziek
 Doelgroep  Alle graden
 Duur  50 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - cd-speler
 - cd met bijenlied
 - tekst bijenlied
 - raadsels
 - muziekinstrument
 
Verloop

Inleiding  Sfeerschepping (5 min)

De leerkracht vertelt raadsels in een knus hoekje, de leerlingen raden over welk diertje het gaat. De raadsels 
zijn telkens een strofe van het lied die gaat over 1 diertje. De leerkracht haalt de raadseltjes dus uit de lied-
tekst. 

Eerste graad 

Je kan ondersteunen met foto’s van de dieren.

Tip: niet alle delen moeten door 1 klas aangeleerd worden, ze kunnen ook verdeeld worden om daarna geza-
menlijk uitgevoerd te worden door de hele school.

Midden   (40 min)

A. Voorstelling nieuw lied
De leerkracht zingt het lied (of de strofe) voor.

B. Tekstinhoud
De leerkracht stelt enkele vragen:
 - Over wie gaat het?
 - Waar wonen ze?
 - Wat eten ze?
 - Wat doen ze als ze echt bedreigd zijn?
 - ...

De leerkracht legt eventuele moeilijke woorden uit en bekijkt met hen het rijmschema.



C. Maat- en vormbeleving
De leerkracht zingt en de leerlingen voeren de maat uit op verschillende slagvlakken (stappen met voeten, 
klappen in handen, slaan op dijen en met de vingers knippen.)
Per muzikale zin (zie a, b, c op liedanalyse) wordt het slagvlak veranderd.

D. Ritmische beleving + tekst zeggen
De leerlingen klappen het lied tijdens het zingen van de leerkracht mee op het ritme van de tekst.
Nadien zegt de leerkracht zegt de tekst voor, de leerlingen zeggen de tekst stuk voor stuk na tot ze de volle-
dige tekst kennen.

E. Begintoon en beginmotief
De leerkracht laat de begintoon (op blokfluit, piano, ...) horen en zingt het beginmotief.
De leerkracht laat de begintoon nogmaals horen, de leerlingen vliegen door de klas. Als de leerkracht een 
andere noot speelt, staan de leerlingen stil.

F. Lied zingen
De leerlingen zingen samen met de leerkracht het lied.

Slot   Spelen met het lied (5 min)

De leerlingen zingen het lied stil/luid/in groepjes/met de hele school.
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Lesfiche 9  Fruit in het Frans

Algemeen

 Leergebied  Frans/mondelinge interactie 
 Doelgroep  2e graad 
 Duur  100 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden

 - fruit en groenten
 - kaartjes met de Franse benamingen van de stukken fruit en groenten
 - fruit en groenten memory/groep
 - aardappelmesjes
 - snijplanken
 - kaartjes met Franse benamingen groenten en fruit
 - instructieblad patronen fruitsatés
 - satéstokjes
 
Verloop

Voororganisatie

De leerkracht legt alle groenten en fruit op de tafel.
De andere tafels worden (per 6) samen gezet. Bij het binnenkomen verdeelt de leerkracht de leerlingen in 
groepjes.

Inleiding   Fruit leren kennen  (15 min)

De leerkracht vraagt in het Frans wat er op de tafel ligt:
 - Qu’est-ce que on trouve sur la table? (des légumes et des fruits)

De leerkracht doet het bord open.
De leerkracht zegt dat de leerlingen de woorden bij de juiste groente of fruit mogen komen leggen.
 - Cherchez les mots correspondants et mettez les sur des légumes et des fruits.

Als alle groenten en fruit benoemd werden worden deze klassikaal herhaald.
De leerkracht vraagt in het Nederlands waarom ze precies deze keuze van groenten en fruit gemaakt heeft. 
De leerlingen vertellen, de leerkracht vult aan: 
 - Al deze groenten en fruit worden bestoven door de bijen. Als de bijen er niet meer zijn, verdwijnen  
 deze groenten en fruit.



Midden   (75 min)

A. Memory (20 min)
De leerkracht deelt per groep een memory uit. De leerlingen proberen de juiste groente of fruit aan het juiste 
woord te koppelen.
Als de leerlingen een passend paar gevonden hebben verwoorden ze in het Frans wat ze gevonden hebben en 
mogen ze nog een keer (bv. J’ai trouvé une orange). De leerkracht geeft eerst een demo.

