Nummer 12 uit de reeks:
® Publikatiefonds van het Bulletin voor Docenten in de Biologie
Uitgave in opdracht van de Commissie Modernisering Leerplan Biologie
Bandontwerp Elisabeth Fluyt
Tekeningen van Elisabeth Fluyt en Drs P. J. Teernstra
Foto's van H. M. Gerritsen en R. J. Mulder

HET GEBRUIK
VAN DE SCHOOLOMGEVING

C A . Bleyerveld
C. Both
Drs P. J. Teernstra
Eindredaktie dr J. P. D. W. Payens

Publikatiefonds Bulletin voor Docenten in de Biologie, Rijswijk (ZH) 1977

ISBN 90 6308 Oil 5 Ingenaaid
ISBN 90 6308 012 3 Losbladig
N.B. Auteurs vanleerboeken kunnen na schriftelijke toestemming, zonder betaling van rechten figuren
en teksten overnemen.
Bronvermelding en toezending van bewijsexemplaren zijn de enige voorwaarden
?o°pie£en ^

tekSte

" ^ V°°rbeelden

in de e i g e n s c h

tmnSued in e 2f n r N 0 T ^ "* ^f ^ ^
pe e rmSon Wantin8 ^ *"* ^ ^ ^

be

°o1

willen

gebruiken, mogen zonder toestemming

produced, stored in a retrieval system, or

eXampleS in t h d r o w n s

^ool are allowed t o copy without

Inhoud
Voorwoord
Toelichting op de inhoud

blz.
7
9

Hoofdstuk 1 Inleiding
1. Van Vingeroefening 1 naar Vingeroefening 2
2. Waarom schoolomgeving?

11
11
14

Hoofdstuk 2 Inventarisatiemodel van de schoolomgeving
1. Algemene opmerkingen over buitenwerk
2. Korte aanwijzingen voor het gebruik van het inventarisatiemodel
3. Toelichting bij de kenmerken van de schoolomgeving
met betrekking tot natuuroriëntatie
4. Toelichting bij de doelen voor natuuroriëntatie
Verscheidenheid
Verandering

15
15
19
23
36
36
79

Hoofdstuk 3 Van Inventarisatie naar Relatieschema
Relatieschema's

83
88

Hoofdstuk 4 Van relatieschema naar aktiviteit
1. Inleiding
2. Uitwerking van het onderwerp grond

94
94
95

A. Relatieschema
B. Keuze van onderwerpen en aktiviteiten
B.l. Voor de onderbouw
B.2. Voor de middengroep
B.3. Voor de Bovenbouw
C. Wat kinderen ervan kunnen leren, samenvatting
D. Hulpmiddelen en materialen
Hoofdstuk 5 Van Vingeroefening naar schoolwerkplan

98
99
99
107
124
153
156
160

AANTEKENINGEN

163

Hoofdstuk 1 Waarom Schoolomgeving?
1. Inleiding
2. „Oude" heemkunde
3. Kritiek op „oude" heemkunde
4. Nieuwe aktualiteit van de heemkunde
Noten
Literatuur

164
164
164
165
166
169
171

Hoofdstuk 2 Achtergronden van het inventarisatiemodel
1. Voorgeschiedenis
2. Inventarisaties en werken in de schoolomgeving
Noten
Literatuur

172
172
172
180
180

Hoofdstuk 3 Open en gesloten leerplannen
1. Inleiding
2. Uitwerking per aspekt
3. Afsluitende opmerkingen
Noten
Literatuur

181
181
182
186
188
192

Hoofdstuk 4 Aantekeningen bij enkele doelen
in het inventarisatiemodel
Noten
Literatuur

194
199

2

°0

Hoofdstuk 5 Suggesties voor begeleiding en opleiding
1. Mogelijke problemen bij invoering in de basisschool
2. Elementen van begeleiding
3. Enkele problemen en mogelijkheden in de opleiding
Noten
Literatuur

202
202
204
206
207
208

Register
Summary

209
212

VOORWOORD

Nadat Vingeroefening 1 ,,Vogels in de Winter" verschenen was werden de Adviesgroep en de
Projektgroep overgezet in de Subcommissie Kleuter-Basisonderwijs (K.B.O.)- De samenstelling van deze Subcommissie was in laatste instantie, tijdens de afwerking van Vingeroefening 2
„Het Gebruik van de Schoolomgeving", als volgt:
De heren C A . Bleyerveld, C. Both en Drs. P.J. Teernstra als medewerkers van de Commissie
Modernisering Leerplan Biologie en de heren J.A. de Vrind, Drs J.H. Kramer, G.P.M. Jansen,
A.J. van Dijke, J.E. van Epen en Drs G.P. Hekstra als leden-adviseurs voor de Commissie
Modernisering Leerplan Biologie (C.M.L.B.).
Door de C.M.L.B.-medewerkers werden in samenwerking met het onderwijzend personeel
van de Openbare Lagere School aan de Sumatralaan te Zeist de lessen opgesteld en uitgeprobeerd.
Over de verkregen resultaten en gegevens werden in vele vergaderingen van de Subcommissie
K. B .O. uitvoerig van gedachte gewisseld en werd vastgesteld hoe de didaktische benadering en
de gevolgde methodiek zou worden gepubliceerd.
Het opgestelde concept werd aan de C.M.L.B. aangeboden en deze heeft in een plenaire
vergadering dit concept overgenomen en tot publicatie ervan besloten. Het is een uitvoerige
publicatie geworden over een aanpak in het Basisonderwijs, waarbij biologie enigermate
centraal staat, waarin echter vooral op grond van ervaringen opgedaan in één school, getracht
is te komen tot een integratie van Biologie-onderwijs met andere onderdelen van het onderwijs
op de Kleuter- en Basisschool.
De resultaten worden thans aan het onderwijs aangeboden met het doel deze wijze van
benadering in een zo groot mogelijke kring bekend te maken. Ik spreek de hoop uit, dat
docenten en liefst schoolteams zich willen bezinnen op deze werkwijze en deze willen toepassen op hun eigen school. Alleen dan is het mogelijk, samen met de Subcommissie K.B.O., te
komen tot een verdere ontwikkeling en integratie van het onderwijs in de Basisschool. Ik
spreek de hoop uit, dat het projekt „Het Gebruik van de Schoolomgeving" bij allen, die op
welke wijze dan ook bij het Basisonderwijs zijn betrokken, op een goede ontvangst mag
rekenen en dat het een steentje mag bijdragen tot een bezinning over en een verbetering van ons
hele onderwijs.

Dr G.J.H. Bennink
Voorzitter Commissie Modernisering
Leerplan Biologie.

Edam 1977
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Toelichting op de inhoud
Hier ligt dan Vingeroefening 2 - „Het gebruik van de Schoolomgeving" voor u. Een heel
pakket met suggesties voor het werken met de schoolomgeving. Er zit heel wat informatie in.
Teveel informatie waarschijnlijk om gemakkelijk te kunnen overzien waar het om gaat.
Daarom geven we hier twee „handvaten" voor verschillende kategorieën van gebruikers, om
er greep op te krijgen.
Handvat 1
- voor schoolteams die een stuk schoolwerkplan willen ontwikkelen
- voor PA/OK- docenten en - studenten
- voor schoolbegeleiders
De eerste publikatie van de Commissie Modernisering Leerplan Biologie voor de basisschool
was „Vingeroefening 1 - Vogels in de winter". In Vingeroefening 1 werd een visie op het
onderwijs en op leerplanontwikkeling geformuleerd.
In hoofdstuk 1 wordt de lijn van Vingeroefening 1 doorgetrokken naar Vingeroefening 2. Het
geeft dus een stuk verantwoording, zij het zo beknopt mogelijk. Voor een verder uitgewerkte
verantwoording wordt in dit hoofdstuk (en ook in de andere hoofdstukken) verwezen naar de
aantekeningen.
In hoofdstuk 2 volgt een „inventarisatiemodel van de schoolomgeving", waarmee elk schoolteam de eigen schoolomgeving kan inventariseren. Dit inventarisatie model bevat kenmerken
van de schoolomgeving en doelen voor natuuroriëntatie. Beide worden uitvoerig toegelicht. In
de toelichting op de doelen van natuuroriëntatie kan men veel suggesties vinden voor aktiviteiten in de klas.
Als de schoolomgeving geïnventariseerd is, moeten er uit de inventarisatie onderwerpen
gekozen worden, die verder uitgewerkt kunnen worden tot aktiviteiten in de klas. In hoofdstuk
3 is aangegeven hoe men via een aantal stappen kan komen tot een relatieschema als planningsinstrument. Om het konkreet te maken gaan we er daarbij van uit dat het schoolteam uit de
inventarisatie het onderwerp „grond" heeft gekozen. Bij het maken van een relatieschema kan
gebruik worden gemaakt van gegevens uit hoofdstuk 2, vooral uit de toelichting op de doelen.
In hoofdstuk 3 staat ook aangegeven hoe zo'n relatieschema kan funktioneren in de praktijk.
In hoofdstuk 4 worden onderdelen van een relatieschema exemplarisch uitgewerkt tot konkrete lessuggesties over „grond". In de school waarin gedurende het schooljaar 1974-1975
werd gewerkt is in alle klassen iets over , ,grond'' aan de orde gekomen. Daarvan is achteraf één
geheel gemaakt. Het hoofdstuk is dus geen min of meer afgerond pakket over dit onderwerp,
maar geeft een aantal uitgewerkte startpunten op grond waarvan men zelf eventueel verder kan
gaan. Het is een voorbeeld van planning. Naar analogie hiervan kan men zelf ook andere
onderwerpen uitwerken. Het is oefenstof voor onderwijzenden en kinderen om het werken met
konkrete materialen en de konkrete schoolomgeving meer „in de vingers te krijgen".
In hoofdstuk 5 kan men suggesties vinden voor het vastleggen van een en ander in een
schoolwerkplan.
Schematisch kan de gang door het stuk van hoofdstuk 2 t/m 5 als volgt worden samengevat:
1
inventariseren
schoolomgeving
3
uitwerken relatieschema
tot aktiviteiten in de klas

2
keuze onderwerp en
maken relatieschema
4
het vastleggen van gegevens
in het schoolwerkplan

