
Project Bouwen
Les 1



Projectonderwerp: We bouwen een school



Het probleem: De brief

Beste kinderen van de Verbinding,

Mijn naam is Koen en ik ben de architect van jullie nieuwe schoolgebouw. De afgelopen maanden ben ik 

druk bezig geweest met het maken van tekeningen van jullie school. Misschien hebben jullie die al wel 

gezien. De tekeningen van de buiten- en binnenkant van de school zijn nu klaar. Ook alle tekeningen 

voor de bouwers heb ik gemaakt. Helaas loop ik nu tegen een probleem aan. Door de lockdown en 

Corona moet ik nu zoveel werk thuis doen, dat ik het allemaal niet meer overzie.

Daarom wil ik jullie om hulp vragen. Zouden jullie voor mij op een rijtje kunnen zetten waaraan ik 

allemaal moet denken bij het bouwen van jullie school?  Wat heb ik allemaal nodig en welke mensen 

moet ik inhuren? Wat kan ik het best als eerste doen en wat beter pas later? Als jullie dat voor mij 

uitzoeken, kan ik mij de komende tijd wat meer op al die andere tekeningen en ontwerpen richten waar 

ik nog mee bezig ben. 

Ik zou hier echt heel erg meegeholpen zijn. Ik hoop dat jullie tijd hebben om te helpen met het verder 

bouwen aan jullie nieuwe schoolgebouw, zodat jullie er volgend jaar in kunnen.

Met vriendelijke groet,

Koen 



De Verbindingscyclus



Stappen in deze les



Stap 1: Wat is het onderwerp?



Website-tips (Gebruik de zoekfunctie op de websites):

• www.jeugdbibliotheek.nl

• www.jeugdbieb.nl

• www.schooltv.nl

• www.wikikids.nl

• www.willemwever.nl

• de-verbinding.yurls.net 

Stap 1: Wat is het onderwerp?

http://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.schooltv.nl/
http://www.wikikids.nl/
http://www.willemwever.nl/


Stap 2: Wat weet ik er al van?

Stenen nodig

Cement

Dakgoten

Dakpannen 

Ramen

Deuren

Trappen

Wc

Planken

Stoelen 

Inrichten en
bouwen

Stenen moeten op 
een bepaalde 
manier gelegd 
worden: 
halfsteensverband

Bouwvakkers

De grond van het schoolgebouw, 
die moet als eerste klaar zijn. 

Stenen moeten sterk en stevig zijn

Beton voor de vloer

De muren moeten aan elkaar zitten
voor het dak

Dakpannen

Kapstokken en interieur



Afbeelding: Pixabay.com

Stap 3: Welke kennis wil ik opdoen?

Hoe bouw ik een school?

Hoe maak je bakstenen?

Hoeveel kamers komen er in het 
schoolgebouw?

Hoe hoog wordt het gebouw?

Tafels, waar gaan die staan?

Hoe stevig wordt het dak? Hoe stevig zijn 
dakpannen?

Uitrekenen hoeveel stenen we nodig 
hebben?

Riolering, waar moet dat?

Lampen, hoe worden ze aan het 
plafond gemaakt?

Hoe maak je de binnenkant?
Hoe blijft een gebouw stevig 
staan?
Hoe leg je een dak?



Stap 4: Hoe ga ik presenteren?

We gaan een lapbook maken. 
Dit bestaat uit een groot vel met kleine vakjes.

Gaande weg vullen we dit. Het hoeft dus niet in één keer af.  

https://www.youtube.com/watch?v=LDwgc7mZkmw


Stap 5: Aan welk persoonlijk leerdoel ga ik werken?

Persoonlijk leerdoel kiezen

• Kies een persoonlijk 

leerdoel

• Vul in hoe je aan dit doel 

gaat werken om er beter in 

te worden.



Afronden stap 3, 4 en 5



Planning komende week

Voorbereiding les 2

Is er iets wat je alvast kunt doen voor 
de volgende les? 

• Boeken verzamelen

• Informatie opzoeken op Internet

• Wat heb je nodig voor je Lapbook
→ geef ‘t door via Social Schools

In de volgende les wordt de hele planning gemaakt (stap 6).



Een plan en dan?



Een plan en dan?



Een plan en dan?

Ik werk samen met iemand
anders



Planning komende weken

Voorkennis

Opdracht

Brainstormen en kiezen 

Vakantie

Doen

Testen

Presenteren oefenen

Presenteren en reflecteren



Afsluiting

Hoe leuk vond je de les? 

Een beetje leuk, best wel leuk of heel leuk? 


