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Ontwerpen: Mijn eigen kompas

Mijn eigen kompas - ontwerpbundel voor de leerkracht

'wat't een aantrekking'

Toepassingsgebied

S/natuur  T/techniek-engineering  M/wiskunde

energie  biochemie  transport  ict/communicatie  constructie

STEM

Materialen:

Eindtermen:
De leerlingen kunnen/zijn...
- 1.1 ... gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een 
  systematische wijze noteren;
- 1.2 ... onder begeleiding, minstens 1 natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen 
  via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese;
- 2.6 .. illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis 
  over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen;  
- 2.10 ... bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken 
  of realiseren, moet voldoen.
- 2.12 ... keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch
  systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en met de
  beschikbare hulpmiddelen.

Experimenteersetjes “Magnetisme”, allerlei materialen om te onderzoeken of iets DRIJFT 
OF ZINKT, een kom gevuld met water, CD of schijfje kurk of piepschuim, naald, magneet, plakband
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1. behoefte

2. ontwerpen

De kinderen hebben vooraf reeds geëxperimenteerd met de te onderzoeken materialen 
en gereedschappen.
Indien dit niet het geval is, voer het voorafgaand onderzoek “DRIJVEN OF ZINKEN’ uit.

Stilstaan bij de criteria en visualiseren
 
Hoe moet het kompas er uit zien?
 - Welke materialen kunnen we gebruiken om de naald op te bevestigen?
 - Welke materialen blijven drijven en welke niet?
 - Hoe maken we de naald magnetisch?

Stilstaan bij de beschikbare materialen en gereedschappen
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VERWONDEREN

Deze activiteit kan binnen WO breed aangepakt worden. Kaartlezen, oriëntatie, het leren werken met een kompas,... 
Maak gebruik van deze brede context om een uitgebreide verwonderingsfase aan te reiken.

Een voorbeeld kan zijn dat we met de klas op jaarlijkse herfstwandeling gaan en we zullen ons niet oriënteren
met een kaart of gps, maar met een kompas. Het probleem is dat we geen werkend kompas meer op school hebben!

Hoe weten we nu waar het Noorden ligt?

De kinderen ontwerpen en maken een kompas. Maar hoe werkt een kompas? 
Hier kun je een filmpje terug vinden waar men dit illustreert. Je kunt natuurlijk ook eerst de 
leerlingen een vooropdracht geven waarin ze zelf moeten achterhalen en uitzoeken hoe een kompas juist werkt!

Url: https://vimeo.com/channels/ottwatteenaantrekking/415094145
 
Men gaat niet zomaar een kompas maken, deze moet voldoen aan een aantal criteria/eisen:
- Kies het meest geschikte materiaal om de naald op vast te maken;
- Het gekozen materiaal mag niet zinken;
- De naald moet magnetisch zijn.

Een extra criterium (uitbreiding) kan zijn dat het gekozen materiaal de rand van de 
kom niet mag raken!



ontwerp hier het kompas
* Dit kan ook een moodboard zijn, waarop de leerling de materialen kleeft   die hij/zij zal gebruiken. De leerling kan ook d.m.v. prenten het ontwerp   visualiseren.
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3. maken

4. in gebruik nemen

Laat de kinderen hun kompas testen. Je kan eventueel aan 
de kinderen vragen hoe ze zelf hun constructie kunnnen testen. 

Koppel tijdens deze testfase terug naar het onderzoek 
“MAGNETISCH OF NIET MAGNETISCH?” en “DRIJVEN OF ZINKEN”.

Maak je prototype rekening houdend met de criteria.

De leraar stelt onderstaande vragen:
- Is het gelukt om de naald goed te kunnen bevestigen?
- Blijft het materiaal en de naald drijven?
- Is het gelukt om de naald magnetisch te maken?
- Is het gelukt om er voor te zorgen dat de drijvende naald de rand van de kom niet raakt?

Indien het niet werkt, dit onderzoeken en eventueel verbeteren

Laat de kinderen foto’s maken, bespreek dit in een kringleergesprek en 
visualiseer ze vervolgens in de klas.

5. evalueren
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