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Bioplastic

'experimenteren met biochemie'

OWte4 Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem, daarbij de verschillende stappen van het
technisch proces doorlopen .

OWte9

OWna8

IVoc1

Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, 
anderen, natuur of milieu.

Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren.

Onderzoekend en ontwerpend leren: 

‘Krachtige leeromgeving’
Heb je hier al eens aan gedacht:

Les:

Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren.

Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, onderzoeken en herkennen in de omgeving.

IVoc1
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Leerplandoelstellingen WETENSCHAPPEN - TECHNIEK:

3.2.1.5 Onder begeleiding, minstens een natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan
een hypothese.

3.2.1.4 Gericht waarnemen met alle zintuigen en die waarnemingen op een systematische wijze noteren.

3.3.3.17 Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.

3.2.6.22 Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. vloeistoffen beschrijven: oplosbaarheid.
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WO-TEC-02.10 
De leerlingen kunnen vanuit een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch proces 
te doorlopen: probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren.

WO-TEC-03.07
De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en/of 
schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

WO-NAT-01.09
De leerlingen kunnen onder begeleiding een natuurkundig verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.

WO-TEC-04.04
De leerlingen tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te komen over techniek.

WO-NAT-01.06
De leerlingen noteren hun waarnemingen op een systematische wijze.

WO-NAT-04.07
De leerlingen kennen enkele voorbeelden van veranderingen aan materialen die het gevolg zijn van inwerking van andere stoffen (bv. mengen, 
oplossen, corrosie …)

WO-TEC-02.24
De leerlingen voeren een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uit.