B. Fruitsatés (30 min)
De leerlingen krijgen een blad met daarop een patroon die ze moeten volgen. Op het blad staan verschillende 
fruitsoorten achter elkaar opgeschreven.
De leerlingen nemen een plankje en een mes. De leerkracht verdeelt het fruit over de groepjes, de leerlingen 
snijden het fruit.
De leerlingen spiesen het fruit in de juiste volgorde op de satéstok.

C. Opruimen (10 min)
De leerlingen ruimen de gebruikte materialen op.

D. Opeten (15 min)
De leerlingen eten hun zelfgemaakte spiesen op.

Slot  Spelvorm (10 min)

De leerlingen beelden elk om beurt een groente of fruit uit. De leerlingen raden in het Frans de verschillende 
groenten en fruit.
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Lesfiche 10  Spreekwoorden

Algemeen

 Leergebied  Nederlands/taalbeschouwing
 Doelgroep  3de graad
 Duur  50 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden

 - spreekwoorden tekening/2 lln
 - woordenboeken
 - computers (met internet)
 - papier, stiften, potloden,...
 
Verloop

Inleiding  Klasgesprek (5 min)

De leerkracht deelt per 2 de tekening met spreekwoorden uit.
De leerkracht stelt enkele vragen over de tekening:
 - Wat zien jullie op de tekening?
 - Waarover denken jullie dat het gaat?
De leerlingen vertellen over de tekening, de leerkracht vult aan waar nodig.
De leerkracht gaat in op het bekendste spreekwoord dat bovenaan de tekening afgebeeld wordt.

Midden  Groepswerk (35 min)

De leerkracht deelt woordenboeken uit. De leerlingen zoeken de 10 verschillende spreekwoorden op in woor-
denboeken en duiden deze aan op de tekening.
Indien de leerlingen niet alle spreekwoorden vinden in woordenboeken, kunnen ze het internet raadplegen.
Als ze klaar zijn met de opdracht zoeken de leerlingen zelf een nieuw spreekwoord rond het thema bijen. Als 
ze er een gevonden hebben proberen ze deze zo goed mogelijk te illustreren.

Slot  Voorstelling illustraties (10 min)

De leerlingen stellen één voor één hun tekening voor. De andere leerlingen raden het spreekwoord.
De leerlingen stellen bijkomende vragen tot ze het spreekwoord geraden hebben. Ook de betekenis van het 
spreekwoord wordt door de leerlingen uitgelegd. 
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Lesfiche 11  Bijenlandschap

Algemeen

 Leergebied  MV/beeld
 Doelgroep  alle graden
 Duur  100 min 

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden

 - witte tekenbladen (A3)
 - latten
 - schrijfpotloden
 - waskrijt (wasco’s)
 - verdeelpotjes voor de verf
 - zwarte verf en penselen
 - afwasmiddel
 - tandenstokers
 - krantenpapier (ter bescherming banken)
 - kladbladen
 - foto’s bloemenlandschappen
 
Verloop

Voororganisatie

De leerkracht zet potjes verf klaar (met afwasmiddel). De leerkracht plaatst ook de tafels in groepjes.

Inleiding  (10 min)

De leerkracht toont verschillende foto’s van kleurrijke bloemenlandschappen. De leerlingen beschrijven het 
kleurgebruik en het contrast tussen de lucht en het landschap. De leerkracht legt het verloop van de les uit.

Midden  (80 min)

A. Kleuren
De leerlingen schrijven hun naam op de achterkant van het blad en maken een kader van 2 cm rond hun 
blad. Plastisch probleem: zonder rand krult het blad op.

Tip: Voor de eerste graad kan je één blad maken met rand en het midden eruit knippen. Zo kan je een het 
blad gebruiken als sjabloon om de andere kaders te tekenen.

De leerlingen kleuren het blad (binnen het kader) vol met wasco zodat er geen wit meer te zien is. Let op dat 
je hard genoeg drukt uitoefent op het waskrijt enkel daardoor is er een voldoende dikke laag waskrijt om de 
verf er later af te krassen. 



B. Schilderen
De leerlingen die klaar zijn schilderen het blad (binnen het kader) volledig in met zwarte verf.
Als ze klaar zijn leggen de leerlingen dit op een plaats waar het kan drogen.

C. Demo punt en lijn
De leerkracht toont hoe leerlingen hun ontwerp kunnen opvullen met punt en lijn. De leerkracht stelt vragen 
aan de leerlingen en geeft hen ook uitleg. 
 - Wat zijn patronen? 
 - Je kan verschillende patronen gebruiken om vlakken wat op te vullen. Zo kan je een bloem tekenen  
 en de blaadjes opvullen met bolletjes, gebogen lijnen, spiralen … 
De leerkracht geeft een demo. 