Voor personen en groepen die meer achtergrondinformatie willen hebben, wordt verwezen
naar het katern met aantekeningen dat achter hoofdstk 5 is bijgevoegd.
Schoolbegeleiders en docenten aan opleidingsscholen worden vooral verwezen naar hoofdstuk
5 van deze aantekeningen.
Handvat 2
- voor schoolteams en individuele onderwijzenden die direkt praktische suggesties willen
vinden voor het werken in de klas.
- voor PA-studenten die Vingeroefening willen gebruiken bij het voorbereiden van lessen.
Via de uitgebreide inhoudsopgave en via het register achterin kunnen lessuggesties gevonden
worden. Deze „handreiking" is natuurlijk geen kompleet handboek, waarin men alles kan
vinden wat men zoekt.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding
1. VAN VINGEROEFENING 1 NAAR VINGEROEFENING 2
De Projektgroep van de Commissie Modernisering Leerplan Biologie publiceerde in 1974
Vingeroefening 1 - „Vogels in de Winter''. Daarin werd beschreven hoe de Projektgroep dacht
over leerplanontwikkeling. Dit werd geïllustreerd met een aantal suggesties voor het werken
met het onderwerp ,,Vogels in de winter". Deze ideeën werden van tevoren niet in de praktijk
uitgevoerd. Vingeroefening 2 daarentegen is gebaseerd op eenjaar werken met schoolteam en
kinderen van de Openbare Lagere School aan de Sumatralaan in Zeist.
Om de invloed van Vingeroefening 1 op Vingeroefening 2 te verduidelijken geven we aan wat
uit Vingeroefening 1 belangrijk is voor de publikatie die nu voor u ligt. Achtereenvolgens wordt
aangegeven het betreffende uitgangspunt uit Vingeroefening 1 (VO 1), de uitwerking uit VO 1
en de manier waarop we dit in Vingeroefening 2 (VO 2) hebben gerealiseerd.
Deze uitgangspunten hebben betrekking op de volgende zaken:
• Waar het in de school vooral om gaat
• Wie de uiteindelijke beslissingen nemen
• De verhouding biologie-onderwijs en wereldoriëntatie
• De rol van de kinderen.
Waar het in de school vooral om gaat

Het werk in de school moet gericht zijn op het vergroten van de mondigheid van de kinderen.
Bovendien zal hun verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van deze wereld, de ander en
zichzelf ontwikkeld moeten worden.
Uitwerking in VO 1:
Er wordt aangegeven hoe op een open manier gewerkt kan worden. Het gaat daarbij om
werkvormen, waarbij gezamenlijk wordt gepland en gezamenlijk problemen worden geformuleerd, die vervolgens individueel en in groepen zelfstandig worden aangepakt.
Realisering in VO 2:
Hier geven we, op een andere manier dan in VO 1, suggesties voor open werkwijzen.
Wie de uiteindelijke beslissingen nemen

De leden van een schoolteam en de individuele onderwijzenden, die elke dag met de kinderen
optrekken, moeten in staat gesteld worden om zelf zo verantwoord mogelijk beslissingen te
nemen. Hun mondigheid dient gerespekteerd te worden, hun initiatieven moeten aangemoedigd worden (dit iiaar analogie van het bovenstaande uitgangspunt ten aanzien van de kinderen).
Het schoolteam beslist samen met de ouders en het bevoegd gezag over de gang van zaken in de
school. Leerplanontwikkelaars en schoolbegeleiders moeten deze beslissingsprocessen ondersteunen door verschillende modellen en werkwijzen aan te bieden waaruit gekozen kan
worden. Zij moeten onderwijzenden leren zichzelf te helpen.
Onderwijzenden moeten materialen en werkwijzen die ontwikkeld worden, kunnen inpassen in
hun eigen situatie, die verschilt van elke andere situatie. Dit houdt in, dat materialen en
werkwijzen een zodanige vorm moeten hebben dat ze inderdaad ingepast kunnen worden in de
unieke situatie van deze school, van deze onderwijzende en van deze kinderen.
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Uitwerking in VO 1:
Er worden bij de uitwerking van,, Vogels in de Winter'' meerdere modellen (struktuurvormen)
aangeboden, waaruit gekozen kan worden: een meer gesloten werkwijze, een meer open
werkwijze en een tussenvorm.
Schematisch voorgesteld:
Een meer gesloten werkwijze
doelen:
• de doelen sturen in sterke
mate het onderwijsleerproces.
aard van het leerplanmateriaal:
• het aan de onderwijzende aangeboden materiaal is sterk
voorschrijvend.

rol van de leerkracht:
• de onderwijzende schrijft voor
wat de kinderen moeten doen
en hóe ze dat moeten doen.

rol van het kind:
• de kinderen voeren gegeven opdrachten uit op voorgeschreven
wijze.
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Een meer open werkwijze

in de loop van het onderwijsleerproces wordt duidelijk welke doelen bereikt kunnen worden.
de aan de onderwijzende aangeboden materialen zijn bedoeld
als ideeën en suggesties die
aan de eigen situatie aangepast moeten worden.
de onderwijzende biedt ideeën
en suggesties aan en introduceert materialen; samen worden problemen geformuleerd en
aangepakt.
• de kinderen stellen zelf problemen en proberen die op te
lossen.

De verhouding biologie-onderwïjs en wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie heeft als inhoud de nog niet naar vakken gedifferentieerde leefwereld van de
kinderen. Hierbinnen kan onderscheid gemaakt worden tussen natuuroriëntatie en kultuuroriëntatie of sociale wereldoriëntatie.
Natuuroriëntatie, gericht op de natuur omvat biologische, natuur- en scheikundige, astronomische, geologische en fysisch-geografische aspekten.
Cultuuroriëntatie (sociale wereldorientatie) gericht op de mens, omvat psychologische, sociologische, economische, politieke, cultureel-antropologische, historische en sociaalgeografische aspekten.
Natuur- en cultuuroriëntatie zijn niet te scheiden.
Als het bijvoorbeeld gaat over een boom die wordt omgehakt, de aanleg van een tuin, ons
voedsel of de levenswijze van Eskimo's zijn natuur en mens beide in het spel.
De Subcommissie Kleuter-Basisonderwijs van de Commissie Modernisering Leerplan Biologie wil in zijn werk de wereld van het kind als een totaliteit benaderen. Daarbij neemt het
stimuleren van de omgang met en het verzorgen en bestuderen van levende organismen een
centrale plaats in. Scherpe grenzen kunnen daarbij niet getrokken worden:
• Omdat het ons gaat om het héle kind, als kennend, voelend en handelend wezen, dienen in de
onderwijspraktijk expressie-aktiviteiten een geïntegreerd onderdeel uit te maken van de
verkenning van de omgeving.
• Omdat we het kind echt serieus willen nemen door uit te gaan van de aktieve verkenning van
zijn leefwereld; deze is niet ingedeeld volgens de wetenschappelijke disciplines; aktieve
verkenning van deze leefwereld door de kinderen doorbreekt ,,vak-grenzen".
Pas later in het voortgezet onderwijs kan vakkenspecialisatie op zijn plaats zijn.
• Omdat studie van de levende natuur ook kennis van de dode - en de levenloze natuur vereist.
• Omdat het ons ook en vooral gaat om de groei van verantwoordelijkheidsbesef voor de
natuurlijke en sociale omgeving als kern van milieu-onderwijs.
Uitwerking in VO 1:
Er wordt een aantal suggesties gegeven over relaties met vakken als moedertaalonderwijs,
wiskunde (grafieken), natuurkunde (weerstudies), aardrijkskunde, expressievakken, zoals die
nu meestal nog op het rooster voorkomen.
Realisering in VO 2:
In het inventarisatiemodel van de schoolomgeving wordt getracht deze omgeving als totaliteit
te benaderen.
Zie: Aantekeningen, hoofdstukken 1 en 2.

De rol van de kinderen

Bij de natuuroriëntatie ligt het accent op aktieve verkenning door de kinderen van dingen,
organismen en natuurverschijnselen in het algemeen. Bovenstaande zaken worden zoveel
mogelijk in hun samenhang bestudeerd.
Uitwerking in VO 1:
Er worden suggesties gegeven voor aktiviteiten door kinderen:
bijvoorbeeld een voedertafel timmeren en plaatsen, vogels tellen, waarnemingen doen.
Realisering in VO 2:
In de toelichting op de doelen van het inventarisatiemodel en in de uitwerking van het
onderwerp ,,Grond" staan veel suggesties voor leerlingenaktiviteiten.
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2. WAAROM SCHOOLOMGEVING?

We geven hier zo beknopt mogelijk weer wat naar onze mening de waarde is van het werken
met en in de schoolomgeving.
. . . . .
.
De betrokkenheid van de school bij het natuurlijke en sociale milieu er omheen is van groot
ÏTomdat we dan uitgaan van de leefwereld van de kinderen, waardoor zij de omgeving
bewuster leren waarnemen.
• Omdat datgene wat de kinderen leren, kan functioneren in het dagelijks leven.
• Omdat de schoolomgeving startmogelijkheden biedt voor verschillende aktiviteiten, zoals
gebruik van kaarten, studie van geschiedenis, taalgebruik (dialect, reclame).
• Omdat het belangrijk is dat mensen meer aktief betrokken zijn bij de vormgeving en
handhaving van hun woon- en werkomgeving. De hieruit voortvloeiende attitude van verantwoordelijkheid zal ook tot uiting komen in andere omgevingen.
Kinderen leren het effectiefst als ze kunnen uitgaan van het concrete.
De schoolomgeving biedt concrete objecten en verschijnselen die dit mogelijk maken.
Het concrete in de schoolomgeving is startpunt voor de studie van dingen die „verder weg"
zijn in ruimte en tijd en/of abstracter zijn. De onderwijzenden moeten niet bij het concrete
blijven staan. Ook moeten ze proberen informatie over abstracte begrippen en dingen verderweg (bijvoorbeeld van de televisie of uit boeken), zoveel mogelijk te vertalen in concrete
ervaringen die de kinderen in de school of de schoolomgeving kunnen opdoen.
De kinderen kunnen er een aantal belangrijke dingen door leren:
• Een gevoel van betrokkenheid bij wat er gebeurt in de buurt, het dorp, de stad.
• Enig idee krijgen van de natuurlijke en maatschappelijke krachten die in de omgeving een rol
spelen en welke invloed daarop uit te oefenen is (bijvoorbeeld „Wie neemt beslissingen over
veranderingen en op grond waarvan?")
• Organismen zien in hun totale omgeving, (compleet met geur, geluid, kleur, betrekkingen
met andere dingen en organismen) en merken hoe ingewikkeld de natuur in wezen in elkaar
zit.
. Enkele vaardigheden leren beheersen, zoals onderscheiden met alle zintuigen, klassificeren,
experimenteren, verzorgen van levende organismen. (Zie verder de „doelen" in het inventarisatiemodel, bladzijde21).
• Een aantal begrippen opdoen, onder andere verscheidenheid, relaties tussen levende wezens onderling en hun niet-levende omgeving, verandering.
. Taalvaardigheid ontwikkelen door communicatie met andere kinderen en met de onderwijzende over de opgedane ervaringen.
worden van de omgeving is het zinvol de kinderen te confronteren met
Bijvoorbeeld door middel van werkweken/schoolkampen, correspondentie
a
•
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n
n
h
^
h
! r r e d d e n V a n h e t l a n d - D e kinderen bezitten dan een basis voor
S
e
ve
S C h l k k 6 n V e r vaardi
omJevC
°
gheden, die nodig zijn om inzicht te krijgen in een andere
Zie aantekeningen hoofdstuk 1.
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HOOFDSTUK 2

