
 

Lessenserie: Groeien en bloeien door techniek 

LESBRIEF STERK TECHNIEK ONDERWIJS ALMELO E.O.  

 

ALGEMENE OPZET 

Hoofddoel: Kinderen van groep 7 en 8 maken kennis met Groeien en bloeien door techniek.  

Uit de 7 werelden van techniek is dit wereld 3 Voeding & natuur. 

De lessenserie wordt georganiseerd door Sterk Techniek Onderwijs Almelo e.o. in samenwerking met 
basisschool, vmbo-locatie en technisch bedrijf. 

 

De lessen bestaan uit:  

- 1. Introductie les op de basisschool 

- 2.  Vervolg les op Zonecollege Almelo. 

- 3.  Bedrijfsbezoek bij een kwekerij/kassenbedrijf 

 

 

VOORBEREIDING LEERKRACHT BASISSCHOOL  

Neem de introductie les door. Zie les 1 hieronder. De materialen ontvang je van het Zone college 

Almelo. 

Controleer of je alle materialen in goed orde hebt ontvangen.  

LEERDOELEN:  

De masterclass voldoet aan de volgende leerdoelen: 

42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. 

 

 

  



 

Les 1.  Zaaien van groentezaad. 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar: Op de basisschool  

Tijd: 1 uur 

Materialen: lesbrief, plantmateriaal: potjes, bakjes, stekgrond, zaadjes, spuit voor water geven. Digibord voor 
introductiefilmpjes. 

Werkvormen: klassikaal/tweetallen/groepsvorm etc. 

 

INTRODUCTIE  

De les begint met het ophalen van de voorkennis van leerlingen en het tonen van een introductiefilmpje over 
groente telen in de kas. 

 

Introductie: 

Laat de leerlingen 2 aan 2 de volgende vragen beantwoorden. 

1. Welke groente vind je lekker? 

2. Hoe wordt deze groente volgens jou gekweekt? (in de volle grond of kas)  

3. Is het alleen natuur waardoor de groente groeit of komt daar ook techniek bij kijken? Zo ja, welke 

techniek? 

Centrale terugkoppeling met korte inventarisatie met nadruk op de technieken die bij het kweken van 

groenten komen kijken. (b.v.: temperatuur regelen, water geven, licht reguleren) 

Kijk een of meerdere van onderstaande filmpjes. 

https://schooltv.nl/video/hoe-worden-snoeptomaatjes-gekweekt-kleine-tomaatjes-in-een-grote-

kas/#q=kas%20techniek  3.03 min 

https://schooltv.nl/video/tulpen-in-een-kas-hoe-groeit-een-tulp-in-een-kas/#q=kas%20techniek 1.39 

min 

https://schooltv.nl/video/spruitjesteelt-kleine-spruitjesplanten-in-de-kas/#q=kas%20techniek 1.07 

min 

 

KERN 

Activiteiten: 

Het zaaien van de zaadjes en het verder verzorgen van de plantjes. Het onderzoeken van de groei van zaden bij 

verschillende behandeling. 

Het zaaien van de sla. 

1. Elke leerling krijgt een potje en vult deze met stekgrond.  

2. In elk potje wordt het sla mengsel gezaaid. Doe het zo: 5 a 6 zaden per potje gelijkmatig verdelen. Zorg 

dat er iets zand over het zaad ligt, niet meer dan een paar millimeter. 

https://schooltv.nl/video/hoe-worden-snoeptomaatjes-gekweekt-kleine-tomaatjes-in-een-grote-kas/#q=kas%20techniek
https://schooltv.nl/video/hoe-worden-snoeptomaatjes-gekweekt-kleine-tomaatjes-in-een-grote-kas/#q=kas%20techniek
https://schooltv.nl/video/tulpen-in-een-kas-hoe-groeit-een-tulp-in-een-kas/#q=kas%20techniek
https://schooltv.nl/video/spruitjesteelt-kleine-spruitjesplanten-in-de-kas/#q=kas%20techniek


 

Onderzoekje: 

2 potjes met zaden gaan in een rechthoekig bakje. 

Maak groepjes van 6 leerlingen. 

Proefopstelling: 3 rechthoekige bakjes met 2 potjes met bakje 

Nummer de bakjes met nr. 1, 2 en 3. 

Nr. 1: Elk potje krijgt elke dag 1 x 50 ml water. Meet het water af met de spuit, doe het water van de spuit 

in een bekertje en giet het rustig in het potje. 

Nr. 2: Elk potje krijgt op maandag en donderdag 1 x 50 ml water. Meet het water af met de spuit, doe het 

water van de spuit in een bekertje en giet het rustig in het potje. 

Nr. 3 Elk bakje krijgt alleen op maandag 1 x 50 ml water. Meet het water af met de spuit, doe het water 

van de spuit in een bekertje en giet het rustig in het potje. 

AFSLUITING 

Afspreken wie de zaden/ plantjes op de afgesproken manier water gaat geven.  

De leerlingen laten bedenken welke zaden het beste gaan groeien en waarom, laat dat noteren. 

Beantwoord de volgende vragen na 4 weken of voordat je voor les 2 naar het Zone college Almelo gaat. 

A In welke bakjes is het zaad het beste gegroeid? Had jij het goed voorspeld? 

B Staat er water in de onder bakjes? Is dat goed of juist niet? 

Als jij een hele kas vol water zou moeten geven voor welke hoeveelheid water zou je dan kiezen, 1, 2 of 3? 

Waarom? 

 

Vooruitblikken op de vervolg les op Zone college. 

 

 

  



 

Les 2 : Groeien en bloeien door techniek 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar: Zone college Almelo 

Tijd: 2 lesuren 

Groep verdeeld in 2 groepen op verschillende werkplekken op het Zone college Almelo.  2 aan 2 werken per 

werkplek. 

Groep A: werken in het rijdend leslokaal met het Makeblock Neuron Creative Lab Kit 2.0  

Groep B: werken in het technieklokaal.  Plantenlabel ontwerpen en snijden met de Makeblock Laser box. 

Daarna plantennaam graveren met brandapparaat. 

Werkvormen:  

INTRODUCTIE  

1. De les begint met een welkomstwoordje voor leerlingen, leerkrachten, ouders en begeleiders. Uitleggen wat 
we vandaag gaan doen. 

2. Terugblikken op les 1 op de basisschool 

3. Uitleg over werkvorm (2 groepen en halverwege wisselen) 

 

KERN 

Voor groep 1:  

Benodigdheden: 

Rijdend leslokaal (GMEC green mobile education center) en Makeblock Neuron Creative Lab Kit 2.0 

De leerlingen leren een geautomatiseerd waterafgiftesysteem maken op kleine schaal. Hiervoor moeten ze 
programmeren. 

 

 

Voor groep 2:  

Benodigdheden: 

Laserprinter, rode pennen, papier, snijmateriaal voor de printer (3 mm berkentriplex) en brandapparaat. 

De leerlingen gaan naambordjes voor planten ontwerpen en deze printen met behulp van een laserprinter, 
vervolgens mogen ze de naam op het naambordje inbranden. 

 

 



 

 

Na 1 lesuur wisselen van groep. 

AFSLUITING 

Terugkijken op wat we hebben gedaan. 

Vooruitblik naar les 3 indien te realiseren.  



 

Les 3 : excursie kwekerij/kassenbedrijf  nog niet van toepassing 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar?: kwekerij/kassenbedrijf 

Tijd: 2 uur 

Materialen:  

Werkvormen:  

INTRODUCTIE  

 

KERN 

 

AFSLUITING 

 

 