D. Ontwerp tekenen
De leerlingen nemen een kladblad en tekenen hun ontwerp die ze straks gaan krassen. Ze maken er enkele 
en kiezen de beste eruit of selecteren verschillende delen van de ontwerpen en gebruiken deze in hun nette 
versie. 

E. Krassen
De leerlingen krassen hun ontwerp in de zwarte verf met tandenstokers.

Slot  Opruimen (10 min)

De leerlingen spoelen hun penselen uit en maken hun bank terug proper. De leerlingen laten hun werk liggen 
op hun bank. De leerlingen lopen door de klas en bekijken elkaars werken. 
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Lesfiche 12  Bijenhotel 

Algemeen

 Activiteit  bijenhotel maken
 Leergebied  WO/ techniek
 Doelgroep  alle graden (met hulp van volwassenen)
 Duur  100 min

Doelen

Zie bijlage
 
Benodigdheden
 - Per kind 5 planken hout van 20 cm op 20 cm 
 - koffieblikken
 - glazen buisjes
 - bamboestengels 
 - tuinschaar, heggenschaar, schaar, kniptang, aardappelmesje … 
 - hamer 
 - nagels 
 - papier 
 - potloden 
 - latten
 - plastic folie (ter bescherming tegen regen) 

Verloop

Voororganisatie

1e en 2e graad
De leerkracht voorziet per kind een koffieblik. De leerkracht voorziet ook verschillende snijmaterialen om de 
bamboestengels te kunnen snijden: tuinschaar, gewone papierschaar, grote heggenschaar. De leerkracht voor-
ziet ook voldoende bamboestengels. De leerkracht maakt 4 groepjes in de klas en legt bamboestengels op de 
tafels. 

Tip: is het echt te moeilijk om de bamboestengels te knippen? Je kan ook gedroogde stengels nemen van 
zonnebloemen, frambozen, riet… 

3e graad 
De leerkracht voorziet per kind 5 vierkante planken hout van 20 cm op 20 cm. De leerkracht voorziet ook ver-
schillende snijmaterialen om de bamboestengels te kunnen snijden: tuinschaar, gewone papierschaar, grote 
heggenschaar. De leerkracht voorziet voldoende bamboestengels. De leerkracht maakt 4 groepjes in de klas 
en legt bamboestengels op de tafels.

Inleiding  probleemstelling (10 min)

De leerkracht verwijst naar het kamishibaiverhaal:
 - Wie weet nog welke oplossingen allemaal aan bod komen in het verhaal?
 - Hoe helpt Theo de bijen?



De leerlingen vertellen de oplossingen: bijenkast adopteren, bijenhuisjes maken, planten in de moestuin.
De leerkracht legt de probleemstelling uit:

1e en 2e graad 
We gaan bijenhuisjes maken uit koffieblikken, met bamboestokken. Maar met wat kunnen we deze stokken 
het beste op maat snijden? 

3e graad 
We gaan elk een klein bijenhuisje maken uit hout. Deze zullen allemaal even groot zijn en uit hetzelfde mate-
riaal bestaan. We willen wel graag 1 groot bijenhotel maken met de verschillende kubussen. Maar hoe gaan we 
deze dan stapelen of plaatsen op de speelplaats? 

Midden   (80 min)

A. Experimenteren/ontwerpen (15 min)

1e en 2e graad
De leerkracht verdeelt de leerlingen in 4 groepen en zorgt dat er bij sommige materialen een volwassene 
aanwezig is. De leerkracht geeft een instructie aan de leerlingen. 
 - De bamboestengels moeten iets korter zijn dan het blik zodat de openingen beschermd zijn tegen   
 de regen. Jullie zitten nu in vier groepen en jullie proberen met het materiaal dat op de tafel   
 ligt zoveel mogelijk stengels op de juiste lengte te knippen/snijden. Na 2 minuten tel je het    
 aantal stengels en schrijf je die op een kladblad met de nummer van de groep. Nadien schuif je door.  
 Dit doe je in elke groep. Nadien gaan we kijken welk materiaal het beste was.

De leerlingen voeren de oefening uit. Nadien volgt er een kort evaluatiegesprek. 

3e graad
De leerlingen krijgen elk een blad en een potlood. Ze maken zelf een ontwerp van hoe de bijenhuisjes ge-
plaatst kunnen worden. Ze houden rekening met het aantal huisjes ( = het aantal leerlingen). Wanneer elk 
ontwerp klaar is, wordt er een stemming gehouden. De 5 beste ontwerpen worden geselecteerd. 