Inventarisatiemodel van de schoolomgeving

1. ALGEMENE OPMERKINGEN OVER BUITENWERK
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt (in de toelichting op de doelen in het inventarisatiemodel) een aantal
aktiviteiten beschreven, die buiten het schoolgebouw plaatsvinden. Vooraf zullen over het
buitenwerk enkele algemene opmerkingen gemaakt worden. Achtereenvolgens zullen aan de
orde komen:
• algemene voorbereiding door de onderwijzende
• voorbereiding met de leerlingen
• onderweg naar en van het werkterrein
• in het terrein
• terug in het lokaal
• verschillende stijlen van buitenwerk
Algemene voorbereiding door de onderwijzende
Aanleidingen tot buitenwerk kunnen zijn:
Een plan van de onderwijzende, die de kinderen in een situatie wil brengen waarin ze in
aanraking komen met een deel van de konkrete werkelijkheid om hen heen. Zie voor een
motivering bladzijde 14 en de aantekeningen, hoofdstuk 1.
In dit geval wordt het buitenwerk gevoerd door verdere verwerking in de klas, dat overigens
weer tot buitenwerk aanleiding kan geven, enzovoorts. Een probleem dat rijst in de klas naar
aanleiding van de studie van boeken of concrete materialen of van een klassegesprek.
In dit geval is het naar buiten gaan een uitvloeisel van studies, die eerst binnen het lokaal
plaatsvonden.
In een aantal scholen gaan de onderwijzenden regelmatig met de kinderen naar buiten. Andere
onderwijzenden zien er wat tegenop. Enkele faktoren die onderwijzenden ervan kunnen
weerhouden om naar buiten te gaan zijn:
a. Een besef van eigen ondeskundigheid
Men kan dit echter voor een groot deel ondervangen door van tevoren het terrein waar men zal
gaan werken te inventariseren. Uit de inventarisatie kan een onderwerp gekozen worden
waarover men zelf iets weet of snel over te weten kan komen, bijvoorbeeld door het raadplegen
van dit hoofdstuk of het register achterin, en dat de kinderen vermoedelijk zal interesseren.
Voorts kunnen met behulp van de in hoofdstuk 3 aangegeven stappen een of meer relatieschema's worden gemaakt waarin deel-onderwerpen en leeraktiviteiten staan aangegeven.
We hoeven van tevoren niet alles te weten. We kunnen op dit terrein gewoon niet alles weten,
daarvoor is het veel te complex. Al doende zullen we, met de kinderen, veel leren. Als dat een
aanleiding is tot het vergroten van de eigen kennis is dat uiteraard een goede zaak. We hoeven
bijvoorbeeld niet, zo dat al mogelijk zou zijn, van alle planten en dieren die we tegen kunnen
komen de naam te weten. Op bladzijde 57 staat een werkwijze beschreven die deze, bij veel
onderwijzenden voorkomende onzekerheid overbodig maakt.
b. De klacht dat de klassen te groot zijn.
Dit probleem hangt samen met de zelfstandigheid waarmee de kinderen kunnen werken, die
weer ten dele afhangt van de ontwikkelingsfase waarin ze verkeren. Kinderen in de kleuterschool en de eerste leerjaren van de lagere school hebben veel begeleiding nodig. Bij kinderen
in de latere leerjaren hangt de mate van zelfstandigheid af van de stijl van werken van de
onderwij zende.
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Ervaring in het buiten werken speelt hierbij ook een rol. Het maakt verder verschil uit of er op
het schoolterrein gewerkt wordt of in een gebied verder weg. De jongste kinderen zullen in
groepen naar buiten kunnen gaan, met een ouder als begeleider.
De oudere kinderen zullen, als ze weinig ervaring hebben met groepswerk en het onderzoeken
van konkrete verschijnselen, sterk gestruktureerde opdrachten moeten hebben. Als er buiten
het schoolterrein gewerkt wordt kan met elke groep een ouder mee als begeleider. Het
afspreken van regels voor het gedrag buiten is noodzakelijk.
c. Er moet verder gedacht worden aan:
• Overleg met collega's.
• Toestemming van de inspecteur.
Dit is van toepassing als men het schoolterrein verlaat en/of van het rooster afwijkt.
• Toestemming voor het werken op het terrein (van particuliere eigenaars of gemeente).
• Begeleiding van de groepen.
Als er ouders ingeschakeld worden is het raadzaam hen mede in de voorbereiding te
betrekken.
• Vervoer.
Als er een terrein verderweg bezocht wordt en daarvoor particuliere auto's gebruikt worden
moeten de bestuurders van de auto's een verzekering voor inzittenden afgesloten hebben.
• De materialen die nodig zijn voor het werken in het veld.
Maak daarvan voor elke groep een lijst zodat gemakkelijk gekontroleerd kan worden of alles
er (nog) is.
De boeken die nodig zijn voor het werken in het veld.
ebruik zo min mogelijk boeken buiten. Van bepaalde organism*
-ebruikzo
organismen (bijvoorbeeld vogels)
is
ö
handm hmtp"
->• <
•
het;t handig
buiten °-"
een eenvoudig
determineerboek
te gebruiken.
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Op analoge wijze kunnen we een ,,winkelspoor", een „verkeersspoor", een „huizenspoor"
een ,,moeilijke-woorden-spoor" (in opschriften, op naamborden) enzovoorts uitzetten.
Hoofdstuk 2 geeft een aantal ideeën voor dergelijke ,,sporen".
De kinderen kunnen in groepjes (tweetallen) naar buiten gaan en daar in trefwoorden
opschrijven wat ze zien, horen, ruiken en voelen. Ze kunnen een tekening maken van iets wat
hen opvalt. Andere kinderen kunnen een globale kaart van het terrein maken en daarop
opvallende kenmerken intekenen. Terug in het lokaal worden alle trefwoorden verzameld op
enkele grote vellen papier en worden de tekeningen opgehangen. De trefwoorden en tekeningen worden geordend in rubrieken. Hierna wordt een klassegesprek gehouden over de
ervaringen en worden een of meer startpunten voor een meer gerichte studie gekozen.
In hoofdstuk 4 worden enkele buiten-aktiviteiten, kompleet met voorbereiding, gedetailleerd
beschreven. Deze kunnen uitgeprobeerd worden.
• Bepaalde vaardigheden, zoals het beschrijven van voorwerpen en organismen en het maken
van een verslag van een gebeurtenis, kunnen aan de hand van het werken met eenvoudige
materialen in het lokaal ingeoefend worden.
Voorbereiding met de leerlingen

Met de leerlingen worden de volgende zaken besproken:
• De opdracht, die door iedereen begrepen moet worden.
In de kleuterschool en de eerste twee leerjaren kunnen we het best werken met tweetallen
(partnerwerkjes). In de latere leerjaren is een groepje van vier tot zes kinderen de optimale
grootte. Hoe de groepen tot stand komen hangt af van de stijl van werken in de klas (zie
Aantekeningen hoofdstuk 3).
• De regels die in acht genomen dienen te worden bij het werken buiten:
Hoe gedragen we ons bij het naar buiten gaan en weer binnen komen zodat de andere klassen
geen last van ons hebben?
Hoe gedragen we ons onderweg?
Hoe gedragen we ons buiten zo, dat we de gang van zaken zo min mogelijk verstoren?
Hoe gedragen we ons tegenover elkaar?
Hoe gedragen we ons tegenover anderen?
Hoe gaan we om met de materialen die we meekrijgen?
Hoe gedragen we ons tegenover levende organismen?
Hoe gedragen we ons tegenover eigendommen van anderen?
Samen met de klas zal op den duur een gedragskode opgesteld moeten worden voor het
werken buiten. Hoe deze kode tot stand komt en hoe met het oog daarop geëvalueerd zal
worden hangt af van de leiderschapsstijl van de onderwijzende (zie Aantekeningen hoofdstuk 3).
Er wordt een teken afgesproken voor het weer bij elkaar komen. Er worden eventueel
leerlingen aangewezen die een speciale taak moeten vervullen (materiaalchef, rapporteur).
Zie hoofdstuk 4 voor voorbeelden van met de leerlingen afgesproken regels.
Onderweg naar en van het werkterrein

Het belangrijkste probleem als we buiten het schoolterrein komen is het verkeer. Daarom zal
aan afgesproken regels zeer stringent de hand moeten worden gehouden. Extra begeleiding is
ook daarom gewenst.
In het terrein

Het verdient aanbeveling met de hele klas eerst even het werkgebied rond te lopen. Op deze
manier krijgen alle leerlingen een indruk van deze omgeving en intussen kunnen de grenzen
aangegeven worden.
Het verzamelpunt moet duidelijk afgesproken worden.
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2. KORTE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN
HET INVENTARISATIEMODEL

