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bewijzen weerleggen

‘Stop! U reed te hard.
Kijk maar, ik heb hier een foto’

‘Maar dat was ik niet.
Kijk maar, mijn auto is blauw’
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bewijzen - weerleggen

70

bewijzen = laten zien of vertellen dat het klopt
weerleggen = laten zien of vertellen dat het niet klopt

         LEERKRACHT 
Schrijf op het bord: ‘Kinderen kunnen overal slapen, 
zelfs op de wc’. Wat ik hier opgeschreven heb, dat ga 
ik bewijzen. Bewijzen is laten zien of vertellen dat 
het klopt. Ik ga bewijzen dat kinderen overal kunnen 
slapen, ik ga het jullie laten zien. Bekijk met de klas 
via [GA] de foto’s van slapende kinderen. Nou, jullie 
zien het: het klopt dat kinderen overal kunnen slapen, 
kijk maar naar de foto’s. Ik bewijs dat kinderen overal 
kunnen slapen, ik laat het jullie zien. Het is niet 
moeilijk om het te bewijzen, kijk maar, je ziet ook een 
kindje slapen op de wc! Dat is toch meer dan genoeg 
om het te bewijzen!
Leerling steekt zijn vinger op. Wat is er Milan? O, je wilt 
iets zeggen. Leerling zegt: ‘Het klopt niet, etc’. Oh, wat 
goed bedacht Milan! Geweldig! Horen jullie wat Milan 
zegt? Hij zegt dat kinderen niet overal kunnen slapen, 
ze kunnen niet slapen in de ijskast! Milan weerlegt 
wat ik op het bord heb geschreven. Weerleggen is 

Stelling op het bord: ‘Kinderen kunnen overal 
slapen, zelfs op de wc!’ Foto’s van kinderen 
die op verschillende plekken slapen via [GA] 
(trefwoorden: ‘kinderen slapen overal’). Vooraf 
afspreken dat een leerling de stelling weerlegt.

voorbewerken en semantiseren

laten zien of vertellen dat het niet klopt (het woordje 
‘niet’ benadrukken). Het klopt echt niet dat kinderen 
overal kunnen slapen, Milan weerlegt het, hij vertelt 
dat het niet klopt. Dat is weerleggen. En hij heeft 
groot gelijk. Streep de stelling door en schrijf met grote 
letters op het bord: ‘Kinderen kunnen niet slapen in de 
ijskast!’. Kinderen kunnen niet slapen in de ijskast, dat 
gaat niet. Dus wat ik opschreef klopt niet, Milan, je 
hebt het weerlegd. Ha ha, juffen en meesters kunnen 
zich ook weleens vergissen. Ik dacht het te kunnen 
bewijzen, maar Milan weerlegde het. 
Kijk nu eens naar de plaat. De politieagent zegt tegen 
deze meneer dat hij te hard reed. De agent zegt: ‘Ik 
kan het bewijzen, ik kan laten zien dat het klopt. U 
reed te hard.’ En hij laat de foto zien van een witte 
auto. Maar de meneer weerlegt het. ‘Ik reed niet te 
hard!’ zegt hij tegen de agent. ‘Het is mijn auto niet, 
kijk maar, mijn auto is blauw!’
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interactieve verwerking

consolideren en controleren

LEERLINGEN
        Klassikaal
     Schets situaties rond de doelwoorden.
- Stel je voor dat ik zou zeggen dat het vandaag 
helemaal geen maandag is (op maandag). Hoe 
kunnen jullie dan bewijzen dat het wél maandag is? 
1. Maak samen met de klas een lijstje op het bord 
(draag voorbeelden aan en laat de leerlingen 
voorbeelden aandragen, en schrijf de bewijzen achter 
de zinnen): Hoe zou ik kunnen bewijzen dat…
... er is gerookt in de klas; 
... ik vanochtend de krant heb gelezen;
... ik hiernaartoe ben gekomen met de fiets;
... ik heb betaald in de winkel.
2. Loop met de leerlingen het lijstje bewijzen langs. 
- Is dat bewijs te weerleggen?