B. Maken (50 min) 

1e en 2e graad
De leerlingen krijgen per twee een koffieblik. Ze gebruiken eerst de reeds voorgeknipte bamboestengels. Na-
dien knippen ze zelf nog de nodige bamboestengels met het meest effectieve materiaal. Bij de 1e en 2e graad 
is het aangewezen om enkele volwassenen, bijvoorbeeld ouders, op te trommelen om te komen helpen. Zeker 
voor dikke bamboestengels hebben deze leerlingen hulp nodig. 

3e graad
De leerkracht toont een demo en legt de timmertechniek uit. 
 -Je werkt per 2. Één iemand houdt het hout mooi recht de andere timmert.
De leerkracht toont de timmertechniek en stelt nadien concrete vragen:
 - Wie kan eens in zijn eigen woorden herhalen hoe ik getimmerd heb? 
 - Hoe komt het dat ik niet op mijn vingers sloeg? 
 - Waar moet je op letten? 
Nadien kunnen de leerlingen de techniek eerst oefenen op enkele stukjes afbraakhout. 
Nadien maken de leerlingen elk een bijenhuisje. De leerlingen zorgen dat het geheel waterdicht is. Indien dit 
niet zo is en dat er grote spleten zijn in het huisje is het aangeraden de binnenkant met plastiek te bekleden
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zodat de stengels droog blijven. Daarna vullen ze hun bakje met bamboe stengels. Hierbij kunnen ze hetzelf-
de proces doorlopen dan de 1e en 2e graad. 

Tip: nadien kunnen ze het hout schilderen en vernissen. Ook de koffieblikken kunnen een kleurtje krijgen 
door dot painting (Aboriginals) met waterverf en daarna te vernissen (vernis op waterbasis). 
Tip: in plaats van bamboe kunnen de leerlingen ook enkele glazen buisjes gebruiken. Deze kunnen dan uit 
het bijenhotel gehaald worden en bekeken worden.

C. Gebruiken (15 min)

1e en 2e graad
De leerlingen geven de verschillende bijenhuisjes een plaats op de school. 

3e graad 
De leerlingen proberen nu de 5 beste ontwerpen van bijenhotels uit op de speelplaats door de kubussen 
te stapelen. De leerkracht stelt kritische vragen omtrent het uitzicht, stabiliteit en de al dan niet praktische 
plaats van het hotel. Er wordt gezamenlijk beslist welk bijenhotel gebouwd wordt. 

Slot   Evalueren werkwijze (10 min)

De leerlingen evalueren samen met de leerkracht na afloop van de activiteit de werkwijze en de samenwer-
king tijdens les. Enkele weken nadien kan je ook evalueren of er al dan niet bijen het hotel bezoeken. 
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Lesfiche 13  Bijenkaarsen 

Algemeen

 Leergebied  WO/techniek
 Doegroep  1ste en 2de graad 
 Duur  50 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - wieken
 - schaar
 - gewalste bijenwas
 - aansteker
 - mesje
 - naamkaartjes 
 
Verloop

Voororganisatie

De leerkracht zet het nodige materiaal klaar.

Inleiding  kennismaking met bijenwas (5 min)

De leerkracht geeft elke leerling een reepje bijenwas en stelt enkele vragen:
 - naar wat ruikt het?
 - hoe voelt het?
 - is het zacht/hard?
 - wat denk je dat het is?
 - wat gebeurt er als je het lang vasthoud?
 - kan je het gemakkelijk plooien?
 - ...

De leerkracht legt uit wat het is en hoe het gemaakt is en toont de bijenwas die door de bij gemaakt is.
Bijen maken bijenwas (uit wasklieren). Ze zweten het als het ware uit. Nadien smelt de mens het tot één groot 
blok was. Deze wordt dan gewalst.
De leerkracht neemt een stuk bijenwas en laat het smelten (met aansteker). De leerkracht vraagt aan de leer-
lingen aan wat dit stollingspatroon doet denken om zo de link te leggen naar kaarsen.

Midden   (40 min)

A. Experimenteren (5 min)
De leerlingen experimenteren met de bijenwas. Ze voelen, plooien, ruiken, kneden … 

B. Basis bijenkaars maken (15 min)
De leerkracht vraagt welke soorten kaarsen er allemaal bestaan. De leerkracht maakt de kaars die de leerlin-
gen aangeven.