Om te beginnen zullen we moeten nagaan welke rol de omgeving speelt in de belevingswereld
van de kinderen.
In een gesprek kunnen de volgende vragen aan de orde komen:
• Wat zijn de fijne plekjes in de buurt? (voetbalveld, crossbaan)
• Waarom zijn dat fijne plekjes?
• Kunnen we ze op de kaart vinden, of intekenen?
• Kunnen we er zelf een kaart van maken?
• Wat zijn de minder fijne plekjes en waarom vinden we dat?
- Als men met de schoolomgeving wil werken moet men inventariseren. Wij geven hier een
inventarisatiemodel van de schoolomgeving. Dit is ontstaan uit inventarisaties door de
auteurs, onderwijzenden en kinderen in de omgeving van de school in Zeist.
Ideeën werden ontleend aan onder andere engelse literatuur over het maken van een profiel
van een schoolomgeving.
Zie aantekeningen; hoofdstuk 2.
- Het inventariseren doet men bij voorkeur als team. Andere mogelijkheden zijn het inventariseren als individuele onderwijzende en (met een beperkt aantal aangepaste vragen) als
individuele onderwijzende met kinderen.
- Om te beginnen wordt een gebied afgegrensd, bijvoorbeeld het school terrein. Men kan
daarna in concentrische cirkels verder werken en achtereenvolgens de onmiddellijke omgeving buiten het schoolterrein, de buurt, de wijk inventariseren. Deze inventarisatie kan ook
eerst beperkt blijven tot het schoolterrein en de direkte omgeving ervan en later uitgebreid
worden. Wat men doet hangt mede af van de natuurlijke rijkdom van de direkte omgeving.
- Aan de hand van de lijst van kenmerken (nr 1 tot en met 24) wordt alles genoteerd wat op die
kenmerken betrekking heeft. Elk kenmerk wordt nader uitgewerkt in de bijbehorende
toelichting. De vragen zijn niet te vergelijken wat betreft de hoeveelheid informatie die het
antwoord kan bevatten. De volgorde is volledig willekeurig. De vragen als geheel hangen niet
altijd logisch samen. De vogels uit vraag 11 bijvoorbeeld zijn apart genoemd omdat ze door
kinderen als een bijzondere groep dieren beleefd worden.
De lijst van kenmerken is bepaald niet af, maar kan naar believen aangevuld worden.
- Bij de ,,Toelichting bij de doelen'' kan men voorbeelden vinden hoe de gevonden kenmerken
gekoppeld kunnen worden aan de gegeven doelen. De koppeling van kenmerken en doelen
levert aktiviteiten op. Op die manier kan het aktiviteitenveld gevuld worden.
- Per kenmerk en per doel wordt dikwijls literatuur aangegeven voor verdere studie.
Het is de bedoeling, dat iedere school aan de hand van dit model en de beide toelichtingen zelf
een passend deel van zijn schoolwerkplan ontwerpt.

N. B. Het is aan te bevelen met behulp van dit model het inventariseren regelmatig te herhalen,
zodat het inzicht in de omgeving wordt verdiept en verandering beter kan worden waargenomen.
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Literatuur
Westhoff, V. et al. (1973) Wilde planten deel 3, 10-55. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Noordereinde 60, 's-Graveland.
3. Welke hoogteverschillen zijn er?
Hoogteverschillen spelen een belangrijke rol bij het gebruik van de bodem en in de
begroeiing van het landschap. Hoogteverschillen zijn te schatten, te meten (zie bladzijde
47) of af te lezen van een topografische kaart, zoals hierbij als voorbeeld is aangegeven.
Aanbevolen wordt vooral de kaart met de schaal 1 : 25.000.
Topografische kaarten zijn te bestellen bij de Topografische Dienst, Westvest 9, Delft. Het
verdient aanbeveling eerst een catalogus aan te vragen.
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4. Groeien er algen, mossen, korstmossen, varens?

Algen of wieren zijn eenvoudig gebouwde planten, die afhankelijk van de soort uit één of
meer cellen bestaan. Sommige algen vormen het groene aanslag op de bodem, op muren op
stenen, paaltjes en bomen.
Algen zijn soms draadvormig, vooral in slootjes en vijvers. Aan het strand vinden we
allerlei zeewieren.

algenaanslag in
vochtige omgeving

blaaswier (bruin)

rood wier

Mossen kunnen onderverdeeld worden in levermossen en bladmossen.
LEVERMOSSEN
1. geen „nerf' in de blaadjes.
2. het sporenkapsel springt
in één keer open in vier
delen De Sporen ontsnappen in één keer.
3. er is een glazig kapselsteeltje met een glazig
sporenkapsel

steenlevermos, 3x vergroot

BLADMOSSEN
1. wel ,,nerf' in de blaadjes.
2. de sporen ontsnappen alleen bij droge
weersomstandigheden door
hygroscopische
werking van de tandjes in het
kapsel.
3. er is een gekleurd kapselsteeltje met een anders gekleurd
sporenkapsel.

haarmos, 2x vergroot

* De tekeningen in dit hoofdstuk zijn bedoeld de lezer te motiveren in de genoemde literatuur verder te gaan zoeken.
Men moet ze daarom niet zien als determinatiemiddel. Afmetingen zijn in de meeste gevallen niet aangegeven.
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Een korstmos is een symbiose van een alg en een schimmel. Ze komen vaak voor als gele,
geel-bruine, grijsgroene of grijze korsten op stenen, muren, stoepranden e t c , of groeien op
bomen, dood hout of op de grond. Er zijn ook sterk vertakte vormen en weer andere hebben
bekertjes, zoals hieronder afgebeeld.

steenkorstmos l,2x vergroot

rendiermos lx vergroot

bekertje.smos

2 x vergroot

Varens zijn groene planten met wortels, een ondergrondse stengel en in het algemeen sterk
geveerde bladeren. Ze hebben geen bloemen.

dubbelloof

mannetjesvaren

Literatuur
Prud'homme van Reine, W J . (1956) Wat vind ik aan het strand? Thieme-Zutphen.
Heimans, E., J. W. Heinsius en Jac. P. Thijsse (1973) Geïllustreerde flora van Nederland.
Versluys, Amsterdam.
Margadant, W. (1975) Beknopte blad- en levermosflora van Nederland afl. 1/2. Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Hoogwoud.
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5. Groeien er schimmels en paddestoelen?

Deze vraag is zo geformuleerd omdat voor de meeste mensen paddestoelen en schimmels
(ten onrechte) twee verschillende zaken zijn. Paddestoelen is een bovengronds deel van
een niet direct zichtbaar netwerk van schimmeldraden. De meeste soorten schimmels
hebben géén paddestoelen.
In de omgeving kunnen we schimmels herkennen als witte of zwarte draden op en onder
rottend hout, paaltjes, onder stenen, op en onder verterend blad, als pluizige ronde vlekjes
op bijvoorbeeld brood, als vlekken op bladeren (bijvoorbeeld zwarte vlekken op esdoornbladeren).
Paddestoelen kennen we in de algemeen bekende vormen en als korstvormige zwammen
op levend en dood hout.
Literatuur:Lange, M (1974) Paddestoelengids, Elsevier, Amsterdam.

buisjeszwam

plaatjeszwam

stuifzwam

6. Groeien er kruidachtige planten?

Kruidachtige planten zijn de niet-houtige planten. Voorbeelden zijn: grassen, madeliefjes
in het gazon, ,,onkruiden" in de border, bolgewassen.
Bij het inventariseren is volledigheid en beschrijving van alle soorten niet nodig. Alleen het
vaststellen van verscheidenheid en het vinden van interessante studie-objecten is van
belang.
Literatuur

Heimans, E., J. W. Heinsius en Jac. P. Thijsse (1973) Geïllustreerde flora van Nederland.
Versluys, Amsterdam.
Christiansen, S. H. en H. Anthon (1974) Nieuwe Flora in kleur. Moussault, Baarn.
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7. Groeien er bomen of struiken?
Bij struiken of heesters zijn er een of meer houtige stammen die zich vanaf of vlak boven de
grond direct vertakken. Sommige kleine heesters zoals struikheide, brem en bosbes lijken
kruidachtig, maar hebben houtige stammetjes.
Bomen hebben meestal één stam.

bomen (tot enkele tientallen
meters hoogte)

struiken (enige meters hoog)

Literatuur
Vedel, H. en J. Lange (1970) Bomen en struiken in bos en veld. Moussault, Baar
Kiaer, E. (1973) Tuinheesters en -bomen in kleur, deel 1 en 2. Moussault, Baarn.
Amann, G. (1968) Bomen en struiken in de natuur. Zomer en Keuning, Wageningen.
8. Leven er dieren in of op de grond.
Dieren op de grond leven vaak onder stenen, in en onder hout.
Sommige soorten kunnen hun aanwezigheid verraden door sporen als uitwerpselen en
voetafdrukken.

oorworm
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zilvervisje

springstaart

regenworm

loopkever

duizendpoot

*

*

mm
y

mmmmmm
miljoenpoot

pissebed

voetafdruk

kat

Literatuur

Lyneborg, L. (1968) Ongewervelde dieren in bos en veld. Moussault. Baarn.
Lyneborg, L. (1968) Ongewervelde dieren langs wegen en paden. Moussault, Baarn.
Bang, P. (1973) Elseviers dierensporengids. Elsevier, Amsterdam.
9. Leven er dieren op kruidachtige planten, bomen en struiken?
Van een aantal soorten kan vastgesteld worden of ze in bomen en struiken leven door een
open paraplu ondersteboven onder een tak te houden en met een stok een korte, stevige tik
tegen de tak te geven. Namen van dieren zijn nog niet belangrijk, wel de vindplaatsen.

larve
mier

lieveheersbeestje

bladluis

rups

wants

10. Leven er dieren in school en huis?
Slootjes en vijvers moeten voorzichtig worden genaderd, zodat de waterdieren niet door
grondtrillingen worden afgeschrikt. Als het enigszins kan moet men geen schaduw over het
water laten vallen.
In tweede instantie kunnen waterdieren gevangen worden met een schepnet of een groentezeef, die langzaam door het water wordt gehaald. De vangst wordt in potten gedaan en
nader bekeken.
Zie bij ,,verzamelen" op bladzijde 39.
Literatuur

Lyneborg, L. (1968) Ongewervelde dieren in bos en veld. Moussault, Baarn.
Voüte, A. D. (1972) Bosbescherming, deel 1 en 2, Pudoc, Wageningen.
11. Leven er dieren in school en huis?
Denk aan insekten, muizen en huisdieren

\
/tot 10 mm

steekmug

*' ±10mm

huisvlieg

2.3 mm

±10 mm

tapijtkever

kleermot

12 mm
vlo
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Literatuur:

Niesthoven, J. C. (1970) Schadelijke en lastige dieren in en om het huis. Informatie in
woord en beeld. Moussault, Baarn.
Zwart, P. (1976) Dieren op school en in huis - handleiding Koninklijke Stichting Rotterdamse Diergaarde.
Voor bestrijding binnenshuis:
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Knipplaten o.a. ,,Enkele in huis voorkomende insekten." Besteladres: Afd. Bestrijding van ongedierte, Padstendam 16, Wageningen.
Voor bestrijding buitenshuis:
Ministerie van Landbouw en Visserij. Adres: Plantenziektekundige Dienst, Geertjesweg
15, Wageningen.
. . . , , . . . . *
11. Leven er vogels?
Deze vraag is niet logisch, gezien de vorige vragen. Toch nemen we hem op, omdat vogels
in de belevingswereld van de kinderen een aparte plaats innemen. Gelet kan worden op de
verscheidenheid. Ook hier hoeven niet alle soorten vermeld te worden, maar bijvoorbeeld
alleen of er weinig of veel soorten voorkomen!
Literatuur

Peterson, R., P. A. B. Hollom en G. Mountfort (1973) Vogelgids. Elsevier, Amsterdam.
Bruun, B. en A. Singer (1972) Gids voor de vogels van Europa. Elsevier, Amsterdam.
Zweeres, K. (1969) Vogels om ons heen. L. J. Veen, Amsterdam.
12. Welke oppervlaktewateren zijn er en wat heeft daarmee te maken?