Voorbeeld op digibord
    Bekijk met de klas een YouTube-heksenfilmpje
(3.06 min.; trefwoorden: ‘zes heksen animatie’). 
- Is dit het bewijs dat heksen bestaan?

Bespreekopdracht in duo’s
     Geef de leerlingen een aantal stellingen die niet 
kloppen. Voorbeelden:
- De aarde is plat.
- Een muis kan twee meter lang worden.
- Rotterdam is de hoofdstad van Nederland.
- Feeën bestaan.
Laat ze deze stellingen weerleggen door in duo’s 
bewijzen te bedenken. Daarna kijken ze samen 
op internet om te zien of het klopt wat ze hebben 
bedacht. Bespreek de gevonden bewijzen klassikaal 
na en vul ze eventueel aan (bv. een foto van de aarde, 
informatie op een website over dieren, informatie op de 
website van Amsterdam).

- Heb jij weleens iets weerlegd toen iemand iets 
vertelde dat niet klopte volgens jou? Wat was dat? 

        In duo’s of tafelgroepjes
     Laat de leerlingen samen overleggen:
- Wat is makkelijker te bewijzen: het regent en tegelijk 
schijnt de zon, of: er zijn meer meisjes dan jongens op 
de wereld? 
- Waarom is het een makkelijker te bewijzen dan het 
ander?
- Er zijn veel mensen die geloven dat er kabouters 
bestaan, of geesten. Hoe zou iemand kunnen 
bewijzen dat kabouters bestaan? Zou je kunnen 
weerleggen dat kabouters bestaan? En geesten?
- Kun je erachter komen of kabouters bestaan? Hoe?

Kijk- en bespreekopdracht
     Typ in: ‘indrukwekkend bewijsstuk voor het 
paranormale’ (0.27 min.). Bekijk het filmpje met de 
klas.
- Vinden jullie dit een bewijs voor het bestaan van 
geesten? Is het bewijs te weerleggen?
     Bekijk met de klas het filmpje Hoe vind je bewijs 
van wilde dieren in het bos? op schooltv.nl (3.07 min.). 
Bespreek na: 
- Wat wil de man in het filmpje bewijzen?
- Op welke manier bewijst hij dat er wilde dieren in 
het bos leven?

Schrijfopdracht in tafelgroepjes
     Leg de leerlingen de volgende discussie voor:
‘Kabouters bestaan, zei Simon. Ik heb het bewijs, want 
er is een film over ze gemaakt.’ 
- Weerleg het bewijs. Overleg samen.
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Mijn slimme oom

Mijn oom die is ontzettend slim, hij is een wetenschapper 

Daarom is hij laatst voor zijn werk verhuisd naar Zwitserland

Hij draagt een dikke bril en hij moet nodig naar de kapper

Maar dat boeit hem niks, want hij vindt enkel cijfers interessant 

Hij werkt in een gebouw heel erg diep onder de grond

Aan een tunnel die men heeft omringd met honderden magneten

Van wel dertig kilometer lang, ik wist niet dat dat bestond 

Daarmee doen ze dan proeven waarbij ze van alles meten

Mijn oom zoekt kleine deeltjes, al weet ik niet wat dat betekent

Ik kijk nu maar in alle laadjes, ik wil hem graag helpen zoeken 

Maar er is steeds een probleem dat hij maar niet krijgt uitgerekend

Daarom zit hij nu dag en nacht met zijn neus diep in de boeken

Hij is al maanden bezig om een oplossing te vinden

Want dan wordt hij bejubeld en wint hij alle prijzen

Maar nu lopen wetenschappers zich ontzettend op te winden

Die proberen te weerleggen wat mijn oom juist wil bewijzen

Maar vandaag sprong hij toch plotseling juichend uit zijn stoel

En rende alle gangen door, en riep iets met ‘sub-atomen’ 

Nu zijn de deeltjes naar hem vernoemd, dat is ontzettend cool

Al ben ik er in al die tijd niet een tegengekomen


	LOGO-stw_cluster-70
	LOGO-stw_LKK_070-a
	LOGO-stw_LKK_070-b
	LOGO-stw_Liedje_13