De leerkracht geeft een demo.
 - Knip een stuk wiek (2 cm groter dan kaars) af.
 - Knip een reep gewalste was (naar gelang de grote van de kaars) uit het blad.
 - Maak een korte zijde van de reep warm met je handen (makkelijker om te kneden).
 - Leg de wiek langs de korte (verwarmde) zijde en plooi deze zijde rond de wiek.
 - Rol de bijenwas traag en voorzichtig op.

Tip: de kaarsen kunnen ook aangestoken worden (verschil ruiken tussen andere kaarsen).

De leerlingen volgen mee met de leerkracht en maken dit vervolgens zelf.

C. Fantasie bijenkaars maken (20 min)
Vooraan in de klas liggen stappenplannen om verschillende kaarsen te maken. De leerlingen maken zelf een 
kaars die ze willen volgens het stappenplan of maken er zelf één.

Slot  opruimen + evaluatie (5 min)

De leerlingen ruimen het gebruikte materiaal op.
De leerlingen evalueren de kaarsen: mooiste, brandt het langst, ...
Tip: de kaarsen kunnen eventueel verpakt worden als cadeau. 
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Lesfiche 14 Bijvriendelijke planten

Algemeen

 Leergebied  WO/ natuur 
 Doelgroep  2de en 3de graad
 Duur  50 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - computers
 - fiches
 - spel: bijvriendelijke planten
 - spelregels
 
Verloop

Inleiding  uitleg geven (5 min)

De leerkracht vertelt dat de leerlingen zelf ook een bijvriendelijke moestuin gaan maken. 
De leerkracht legt het verloop van de les uit:
 - We gaan eerst onderzoeken welke planten bijvriendelijk zijn.
 - Nadien gaan we planten selecteren voor in de toekomstige moestuin.
 - Als laatste gaan we eens testen of jullie alles begrepen hebben door het bijvriendelijke planten spel  
 te spelen. 

Midden   (25 min): 

A. Opzoeken bijvriendelijke planten in groepswerk (15 min)
De leerkracht verdeelt de leerlingen in groepjes.
Elk groepje krijgt een fiche. Aan de hand van deze fiche zoeken de leerlingen informatie op en noteren de 
gevonden informatie.
Als de leerlingen klaar zijn rapporteren ze de gevonden informatie aan elkaar. De leerlingen komen zo tot 
één gezamenlijke fiche. 

B. Klasgeprek over de bijvriendelijke tuin op school (10 min)
Nadien gaat de leerkracht in gesprek met de leerlingen.
 - Waarop moet je letten als je een bijvriendelijke tuin wilt? 
 - Welke planten zijn zeer bijvriendelijk? 
 - Kunnen we al deze planten in onze tuin zetten? 
 - Welke planten kiezen we om te planten in onze tuin? 

Slot  bijvriendelijke planten spel  (20 min)

De leerkracht legt de spelregels van het spel uit. 
 - De bedoeling van het spel is dat je met je pion naar het land gaat van melk en honing. Onderweg 
 kom je telkens planten tegen. Je moet zelf inschatten of deze plant bijvriendelijk is of niet. 



 Schat je het juist in? Dan mag je blijven staan. Schat je het verkeerd in, dan moet je 2 stappen terug. 
 De leerlingen worden in groepen verdeeld en spelen het spel.
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Lesfiche 15  Moestuin 

Algemeen

 Leergebied  WO/natuur
 Doelgroep  alle graden
 Duur  50 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - zaden van bijvriendelijke planten (zie lijst)
 - ingevulde fiches
 - eventueel paletten/bloempotten
 - potgrond
 - tuingereedschap
 - ...
 
Verloop
  
Voororganisatie

1e graad
De leerkracht zette al het nodige materiaal vooraan in de klas op een tafel.

Inleiding  onderwijsgesprek (5 min)

1e graad
De leerkracht vraagt wat er allemaal op de tafel ligt. De leerlingen vertellen wat ze zien.
De leerkracht stelt nog enkele bijvragen:
 - Waarvoor dient dit?
 - Zou dit goed zijn voor de bijen?
 - ...

2e en 3e graad
De leerkracht overloopt de lesfiches (bijvriendelijke platen) van de vorige les.

Midden   (35 min: naar gelang de te beplanten oppervlakte)

De leerkracht geeft aan welk gedeelte van de speelplaats/schooltuin bezet mag worden met planten. 
De leerlingen overleggen over hoe ze de tuin indelen.
De leerlingen planten samen met de leerkracht de moestuin vol. De leerkracht geeft de nodige begeleidende 
instructies. De leerlingen van de 3de graad kunnen ook gewoon de instructies volgen die te vinden zijn op het 
zakje waarin de zaadjes zitten.