We kunnen de aangetroffen oppervlaktewateren onderscheiden vanuit de volgende gezichtspunten:
- Naar het ontstaan: Natuurlijke wateren, door de mens gegraven wateren, van oorsprong
natuurlijke en door de mens „aangepaste" wateren.
- Naar het gebruik: Drinkwater, bluswater (brandvijvers), viswater, verkeer te water.
- Naar de samenstelling van het water: Voedselrijk - voedselarm, zuurgraad, zuurstofgehalte, mate en aard van vervuiling. Deze zaken zullen op de lagere school slechts
summier aan de orde kunnen komen.
- Naar het al of niet stromen van het water.
Onderwerpen, die verder aan de orde kunnen komen, zijn:
- Waterbeheer: Polder, dijk, molen, sluis, afwatering, peilschaal, waterzuivering, organisaties die het waterbeheer regelen (waterschap, zuiveringsschap) en andere zaken die
hiermee te maken hebben.
- Waterorganismen, zowel planten als dieren.
Literatuur

Hoed, G. den (1970) Moerasen en Plassen, Informatie in woord en beeld. Moussault,
Baarn.
Postma, W. P. (1958) Sloot en plas in kleuren. Meulenhoff, Amsterdam.
Prud'homme van Reine, W. J. (1967) Wat vind ik in sloot en plas? Thieme, Zutphen.
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13. Welke geluiden horen we?
We kunnen ons beter concentreren op het horen van geluiden door de ogen te sluiten. We
kunnen twee aan twee inventariseren. De één sluit de ogen en noemt op welke geluiden er
worden gehoord, de ander noteert.
We kunnen ook een cassetterecorder gebruiken om geluiden op te nemen.
Bronnenmateriaal:
Grammofoonplaten met vogelgeluiden - serie . ,Hoor de vogels". Verkrijgbaar in grammofoonplatenwinkels en bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Driebergseweg 16 B, Zeist.
14. Welke geuren ruiken we?
Geuren zijn moeilijk te omschrijven. Men kan verschillende categorieën onderscheiden,
bijvoorbeeld; specerijengeur, kruidengeur, schimmelgeur. Let op de geur van bloemen,
van grond, van rottend materiaal, uitlaatgassen, fabrieken, mest. We kunnen vergelijkenderwijs te werk gaan: het ruikt net als . . .
Literatuur:
Hammen, L. van der (1973) Botanische geurbeschrijvingen. De levende Natuur, 238-244.
(1974) Aanvullende gegevens over geuren, de reuk en de geurbeschrijving. De Levende
Natuur, 196-203.
15. Wat voor dode en levenloze materialen vinden we op de grond?
Onder levenloze materialen verstaat men alle zaken die nooit geleefd hebben, zoals
natuursteen, baksteen, metalen, plastic. Onder dode materialen verstaan we alle zaken die
overgebleven zijn of gemaakt zijn van eens levende organismen, bijvoorbeeld: houten
voorwerpen, kurken, dode takken en bladeren.
Literatuur
Bang, P. (1973) Elseviers dierensporengids. Elsevier, Amsterdam.
IJsseling, M. A. en A. Scheygrond (1967) Wat is dat voor een dier? Thieme, Zutphen.
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16. Welke bouwwerken zyn er?

Bouwwerken zijn in te delen naar
• funktie, zoals woning, winkel, kantoor, openbaar gebouw, brug
• vorm, zoals bungalow en flat
• bouwstijl
• struktuur en constructie, zoals de manier waarop de materialen zijn verwerkt.

vakwerkhuis met
dunne muur

boog om de muur te dragen

boog om de brug te dragen
vestingtoren met
dikke muur
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17. Wat heeft met communicatie en verkeer te maken?
Onder communicatie verstaan we het overbrengen van gedachten en gevoelens van dieren
. en mensen onderling. Zaken die daarmee te maken hebben zijn bijvoorbeeld de telefooncel, kabelaanduidingen, brievenbus, postbode, t.v.-antenne, maar ook honden die hun
geurvlag tegen de boom plassen en daarmee voor andere honden duidelijk maken wat hun
terrein is, diergeluiden, een kat die een hoge rug maakt.
Voorbeelden van zaken die onder verkeer thuishoren zijn:
- soorten verkeersmiddelen: weg-, lucht- en waterverkeer, per categorie verder in te
delen.
- zaken die met de onderlinge relatie van soorten verkeer te maken hebben: brug, tunnel,
viaduct, voetgangersoversteekplaats, overweg.
- zaken die met het regelen van het verkeer te maken hebben.
Literatuur:
Vervoer, Stichting Vervoersvoorlichting voor het Onderwijs, Amsterdamseweg 155, Amstelveen.
18. Wat heeft te maken met openbare nutsbedryven?
Zaken die hieronder kunnen vallen hebben betrekking op:
- elektriciteits voorziening - zoals kabels, kabelaanduidingen
- straatverlichting
- brandputten
- waterleiding
- telefoon
- olie- en benzinevoorziening
- aardgasleidingen
- reinigingsdienst: riolering en vuilnisophaaldienst
19. Wat is er te zien van licht en schaduw?
Voorbeelden zijn: schaduwen van gebouwen, van bomen, onder struiken, van lantarenpalen, zie bladzijde 46.
20. Wat voor weer is het?
Direkt waarneembare aspekten van het weer zijn:
- temperatuur (eventueel maximum en minimum temperatuur)
- windkracht en windrichting
- aard en hoeveelheid van de bewolking
- aard en hoeveelheid van de neerslag.
Indirekt waarneembare aspekten zijn:
- luchtdruk
- luchtvochtigheid.
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Hier volgen enkele afbeeldingen van gemakkelijk zelf te bouwen weerwaarnemingsinstrumenten.
- • ;.; :

Weerwaarnemingsinstrumenten

droog
ontvette
mensehaar

rietje

haarhygrometer

vochtig

vochtt

vruchtjes van reigersbek

als hygrometer

luchtvochtigheidsmeters
Bij grotere luchtvochtigheid rekt de haar en wordt de spanning in de cellen aan één kant van
het reigersbekvruchtje groter, zodat korter worden respectievelijk krullen het gevolg zijn.
Door de meters een tijdje in een plastic zak met een natte doek te bewaren kunnen ze
afgesteld worden op 100% relatieve vochtigheid.

plastic
windvaan

windmeter van een met ringetjes
aan een breinaald opgehangen
kartonnen plaatje

figuurzaagje

De windmeter op het rechter plaatje is gecompleteerd
met een windstrekenverdeling aan de (stilstaande) as
en een windvaan op het bovenste wieltje. Door één
windmeter van plastic
bekertje in een andere kleur te kiezen kan het aantal
koffiebekers gelijmd aan metalen
omwentelingen per seconde of minuut gemakkelijk strips op een paar rolschaatswieltjes.
worden geteld. Door een figuurzaagje (fijn) in het onderste rubber wiel te steken en in de stok een spijker te
slaan is elke omwenteling door een tik te horen.
De windsnelheid wordt in weerberichten altijd aangegeven met een getal uit de schaal van
Beaufort en soms in km/u of m/sec. Zie voor de schaal van Beaufort de genoemde
literatuur.
Windmeters zijn eventueel te ijken door ze te vergelijken met een officieel instrument.
(kontakt: K.N.M.I. regionale stations, gemeenten, voortgezet onderwijs).
De omwentelingsaantallen kunnen dan vergeleken worden met de schaal van windkrachten zoals die te vinden is in boekjes over het weer.
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De nevenstaande regenmeter is gemaakt uit een trechter
en een flesje met maatverdeling die beschermd worden
door een ingegraven stenen of plastic rioleringsbuis. De
oppervlakte van de trechterbovenkant is te berekenen
zodat de schaalverdeling is aan te geven in millimeters
regenval.

Literatuur
Hadderingh, Th. et. al. (1972) Aarde en Mens 2b. Wolters-Noordhoff, Groningen.
Middeldorp, A. W. Bronnenboek Natuurkunde. Samson, Alphen a/d Rijn.
Zwart, B. (1970) Informatie in woord en beeld over het weer. Moussault, Baarn.

21. Hoe heten straten, wegen, etc?
Deze namen kunnen lokaal-historische betekenis hebben. Ze kunnen ook genoemd zijn
naar staatslieden, planten, planeten, etc. Op topografische kaarten vinden we veel namen
van boerderijen, landhuizen en kastelen, die historische betekenis kunnen hebben.
Op kadasterkaarten (op gemeentehuis te verkrijgen) vinden we veel topografische namen
die aanknopingspunten kunnen verschaffen voor verder speurwerk.
22. Welke werktuigen zijn er?
Voorbeelden zijn: hijswerktuigen, speeltuin (slingers, wippen), vervoermiddelen, gereedschappen.
23. Waar spelen mensen en ontspannen ze zich?
Voorbeelden zijn: sportterreinen, speeltuinen, trimbaan, park.
24. Wat voor mensen wonen er?
Gegevens over de bevolking wat betreft leeftijd, geboorte- en sterftecijfers zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis.
Onderzocht kan worden welke beroepen en hobbies de ouders van de kinderen hebben.
Zeer veel ouders beschikken over informatie en materialen die voor de school goed
bruikbaar zijn.
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4. TOELICHTING BIJ DE DOELEN VOOR NATUURORIËNTATIE
Opmerkingen vooraf
- In het inventarisatiemodel zijn de doelen in telegramstijl vermeld. Ze kunnen ook uitvoeriger
geformuleerd worden.
Doel a -, ,Onderscheiden: alle zintuigen gebruiken'' kan bijvoorbeeld geformuleerd worden
als , ,onderscheiden: alle zintuigen kunnen gebruiken'' produktdoel) of, ,onderscheiden: alle
zintuigen leren gebruiken" (procesdoel).
- De doelen zijn gegroepeerd onder de begrippen VERSCHEIDENHEID, RELATIES en
VERANDERING, maar horen daar niet exclusief onder thuis.
Zie Aantekeningen hoofdstuk 4.
- Boven deze doelen staan de attitudedoelen. Ze staan in willekeurige volgorde. Deze attitudedoelen worden onder meer via de doelen a tot en met n bereikt en komen dus indirekt aan
de orde.
- De toelichting bevat naast een verantwoording altijd suggesties voor konkrete aktiviteiten in
de klas.
Waar mogelijk is bij deze suggesties aangegeven of ze gebruikt kunnen worden in de
onderbouw (O), middengroep (M) of bovenbouw (B).
- De toelichting op de doelen omvat per doel meestal de volgende onderdelen:
• een doelomschrijving met daarbij een korte verantwoording
• beschrijving van het doel aan de hand van suggesties voor aktiviteiten in de klas
• literatuuropgave
- Waar mogelijk is bij deze suggesties voor aktiviteiten in de klas aangegeven of ze gebruikt
kunnen worden in de Onderbouw, Middengroep of Bovenbouw.
Dit is een voorlopige aanduiding die vraagt om nader onderzoek.

