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Karretje minirobot

'Logisch toch!'

OWte1 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen  gemaakt zijn van grondstoffen, ingrediënten,  
materialen en/of onderdelen.
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Eenvoudige bestaande technische systemen  uit de omgeving hanteren, begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en 
onderhouden.

Noden en uitdagingen detecteren en er mogelijkheden en innovatieve oplossingen voor bedenken.

Onderzoekend en ontwerpend leren: 

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

Les:

Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen.

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

3.3.2.4 Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen de specifieke functie van verschillende onderdelen
onderzoeken en verwoorden via hanteren, monteren en demonteren.

3.3.1.2 Een explorerende en experimentele aanpak tonen om meer te weten te komen over techniek.

3.3.3.12 Uit verschillende ontwerpen kiezen en deze keuze realiseren door rekening te houden met beschikbare grondstoffen en
materialen.

3.3.3.10 Ideeën voor een ontwerp van een eenvoudig technisch systeem verzamelen via een probleemoplossende denkwijze.
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WO-TEC-01.08
De leerlingen ontdekken al experimenterend en explorerend dat eenvoudige technische realisaties uit verschillende onderdelen bestaan.

WO-TEC-01.10
De leerlingen onderzoeken specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische realisaties door middel van hanteren, monteren of demonteren.

WO-TEC-02.04
De leerlingen gaan vaardig en correct om met materialen en gereedschappen die aan hun leeftijd aangepast zijn.

WO-TEC-02.10
De leerlingen kunnen 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-02.14
De leerlingen bedenken ideeën voor een eenvoudige technische realisatie.

WO-TEC-02.21
De leerlingen kiezen geschikte materialen en gepaste hulpmiddelen voor het maken van een eenvoudige technische realisatie.

WO-TEC-02.26
De leerlingen controleren of een technische realisatie voldoet aan vooropgestelde behoeften en eisen.

WO-TEC-04.06
De leerlingen zijn bereid om inventieve / innovatieve oplossingen te bedenken voor technische behoeften.