Tips: vraag aan de ouders om eventuele stekjes van grote planten.
Tip: beplant per leerjaar een stukje grond.



Tip: is er geen gras of grond beschikbaar? Gebruik bloempotten of omgekeerde paletten. Doe er een vlies in 
van plastic, maak de zijkanten dicht zodat de aarde er niet kan uitvallen en vul deze met potgrond. Nadien 
kan je er gewoon in planten en zelfs verticaal tegen de muur plaatsen.

Slot  opruimen en evalueren (10 min)

De leerlingen ruimen al het gebruikte materiaal op.
De leerkracht stelt enkele vragen:
 - Wat vond je ervan?
 - Verliep het vlot?
 - Wat kon beter?

Tip: stel een plan op met de klas waarop staat wie en wanneer de planten verzorgt. 
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Lesfiche 16  Zaadbommen 

Algemeen

 Leergebied  WO/techniek
 Doegroep  Alle graden  
 Duur  35 min en 20 min (ander tijdstip)

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - potgrond of zaaigrond
 - kleipoeder
 - pakjes zaad van inheemse bloemen als klaprozen, korenbloemen, goudsbloemen, margrieten, 
 juffertjes-in-het-groen...
 - water 
 - emmers 
 - bekers 
 - schalen 
 - recept zaadbommen maken 

Verloop

Voororganisatie

De leerkracht zet het nodige materiaal klaar.

Inleiding  Herhaling oorzaken van de bijensterfte (5 min)

De leerkracht stelt enkele vragen:
 - Wat waren nu weer de grootste oorzaken van de bijensterfte uit het verhaal ‘Bijen in nesten?’
 - Welke oplossingen boden Théo en Kato? 

De leerkracht legt uit wat de bedoeling is tijdens deze lestijd. 
 - We gaan zaadbommen maken. Wat zou dit kunnen zijn? Aan welk probleem proberen we dan te   
 werken? 
 - De bedoeling is dat we zaadbommen gaan maken aan de hand van een recept. Nadien gaan we ze 
 laten drogen en gaan we ze in de schooltuin (of op een weide/in een park) gooien. Daar gaan nadien 
 bloemen groeien die goed zijn voor de bijen. 

Midden  (30 min)

A. Kennismaken met ingrediënten 
De leerkracht toont de ingrediënten en bespreekt deze. Ook de verpakkingen van de zaden wordt even beke-
ken door de leerlingen. 
De leerkracht deelt de stappenplannen uit en verdeelt de klas in groepjes. De leerlingen nemen elk de ingre-
diënten die ze nodig hebben. 



B. Zaadbommen maken 
De leerlingen volgen het recept om het mengsel te maken voor de zaadbommen. Nadien rollen ze zaadbom-
men ter grootte van een pingpongbal en leggen ze deze te drogen op een schaal. 

Slot  zaadbommen gooien wanneer de bommen droog zijn (15 min)

De leerlingen verdelen de zaadbommen onder elkaar. De leerkracht spreekt af met de school/gemeente/
landbouwer waar deze zaadbommen terecht mogen komen. 
Waar deze zaadbommen ook gegooid worden, zorg ervoor dat deze plaats niet frequent gemaaid wordt. 
Anders hebben ze weinig nut. 
De leerlingen gooien om beurt een zaadbom zo ver mogelijk.  Laat de leerlingen niet telkens  vanop dezelfde 
plaats gooien, anders zullen alle zaadbommen ongeveer op dezelfde plaats terechtkomen. 

Tip: je kan er ook een les lichamelijke opvoeding rond werpen aan koppelen of er een competitie aan vast-
hangen: wie gooit er het verste? 
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Lesfiche 17  Toneel spelen 

Algemeen

 Leergebied  MV/ drama
 Doelgroep  alle graden
 Duur  100 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - verhaal
 - opnamemateriaal
 - schrijfgerief
 - verkleedkledij
 - rekwisieten 
 
Verloop

Inleiding  sfeerschepping (10 min)

De leerkracht leest het verhaal ‘Bijen in nesten’ voor (eventueel: leerlingen hebben ook een tekst).
De leerkracht stelt enkele vragen over de tekst en maakt de hoofdgedachte van de tekst nog eens duidelijk. 
De leerkracht vertelt wat de bedoeling is van deze les. De leerlingen maken tijdens de les een toneelstuk over 
het verhaal. 
De leerkracht geeft enkele aandachtspunten mee:
 - sprekende beelden zijn interessant
 - let op je houding
 - sta niet met je rug naar het publiek/camera
 - spreek luid en duidelijk

Tip: zijn de leerlingen zeer creatief en inventief? Dan kunnen ze ook een zelf geschreven verhaal uitwerken. 