VERSCHEIDENHEID
a. Onderscheiden: Alle zintuigen gebruiken

Het is voor hun totale ontwikkeling uiterst belangrijk dat de kinderen al hun zintuigen goed
leren gebruiken. We zijn als volwassenen nogal eenzijdig ingesteld op zien en horen. Tasten,
proeven en ruiken hebben veel te maken met onze emotionele ontwikkeling. We moeten
kinderen waarschuwen nooit iets te proeven waarvan ze niet zeker weten dat het veilig is!
De kinderen moeten hulpmiddelen zoals loep en verrekijker leren gebruiken om hun zintuigen
te „versterken".
Bij het beter leren gebruiken van onze zintuigen is het raadzaam af en toe zintuigen af te
schermen voor signalen van buiten om zich des te beter op andere signalen te kunnen concentreren: bijvoorbeeld de ogen sluiten of blinddoeken om beter te kunnen horen en tasten;
blinddoeken en watjes in de oren stoppen om zich beter te kunnen concentreren op het tasten.
Beschrijving van het doel aan de hand van suggesties voor aktiviteiten in de klas.
Mossen (kenmerk nr 4)*
Op een ontdektafel (zie bladz. 39) in de klas leggen we een steen waarop mos groeit en die de
kinderen buiten gevonden hebben, of een diep bord met wat grond en daarin stukjes mos.
Er wordt een loep naast gelegd. De kinderen worden daardoor uitgenodigd het mos beter te
bekijken. Vooral als het mos sporenkapsels heeft is er heel wat aan te zien. De steen wordt
vochtig gehouden door deze in een bakje met een laagje water te leggen. Op het bord wordt de
grond vochtig gehouden.
, ,Op een keer zit een jongen uit klas 2 bij de tafel, zijn ogen dicht, en, ,aait" met zijn hand
over de sporenkapsels van het mos. Hij herhaalt het verschillende keren. Het is blijkbaar
een lekker gevoel''.
We kunnen de kinderen ook vragen om te ruiken welke geur het mos heeft door het eerst tussen
de vingers fijn te wrijven. Bepaalde soorten hebben zeer karakteristieke geuren. Aan mos
kunnen we dus onderscheiden: vorm en kleur, hoe het aanvoelt, geur.
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Stenen (kenmerk nr 2 en 15):
Op dezelfde manier als voor mossen is geschetst, kunnen we kinderen stenen laten observeren
door van verschillende zintuigen gebruik te maken. We kunnen laten kijken naar de vorm en de
kleuren. We kunnen het oppervlak van de steen laten betasten naar aanleiding van de vraag:
„Hoe voelt het als je er met je vinger over gaat?" Ze kunnen de temperatuur (,,het voelt koud
aan") en het gewicht voelen.
We kunnen eventueel geur en smaak laten observeren. In het laatste geval moeten de stenen
uiteraard goed afgewassen zijn.
Bomen en struiken (kenmerk nr 7):
De kinderen kunnen bekijken: de vorm en struktuur en de kleuren van de boom als geheel, de
stam en de takken (hierbij door een loep laten kijken!)
Ze kunnen ruiken aan de schors en aan het hout. Dit laatste is te realiseren door voorzichtig een
twijgje af te knippen en dan te ruiken. Ze kunnen struktuur en temperatuur van de schors en de
bladeren tastend waarnemen. Ook de knoppen kunnen betast worden. Ze kunnen luisteren
naar de geluiden van bomen in de wind.
Vogels (kenmerk nr 11):
Er kan gekeken worden naar de vormen en kleuren van vogels als geheel en van onderdelen als
snavel, kop, ogen, rug, staart, borst, buik, vleugels en poten. Ook de wijze van voortbeweging
op de grond en in de lucht kan bekeken worden, evenals het overige gedrag. Er kan geluisterd
worden naar de geluiden die ze maken. Bij vele vogels is het vliegen ook te horen - vooral bij
een groep spreeuwen of een knobbelzwaan. Veren kunnen betast worden en al tastend kunnen
verschillen tussen donsveren enerzijds en dekveren en slagpennen (grote veren uit de vleugel)
anderzijds gekonstateerd worden.
Wormen (kenmerk nr 8):
Gekeken kan worden naar de vorm en de kleur; als we een loep gebruiken kunnen we de
segmenten en de borstels aan de segmenten waarnemen. Bloedvaten en ingewanden zijn vaak
door de huid heen te zien. De voortbeweging is goed te observeren door deze zowel van de
bovenkant als de onderkant te bekijken. We kunnen dit gemakkelijk doen met behulp van de
onderstaande konstruktie, die bestaat uit zes bakstenen, een glasplaat van helder glas en een
grote vlakke spiegel.
De beweging van onderaf gezien is te observeren in de spiegel.

glasplaat
10x10,5x0,2 cm
spiegel
13x10,5x0,2 cm
triplex
11 x 11 x 0,5 cm

bakstenen

Op deze manier verwijzen we terug naar de vragen in de lijsten van kenmerken van de omgeving in het inventarisatiemodel.
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De voortbeweging kan gehoord worden door de worm over een natte en droge krant te laten
kruipen. We kunnen de kinderen vragen waardoor het geluid gemaakt wordt en dit kan leiden
tot beter bekijken van de worm. Het geluid is afkomstig van de borstels aan de segmenten, maar
dit laten we de kinderen zelf ontdekken. Hoe een worm aanvoelt kan worden ervaren door hem
over de hand te laten kruipen.
We moeten er rekening mee houden dat de wormen slecht tegen licht en droogte kunnen.
De omgeving als totaliteit:
Een zeer bizondere ervaring, die we de kinderen kunnen bieden is het geblinddoekt door een
veld kruipen, bijvoorbeeld langs een touw-spobr en hen aan allerlei dingen laten ruiken en
voelen en goed laten luisteren. Deze wijze van ervaren van de omgeving leidt dikwijls tot een
bijzondere zelf-ervaring.
De ervaringen worden in de klas nabesproken, waarbij met name belangrijk is hoe de kinderen
dit hebben ervaren.
Naar aanleiding van de nabespreking kan nog eens worden nagegaan wat er langs de afgelegde
route is waargenomen, maar nu met de ogen open.
Details kunnen nader worden bestudeerd. We kunnen de kinderen ook twee aan twee in de
omgeving rond laten gaan, waarbij van elk tweetal er één geblinddoekt is en de ander niet. De
ziende leidt de geblinddoekte. De geblinddoekte vertelt aan de ziende wat hij voelt en hoort.
Halverwege krijgt de ander de blinddoek om en wordt zo van rol gewisseld.
In de klas kan met materialen die niet direkt uit de schoolomgeving komen, de observatie met
verschillende zintuigen worden voortgezet. Omdat het leren waarnemen zo belangrijk is,
worden hieronder nog enkele suggesties gegeven voor het werken met materialen die niet
direkt uit de schoolomgeving komen, namelijk specerijen en poeders. Op deze manier lopen we
minder het gevaar de waarnemingen tot het visuele of auditieve te beperken.
Specerijen:
Op een tafel staan filmkokertjes (bij de fotograaf gratis verkrijgbaar) met kleine beetjes van
verschillende specerijen erin. Op de busjes doen we een etiketje met de naam. De kinderen
ruiken er aan en proberen te onthouden welke geur bij welke naam hoort. Behalve de fotobusjes
met de specerijen staan op de tafel ook busjes of potjes met de desbetreffende specerijen, zoals
de kinderen ook thuis in de keuken kunnen aantreffen.
Ze kunnen dan ruikend vergelijken.
Als ze denken de geuren te kennen, kunnen ze nagaan of dit inderdaad zo is. We doen daarvoor
het deksel, waarin met behulp van een spijker gaatjes geslagen zijn, op het busje.
Welke geuren worden gemakkelijk onthouden? Welke niet?
Kunnen sommige kinderen beter geuren onthouden dan andere?
Deze aktiviteit kan ook met andere stoffen worden gedaan.
Poeders:
In fotobusjes doen we tien verschillende witte poeders: zout, kristalsuiker, poedersuiker, witte
basterdsuiker, maizena, aardappelmeel, bakpoeder, tarwebloem, rabarberkrijt en gips, genummerd 1 tot en met 10.
De poeders kunnen bekeken worden, ook met de loep, op zwarte ondergrond. Wat voor
verschillen merken we op? Ze kunnen in zeer geringe hoeveelheden geproefd worden. We
zeggen de kinderen dat deze poeders gevaarloos zijn.
Ze kunnen al tastend waargenomen worden.
Behalve deze serie busjes met nummers is er een serie met de namen van de stoffen erop. De
kinderen kunnen na de waarnemingsaktiviteiten de genummerde poeders identificeren door ze
met de benoemde te vergelijken.
•
Literatuur
Hammen, L. van der, (1973) Botanische geurbeschrijvingen. De levende natuur, 238.
Hammen, L. van der, (1974) Aanvullende gegevens over de reuk, de geur en de geurbeschrijving. De levende natuur, 196.
Hammen, L. van der, (1975) Op de tast door het plantenrijk. De levende natuur, 192.
Deze literatuur geeft veel aanknopingspunten voor het gebruik van de zintuigen op andere
terreinen.

38

b. Verzamelen

De schoolomgeving is een rijke bron voor het aanleggen van verzamelingen op verschillende
terreinen. Kinderen verzamelen graag dingen. Het verzamelen is daarom een goed startpunt
voor andere aktiviteiten, zoals bijvoorbeeld onderscheiden met gebruik van alle zintuigen,
klassifïceren, experimenteren.
In verband daarmee zal het verzamelde materiaal op een uitnodigende wijze uitgestald moeten
worden op een natuurtafel of in een ontdekhoek. Zie het voorbeeld op de foto.

