
Lessenserie: Duurzaamheid: Solar Windmolen

ALGEMENE OPZET

Doel van de lessen: Kinderen van groep 8 kennis te laten maken met technologie en duurzaamheid

De lessenserie wordt georganiseerd door Sterk Techniek Onderwijs Vriezenveen

VOORBEREIDING LEERKRACHT BASSISCHOOL

In deze masterclass (Juniorclass) staat het thema duurzaamheid centraal. Dit sluit aan bij de wereld energie,

water en veiligheid. Er wordt ingegaan op verschillende soorten van duurzaamheid op het gebied van energie

(groene stroom). Een groot deel van de opdracht bestaat uit een praktijk gedeelte. Dit praktijkgedeelte wordt

gegeven in het technieklokaal op Het Noordik in Vriezenveen. De opdracht bestaat uit het bouwen en

installeren van een windmolen met een zonnepaneel. Op de basisschool kunnen ter voorbereiding al enkele

filmpjes worden bekeken. Dit zorgt ervoor dat de opdracht beter te begrijpen is voor de leerlingen.

De 7 werelden van techniek:

De wereld van Energie, Water & Veiligheid - YouTube

Hoe maken ze zonnepanelen?

Hoe worden zonnepanelen gemaakt? | Doen Ze Dat Zo? | Het Klokhuis - YouTube

Welke is duurzame energie (groene stroom) eigenlijk?

Duurzame Energie opwekken - YouTube

LEERDOELEN

1. Leerlingen leren hoe je elektra aansluit

2. Leerlingen leren wat duurzame energie is.

3. Leerlingen leren hoe een zonnepaneel werkt

https://www.youtube.com/watch?v=R1LJfg7HA7A&list=PLVsisqcc0OK0uRNoDoeJfEScgrA2nPw91&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9uo6r-IgRz0
https://www.youtube.com/watch?v=5CzWhr73M-g


Les 1

ALGEMENE INFORMATIE

Waar: Op de basisschool

Materialen: a3 papier, potloden, laptop, stiften, scharen, lijm, afbeeldingen(printen of klaarleggen)

Werkvormen: In groepjes aan het werk met het thema duurzame energie. Leerlingen maken een woord web`.

Voorafgaand worden er twee filmpje gekeken.

INTRODUCTIE

Het doel van de eerste les is het verdiepen in duurzame energie. Er wordt in groepjes een woord web gemaakt
die tijdens de les op het Noordik kan worden gebruikt.

Er wordt gestart met het tonen van de volgende filmpjes met uitleg over duurzaamheid en zonnepanelen.

- Hoe worden zonnepanelen gemaakt? | Doen Ze Dat Zo? | Het Klokhuis - YouTube

- Duurzame Energie opwekken - YouTube

Na het zien kan de docent klassikaal beginnen met het maken van een opzetje voor het woord web. Het
mooiste is het om dit visueel te maken middels afbeeldingen. Dit kan op papier of online.

De les begint met het stellen van vragen aan de klas n.a.v. van de filmpjes. Stel vragen als:

- Wat hebben de leerlingen gezien?

- Welke energievormen herkenden ze en welke niet?

-  Hoe werkt nu eigenlijk een zonnepaneel?

Vervolgens kunnen de volgende vragen gesteld worden om de voorkennis op te halen.

- Waar denken de leerlingen aan bij zonnepanelen/duurzame energie?

- Heeft iemand zonnepanelen thuis?

-  Hoe wordt een zonnepaneel gemaakt?

-  Wat is duurzame energie?

KERN

De leerlingen gaan na de introductie aan de slag met het maken van het woord web. Dit mag online of op

papier.

Hebben leerlingen nieuwe woorden gehoord die nog niet in het woord web staan? Evt. aanvullen. Hebben

leerlingen vragen? Schrijf die dan op voor les 2.

AFSLUITING

Laat de leerlingen het woord web presenteren. Wanneer elk groepje een andere onderwerpen heeft zal de

opbrengst het hoogst zijn. Vervolgens kijkt de docent terug op de les.

https://www.youtube.com/watch?v=9uo6r-IgRz0
https://www.youtube.com/watch?v=5CzWhr73M-g


Les 2: Solarwindmolen

ALGEMENE INFORMATIE

Waar: CSG het Noordik Vriezenveen (Krijgerstraat 7)

Lokaal: 22 (technieklokaal)

Start en eindtijd: 12:30 – 14:30

Materialen: Werktafels, striptang, plakband, schaar, stanleymesje (alleen de docent), karton, zonnepaneeltjes,

wieken, motor, zwart stroomdraad, boormachine, modelplankje met 2 gaten (evt. soldeertafel, soldeertang en

soldeerdraad)

Begeleiding: Er zullen twee begeleiders aanwezig moeten zijn van het Noordik.

INTRODUCTIE

De les begint met een uitleg wat deze middag gaan doen. Vervolgens gaan we de voorkennisophalen van de
leerlingen door vragen te stellen aan de klas en te kijken naar de opdracht uit les 1.

Stel vragen als:

- Waar denk je aan bij duurzame energie?

- Kennen jullie ook voorbeelden van duurzame energie?

- Hoe wordt een zonnepaneel gemaakt?

- Hoe werkt een zonnepaneel

KERN

Na de introductie wordt er kort ingegaan op de volgende onderwerpen:

- De zonnepanelen op de school ( wat leveren ze op? En hoeveel liggen er? Hoe werkt het systeem?)

- Wat het begrip duurzame energie betekent

- Hoe werkt een zonnepaneel (schematische weergave van de opbouw van een zonnepaneel)

Belangrijk is dat je de klas betrekt in de uitleg door vragen te stellen ( Wat is dit voor gereedschap? en wat denk

jij dat we nu moeten gaan doen? Etc.)

Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met het bouwen en aansluiten van een eigen windmolen met

zonnepaneel. De stappen voor het realiseren van de opdracht worden doorgenomen.

De leerlingen krijgen na de uitleg een a4’tje met het stappenplan en gaan aan de slag. Ze mogen in groepjes van

4 overleggen en samenwerken. Uiteindelijk maakt iedereen zijn eigen solarwindmolen.

AFSLUITING

6. Sluit de les af door de leerlingen kort te laten presenteren wat ze geleerd hebben.



Les 3

ALGEMENE INFORMATIE

Waar?: technisch bedrijf

Tijd: +- 90 minuten

Materialen:

Werkvormen:

INTRODUCTIE

KERN

AFSLUITING