Midden   (85 min) 

Het doel van deze les is dat de leerlingen komen tot een toneelstuk, om dit te bereiken zijn er verschillende 
mogelijkheden:

a. in groepen van +/- 5 werken
Iedere groep werkt het verhaal uit. Elke leerling heeft zijn eigen personage en er is een verteller aanwezig.

b. een groep per alinea
De klas wordt in groepjes verdeel. Iedere groep neemt 1 alinea voor zijn rekening, achteraf worden de stukjes 
aan elkaar geplakt.

c. 1 schooltoneelgroep samenstellen
Bij het organiseren van een school/bijen feest kan het leuk zijn om een toneelgroep samen te stellen. De 
optredens kunnen dienen als leidraad doorheen de voorstelling.



d. verhaal uitbeelden in poppenkast
De klas wordt verdeeld in groepjes. Iedere groep werkt 1 alinea uit. De groepen wisselen van popjes, zo komen 
alle leerlingen aan bod maar blijven de personages duidelijk hetzelfde. Bij het opnemen kan de camera tij-
dens de wissel even op pauze gezet worden.
Alle resultaten kunnen opgenomen worden.

Slot   evalueren (5 min)

De leerlingen bekijken de opnames en evalueren deze klassikaal.
De leerkracht stelt enkele vragen:
 - Wat was goed?
 - Wat kan beter?
 - Wat vond je leuk/ minder leuk?
 - Wat zou je behouden/ veranderen mocht je het opnieuw doen? Waarom?
 - … 
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Lesfiche 18   Stopmotionfilmpje 

Algemeen

 Leergebied  MV/media
 Doegroep  derde graad
 Duur  100 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - papier
 - fototoestellen 
 - statieven
 - schrijfgerief
 - computers
 
Verloop

Inleiding  sfeerschepping (5 min)

De leerkracht toont een stopmotionfilmpje.
De leerlingen bespreken samen met de leerkracht het geziene filmpje.
De leerkracht stelt volgende vragen:
 - Wat hebben jullie gezien?
 - Hoe werd het gemaakt denken jullie?
De leerkracht legt het verloop van de les uit.

Midden  (90 min)

A. Doel vastleggen (5 min)
De leerkracht legt het doel van de les en de techniek uit:
 - verschillende foto’s na elkaar plaatsen waarin kleine dingen aangepast worden
 - achteraf worden deze na elkaar gezet
 - best: fototoestel op statief, zo neem je altijd uit dezelfde positie een foto.

De leerlingen worden in groepen verdeeld en krijgen elk een thema:
 - bijensterfte
 - varroamijt
 - bijvriendelijke tuin
 - ...

B. Verhaal + storyboard (20 min)
De leerlingen werken een verhaal uit en maken er storyboard van.

C. Filmen (55 min)
De leerlingen bouwen zelf een stopmotionfilmpje op. Ze maken hun setting klaar en maken de foto’s. 
De beelden worden achter elkaar gezet met een programma (bv. windows movie maker). Op de filmpjes kan 



ook muziek geplaatst worden.

Slot   voorstellen (5 min)

De leerlingen tonen hun zelfgemaakte filmpjes. Alle filmpjes worden telkens klassikaal besproken.
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Lesfiche 19  Affiches

Algemeen

 Leergebied  MV/ media
 Doegroep  tweede graad
 Duur  100 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden
 - posters
 - computers
 - papier (groot: A3)
 - stiften
 - potloden
 - verf
 - penselen
 - tijdschriften
 - ...
 
Verloop

Inleiding  sfeerschepping (5 min)

De leerkracht legt de probleemstelling voor aan de leerlingen:
 -We gaan op school een bijenfeest organiseren en we willen zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken  
 en informeren over het feest. Hoe kunnen we dit doen? 
 - We hebben veel geleerd over het probleem van de bij en we willen zoveel mogelijk mensen 
 aanzetten tot het helpen van de bijen. Hoe kunnen we dat doen? 