Ontdektafel van verzameld materiaal uit de schoolomgeving.

Bij de uitgestalde materialen kan een vraag liggen als ,, Welke vragen komen bij je op als je deze
dingen bekijkt?"
We kunnen ook meer gerichte vragen stellen, zoals: „Wat is de zwaarste steen?" Deze vragen
zijn startpunt voor verdere aktiviteiten.
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Waarschuwing
Met betrekking tot het verzamelen van plantenmateriaal is een waarschuwing op
zijn plaats. Het verzamelen van takken van bomen en struiken moet zeer zorgvuldig gebeuren. Bij het verzamelen van wilde planten moet rekening gehouden
worden met de zeldzaamheid van deze planten. Op de plaat „Beschermde planten" (te verkrijgen bij het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, Plantage
Middenlaan 41, Amsterdam) staan afbeeldingen van planten die we zeker niet
moeten plukken. Verder geldt in het algemeen de , ,gulden regel'': Niet plukken als
er minder dan 20 planten van deze soort in de buurt staan. Paddestoelen verzamelen we helemaal niet, platen of dia's van paddestoelen zijn beter.
Natuurlijk geldt voor het verzamelen van levend materiaal: Alles met mate, van
elke soort één voorbeeld verzamelen, zonder de hele plant uit te rukken of een
woonplaats van dieren ernstig te verstoren. Als we bijvoorbeeld dieren verzamelen
die onder stenen leven leggen we deze stenen - ,,het dak van het huis van deze
dieren" - weer terug op hun plaats. Levende dieren worden niet verzameld om ze
vervolgens te doden en op te zetten!
Levende dieren moeten goed verzorgd worden, zeker als ze langer in de klas
blijven en na gebruik teruggebracht naar de plaatsen van herkomst.

Beschrijving van het doel aan de hand van suggesties voor aktiviteiten in de klas
We kunnen de volgende dingen verzamelen:
- wilde planten van de maand, uit te stallen in flesjes of buisjes met de namen erbij
- wilde planten van een bepaald gebied
- tuinbloemen van de maand
-" bloeiende grassen
- soorten granen
- wintertakken van loofbomen
- takken van wintergroene bomen
- bladeren
- vruchten en zaden
- aangetaste planten en plantendelen: gallen, gangen van bladmineerders, bijvoorbeeld in
hulstbladeren en liguster
- schelpen; denk ook aan lege huisjes van landslakken
- beenderen, schedels
- diverse materialen die duiden op de aanwezigheid van dieren, zoals keutels, aangevreten
eikels en denne- en sparrekegels, veren.
- stenen, keien
- bouwmaterialen
- grondsoorten
- materialen uit winkels (kopen en vragen)
- oude dingen
- zoveel mogelijk verschillende dingen op de grond.
Voor wat betreft botanisch materiaal kunnen gemeentelijke plantsoenendienst en schoolbiologendiensten de helpende hand bieden.
Van een aantal zaken kan ook een meer permanente schoolverzameling worden gemaakt. Deze
schoolverzameling kan dienst doen als naslag en vergelijkingsmateriaal. Dit is vooral belangrijk
als het betrekking heeft op de direkte omgeving van de school.
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Voorbeelden zijn:
Een herbarium van bladeren van bomen en struiken in de omgeving - gedroogd en opgeplakt op
karton, eventueel geplastificeerd.
Idem voor ander plantenmateriaal.
Takken van wintergroene bomen moeten eerst even in kokend water gehouden worden
voordat we ze drogen.
Literatuur
Stehli, G. (1969) Planten verzamelen, maar juist. Thieme, Zutphen.
Beschermde planten en dieren, (4 affiches 1974).
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, Plantage Middenlaan 41, Amsterdam.
c. Beschrijven, vergelijken, verslaggeven
c l . In gesproken en/of geschreven taal
De voorbeelden onder a. (blz. 36 tot en met 38) vragen om „beschrijven en vergelijken".
Kinderen moeten aangemoedigd worden om zich op meerdere manieren te uiten over hun
waarnemingen:
- In een meer persoonlijke vorm: Vertellen (verbaal en nonverbaal spel), dichten, expressief
proza schrijven.
- In een meer zakelijke vorm: Mondeling of schriftelijk, tabellen en schema's maken.
Het maken van schriftelijke verslagen kan geoefend worden door in groepjes dezelfde proef te
doen of dezelfde verschijnselen waar te nemen, daarvan een verslag te maken en deze
verslagen te vergelijken op juistheid en duidelijkheid voor anderen.
De kinderen kunnen het maken van schriftelijke verslagen als zinvol ervaren, als dit een funktie
heeft in het vastleggen van waarnemingsgegevens voor zichzelf of in de verslaggeving aan
anderen.
Vormen van verslaggeving die dikwijls erg motiverend zijn:
•Een groepsverslag, met verschillende individuele bijdragen opgeplakt op een groot vel tekenpapier, dat op het prikbord bevestigd wordt. Bij dit verslag kunnen briefjes met kommentaren van andere kinderen geprikt worden. De kommentaren zijn uitgangspunt voor een
gesprek. De verslagen kunnen aan elkaar gehecht worden tot een klasse- of groepsverslag.
• Een persoonlijk logboek of een verslagboek over een bepaald projekt.
• Een groeps- of klasseverslagboek over een bepaald projekt, op groot formaat (!)
• Een tentoonstelling, kompleet met katalogus.
muuroog

muurboek van neerklapbare bamboestokjes
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Literatuur

Over gespreksvormen:
African Primary Science Programm (1971) Vraag het de mierenleeuw zelf maar. Pedomorfose
nr 8 en nr 9.
Berg, G. van den, B. W. Weerdmeester en D. Wielinga (1974) Het open kringgesprek, Het
gebonden kringgesprek, Het groepsgesprek. Jeugd in School en Wereld, 58, 410-413; 58,
458-465; 59, 22-24.
Kumetat, H. (1970) Hoe en wat leert een kind in een kringgesprek? (I) Pedomorfose nr 7
Kumetat, H. (1971) Hoe en wat leert een kind in een kringgesprek? (II) Pedomorfose nr 8
Langermans, Th. enC. Verbeek(1974) Wereldoriëntatie, uitgangspunten voor realiseringswijzen. Katholiek Pedagogisch Centrum, 's-Hertogenbosch.
Over stellen en spel:
Bolle, K. et. al. (1973) Creatief taalonderwijs, War-boek nr 1. Muusses, Purmerend.
Dekkers, P. (1973) Stellen en stellen is . . . een proces. Jeugd in school en wereld.
Dekkers, P. (1976) Zakelijk stellen zonder taalboek. Onderwijskundige brochurenreeks Zwijsen, Tilburg.
Dekkers, P., A. Dekkers en H. Ruiting-Taaiman (1975) Gedichten maken op school. Malmberg, 's-Hertogenbosch.
Geest, A. N. v.d. en W. Swüste (1975) Spelenderwijs stellen. Malmberg, 's-Hertogenbosch.
Reumer, W. en A. van Battum (1973) Taal expressie. Agon-Elsevier, Amsterdam.
c.2. In tekenen schilderen etcetera

Tekenen, schilderen, spat-techniek en andere technieken van beeldend vormen zijn meestal
gericht op een sterk persoonlijke vormgeving van de werkelijkheid en nemen een belangrijke
plaats in naast andere vormen van verslaggeving.
In verband hiermee is het aan te bevelen een speciale hoek in te richten waar geschilderd en
getekend of met klei gewerkt kan worden, vooral in relatie met de oriëntatie in de omgeving.
Kinderen kunnen hierin ontdekken welke expressiemiddelen hen het beste liggen.
Tekenen kan ook gericht zijn op het zo nauwkeurig mogelijk weergeven van wat waargenomen
wordt. Ook hierbij kunnen we dit, net zoals bij zakelijke verslagen, oefenen door verschillende
kinderen hetzelfde verschijnsel te laten tekenen en de resultaten samen te vergelijken en te
evalueren. Ook daarbij is het belangrijk dat een persoonlijke stijl duidelijk wordt en door andere
gewaardeerd wordt.
Literatuur

Farnworth, W. (1975) Kleien. Kosmos, Amsterdam.
Ronda, A. (1970) Experimentele expressie. Lintel, 's-Gravenhage.
Röttger, E. en O. Klante (1965) Tekenen als creatief spel. Deel 1-3, Cantecleer, Bilthoven.
Viol, CC, Beeldend vormen. Gregoriushuis, Utrecht.
c.3. In wiskundige taal:

Tellen, schatten, meten en grafieken maken zijn belangrijke middelen voor het verzamelen en
ordenen van gegevens. Dat wil niet zeggen dat er altijd en noodzakelijk geteld en gemeten moet
worden. Tellen en meten bieden echter een zeker houvast in de wisselingen van verschijnselen
en in de verschillende beleving van verschijnselen door verschillende personen.
Enkele gevallen waarin dit nuttig is:
• Het vergelijken van de frekwentie waarmee verschijnselen voorkomen.
• Het zich bewust worden van de verscheidenheid binnen één soort
• Het meten en grafisch verwerken van de meetresultaten om veranderingen exact vast te
stellen en weer te geven.

Beschrijving van het doel aan de hand van suggesties voor aktiviteiten in de klas.
• Het vergelijken van de frekwentie waarmee verschijnselen voorkomen.