De leerlingen brainstormen d.m.v  een mindmap, woordspin, ... over de verschillende mogelijkheden om zoveel 
mogelijk mensen te informeren en/of aan te zetten tot actie.  Hierbij denken ze ook na over verschillende 
mogelijkheden voor het verspreiden van hun ideeën.
De leerlingen komen zo tot het maken van een affiche, bijhorende brochure of strooibrief.
De leerkracht verwoordt nog eens duidelijk het doel van de affiche!

Midden   (90 min)

A. Wat staat erop? (15 min) 
De leerlingen worden verdeeld in groepjes en krijgen van de leerkracht een affiche. Ze bespreken samen wat 
er allemaal op een affiche staat.
De leerkracht noteert de antwoorden van elke groep in een woordspin aan het bord (hangt af van welke pro-
bleemstelling vertrokken wordt). Ze omcirkelt wat er effectief voor hun van toepassing is zodat de leerlingen 
precies weten wat er op hun affiche, brochure of strooibrief van informatie moet komen.



B. Ontwerp maken (20 min) 

De leerlingen maken in groepjes een ontwerp van hun poster. Er kan ook een combinatie gemaakt worden 
van handgemaakte tekeningen en digitale beelden.

C. Uitwerken (55 min)
De leerlingen maken hun poster in het net, en eventueel op de computer.

Slot  affiches en brochures verspreiden (5 min)

De affiches worden opgehangen in de school. De leerlingen kunnen ook brochures uitdelen aan de school-
poort of tijdens een wandeling door het dorp mensen aanspreken en deze brochures aanbieden. 
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Lesfiche 20  Spel wereldveroveraar

Algemeen

 Leergebied  WO/ natuur
 Doelgroep  3de graad
 Duur  75 min

Doelen

Zie bijlage

Benodigdheden

 - Speeldoos: bordspel, pionnen, vragenkaartjes, merktekens, dobbelsteen, spelregels
 - papier
 - schrijfgerief
 
Verloop

Voororganisatie

De leerkracht zet de tafels bij elkaar en zet het spelmateriaal klaar.

Inleiding  speluitleg (15 min)

De leerkracht legt het spel uit aan de hand van het spelreglement. 

De leerlingen worden in vier groepen verdeeld. Iedere groep krijgt een pion (Varroamijt, pesticiden, natuur-
lijke vijanden, natuurlijke begroeiing).

Elke groep mag 1 keer gooien. De groep die het meeste ogen gooit mag beginnen. De groepen komen in wij-
zerzin aan beurt. De groepen zetten hun pion op een werelddeel.

Er zijn drie soorten vragen: kennisvragen, eigenmening vragen en doevragen.

Iedere groep krijgt ook 3 bonuskaarten: 1 spiekkaart, 1 hulpkaart en 1 ruilkaart. De leerlingen mogen kiezen 
wanneer ze deze inzetten. Met de spiekkaart mogen ze de vraag opzoeken in hun bundel, met de hulpkaart 
mogen ze een vraag stellen aan de leerkracht en de ruilkaart zorgt ervoor dat de leerlingen merktekens op 
de wereldkaart kunnen ruilen.

De eerste ronde is voor iedereen een vragenronde (niemand kan verplaatsen), iedere groep trekt een vraag uit 
de kaartjes op het bijhorende werelddeel (waar hun pion staat).

Per goed beantwoorde vraag mogen ze de vraag houden en een merkteken van hen op dat werelddeel plaat-
sen. Bij een fout antwoord wordt de vraag teruggelegd onderaan de stapel.

Naast de vragenronde kunnen de groepen er ook voor kiezen om te verhuizen naar een ander werelddeel. 
Daarvoor moeten ze gooien met de dobbelsteen en de hoeveelheid ogen vooruit bewegen naar het wereld-
deel naar keuze.



Als alle vragen opgelost zijn van alle werelddelen loopt het spel ten einde.

De winnaar is de groep met de meeste werelddelen. Een werelddeel is pas veroverd als de kaartjes van jou 
groep hierop het meeste voorkomen.

Midden   (50 min)

De leerlingen spelen het spel, de leerkracht begeleidt waar nodig.

Slot  evaluatie (5 min)

De winnaar wordt bekendgemaakt.
De leerkracht stelt enkele vragen:
 - Wat vonden jullie van het spel? Moeilijk/ makkelijk ?
 - Hoe komt het dat de Varroamijt niet binnen kan in Australië?
 - Wat was het nadeel van de pesticidengroep?
 - En bij de natuurlijke vijanden groep?
 - Wat was het nadeel voor de groep van natuurlijke begroeiing?
 - Wat vonden jullie daarvan?
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