- Vogels (kenmerk nr 12)
Vogels kunnen in de winter geteld worden op een voedertaf el; elke soort kan apart geteld
worden. Om de tellingen vast te leggen wordt eerst een turf tabel gemaakt:
Aantal vogels geteld op 16 febr. 1975 van 10.30 - 10.45 uur

m m ///

huismus
spreeuw
pimpelmees
kauwtje
koolmees

//
//
////

Na bijvoorbeeld een week waarnemen kan van de gezamenlijke turftabellen een staafdiagram
gemaakt worden waarin per soort staat aangegeven hoeveel vogels in totaal geteld zijn.
35
30
25
20
15
10
5

huismus

spreeuw

koolmees

kauwtje

pimpelmees

In de onderbouw kunnen we staafdiagrammen laten maken door de kinderen op ruitjespapier
boven de naam van de soort een kruisje in een hokje te laten zetten als die soort lx voorkomt,
nog een kruisje in het hokje daarboven als de soort 2x voorkomt, enzovoort. Op die manier
ontstaat een grafiek waarbij elk kruisje één vogeltje voorstelt. De totale kolom aan kruisjes kan
na voltooiing eventueel worden omlijnd.
Voor de jongste kinderen is het nog aantrekkelijker om in plaats van kruisjes gestempelde
vogelfiguurtjes te gebruiken (een stempel laten maken van een aardappel). Het verdient
aanbeveling daarvoor ook speciaal ruitjespapier te stencillen, waarbij één vogelfiguurtje precies in een hokje past.
Op een analoge manier kunnen ook tellingen worden gehouden en grafieken gemaakt van:
- Verkeer (kenmerk nr 17)
Welk verkeersmiddel komt op een bepaalde weg het meest voor? Hoe is dat met andere wegen
en straten in de buurt? Hoeveel inzittenden hebben de auto's die voorbijkomen?
Hoeveel doodgereden dieren vinden we? Welke soort het meest? Waar het meest?
Op welk kruispunt gebeuren de meeste ongelukken? We kunnen bij de politie cijfers verkrijgen,
die met behulp van gekleurde knopspelden op een kaart kunnen worden geprikt. Later kunnen
deze gegevens in een staafdiagram worden weergegeven.
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- Bomen en struiken (kenmerk nr 7)
Welke soort komt in onze buurt het meest voor? Bij dit onderzoek hoeven we niet alle namen te
weten. Beschrijvingen en gedroogde bladeren of takjes kunnen eventueel de naam vervangen.
Waar in onze wijk komen de meeste bomen en struiken voor? Om dit probleem op te lossen
moet de wijk met behulp van de kaart in gelijke vakken verdeeld worden. Van welk vak
verwachten we dat er de meeste bomen en struiken zullen voorkomen? We gaan per vak tellen.
Komt onze verwachting uit?
De resultaten van de telling kunnen verwerkt worden tot een staafdiagram.
• Het zich bewust worden van de verscheidenheid binnen één soort.
- Bomen en struiken (kenmerk nr 7)
In de herfst geven we de opdrachten: hoeveel verschillende bladeren van de hulst (of eik of
Amerikaanse eik) kun je vinden? Kun je twee precies dezelfde bladeren vinden?
Waarin verschillen de bladeren? Zullen we er eens 100 tellen? Met z'n allen is dat in een wip
klaar. De bladeren worden verdeeld tussen groepen kinderen en elke groep telt en turft. Er
wordt gerapporteerd en op het bord wordt een frequentietabel gemaakt van de honderd
bladeren samen.
Groepen van hulstbladeren met een gelijk aantal uitsteeksels.
aantal uitsteeksels
per blad
4

aantal bladeren
6
7
18
21
15
15
8
7
3

5
6
7
8
9
10
11
12

totaal 100
Van deze tabel wordt een staafdiagram gemaakt.
aantal
bladeren
20
18
16
14
12
10

oL
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7

.8

9

io

11

12 aantal uitsteeksels per blad

Eventueel werken we, net als bij het voorbeeld met de vogels, eerst met kruisjes of met een
stempeltje met een bladfiguurtje.
In een nagesprek (groeps- of klassegesprek) kunnen de volgende vragen een rol spelen:
-

Wat voor konklusies kunnen we trekken?
Komen bladeren met minder dan vier of meer dan twaalf uitsteeksels nooit voor?
Wat is het gemiddeld aantal uitsteeksels per blad?
Welke bladeren hebben de meeste kans door ons gevonden te worden?
Welke het minst?

De kinderen willen wellicht verder zoeken naar bladeren die in deze verdeling niet voorkortien.
Misschien willen ze nog eens de proef op de som nemen met andere bladeren van dezelfde
soort.
Maakt het misschien iets uit van welk deel van de boom de bladeren komen? Bladeren aan de
boom laten zitten en van enkele takken alle bladeren tellen.
Kruidachtige planten leveren andere voorbeelden waaraan de verscheidenheid binnen één
soort op deze wijze onderzocht kan worden: Aantal bloemblaadjes, aantal bladeren, hoogte
van de plant, aantal zaden in een vrucht (vooraf goed te oefenen met tuin- en sperciebonen nog
in de peul).
• Het meten en grafisch verwerken van de meetresultaten om veranderingen exact vast te
stellen en weer te geven.
Veranderingen in de natuur gaan vaak langzaam. Met regelmatige tussenpozen meten en de
metingen grafisch weergeven helpt bij het zich bewust worden van veranderingen.
- Kruidachtige planten (kenmerk nr 6)
We kunnen de groei van één of meer planten van dezelfde soort of tot verschillende soorten
behorend buiten meten. Groepen kinderen houden elk de ontwikkeling van één plant bij.
Dit dient voorafgegaan te zijn door groeiproeven met bruine bonen of mais in de klas.
De groei kan per keer worden weergegeven door een draadje of papierstrook op te plakken dat
even groot is als de plant op dat moment of door een punt te zetten op een verticale lijn in een
grafiek. Als deze verticale lijnen allemaal even ver van elkaar staan kunnen de punten verbonden worden tot een lijngrafiek.

- - - - - - = weekend
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- Schaduwen (kenmerk nr 19)

Uit:
Roy Richards
Science 5-13
Early experiences
MacDonald London 1972

Kinderen kunnen ontdekken dat de schaduw van zichzelf, van een gebouw, of van een boom in
de loop van de dag verschuift en van vorm verandert.
De schaduwen kunnen op het schoolplein met krijt omlijnd worden. Een uur later gaat het kind
op dezelfde plaats staan en wordt de schaduw opnieuw omlijnd, enzovoorts.
Een gemakkelijk te maken instrument dat zeer goed als vergelijkingsmaat te gebruiken is, is de
schaduwstok. Vanaf de grond tot de top is deze 1 meter hoog.

\

schaduwstok met waterpas
en kompas
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eenvoudig model

Gedurende de overgang herfst-winter en winter-lente is het langer, respektievelijk korter
worden van de schaduwen én van de verschijnselen die bestudeerd kunnen worden. Elke dag
kan op een vaste tijd de schaduw van een vast object gemeten worden, mits er zon is natuurlijk.
De kinderen kunnen zelf ontdekken dat er elke dag op dezelfde tijd gemeten moet worden als ze
enkele keren de schaduw van een gebouw, van een boom of van zichzelf in de loop van een dag
(met vaste tussenpozen) gevolgd hebben.
Het bepalen van de hoogte

Laat de kinderen zeggen hoe hoog zij denken dat bijvoorbeeld een bepaalde boom is. Schrijf
hun antwoorden dan op, waarna ontdekt kan worden dat er een min of meer groot verschil is in
de antwoorden.
Wat is nu de juiste hoogte? Zou het gemiddelde antwoord hetjuiste zijn? Er moet nauwkeuriger
worden gewerkt.
De kinderen worden aangemoedigd hiervoor een methode te bedenken. De boomhoogte kan
geschat worden door een voorwerp, van bekende lengte tegen de stam te zetten en dan deze
lengte een aantal malen boven elkaar gezet te denken, tot de top van de boom is bereikt. Dit
aantal maal de hoogte van het voorwerp levert de boomhoogte op.
Een andere wijze van schatten is op een open terrein de boom in gedachte opzij te laten vallen,
te kijken waar de top zou liggen en vervolgens van dit punt tot de stam de afstand te meten.
Kinderen kunnen verschillende methodes toepassen en de resultaten weer onderling vergelijken.
Zij kunnen dan tot de conclusie komen dat meten de meest nauwkeurige manier is om de hoogte
te weten te komen.
Hoogtemetingen (kenmerk nr 3) kunnen als volgt uitgevoerd worden:
a Van bomen, gebouwen en dergelijke:
Bij zonnig weer is er een eenvoudige manier om de hoogte van bijvoorbeeld een boom te
berekenen. We vergelijken daarvoor de schaduwlengte van een boom met de schaduwlengte
van onze 1 meter hoge schaduwstok.

schaduwstok
In bovenstaande figuur wordt het principe van deze meting voorgesteld.
We meten de schaduwlengte x van de boom (y) en de schaduwlengte a van de stok (b).
We kunnen dan zeggen dat
x:y = a:b
of: y = xb a
We kunnen het de kinderen ook als volgt uitleggen:
Als de schaduwstok twee keer zo hoog is als zijn schaduwlengte (a) dan zal de boom óók twee
keer zo hoog zijn als de lengte van zijn schaduw (b).
Als het geen zonnig weer is kunnen we de hierna beschreven methode met de hoekmeter
hanteren.

47

De spijker er doorheen wordt, nadat hij door een rubber ringetje, de gradenboog en de
elektriciteitsbuis gestoken is, voorzien van een half balpenveertje en een ringetje. De punt
wordt afgevijld en met een hamer afgeplat. Doordat het balpenveertje de spijker, en daardoor
de horizontaalwijzer, strak tegen het rubber ringetje op de gradenboog trekt, kan de wijzer niet
draaien.
Bij het gebruik kijkt men door de buis naar bijvoorbeeld de top van een boom. De buis wordt
met de linkerhand vastgehouden (zie tekening). Vervolgens wordt met de wijsvinger de spijker
naar rechts gedrukt. De wijzer gaat nu horizontaal staan. Als de spijker wordt losgelaten blijft
de wijzer in dezelfde stand staan.
De horizontale afstand van de gebruiker tot het midden van de boomstam wordt gemeten. Op
ruitjespapier wordt de afstand uitgezet en de hoek van de horizontaalwijzer na aflezing
overgenomen. De hoogte van de boom is nu uit te rekenen. Er moet natuurlijk niet vergeten
worden bij de gevonden hoogte de ooghoogte op te tellen van degene die de hoekmeter
hanteert.
b. Om de hoogte van kleine oneffenheden in het terrein te kunnen meten hebben we een
horizontaalkijker met een meetstok van 2,5 meter lengte en een meetlint of knopentouw nodig.

kif kg at

wijzer

nylon kruisdraad

horizontaalkijker
De hierboven afgebeelde horizontaalkijker (schaal 1:5) wordt gemaakt uit twee stukken buis
(hard PVC) ieder met een lengte van 30 cm en een doorsnede van 3,5 cm. Bij voorkeur neemt
men een oude stofzuigerbuis, waar eenvoudig aan te komen is. Het begin- en eindstuk van de
buis (koppeling) kunnen gemakkelijk in elkaar worden geschoven, en kunnen dan onderling
niet meer draaien.
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Bij het vervolg van deze constructiebeschrijving is het aanbevelenswaardig de tekeningen te
raadplegen. Het ene einde van de kijker is voorzien van een karton met kijkgat, het andere
wordt voorzien van nylon kruisdraden. In het midden bevindt zich een houten steuntje om
ontregeling van de horizontaalwijzer te voorkomen.
Een stukje metaaldraad (0 1,5 mm) van 10 cm lengte wordt zodanig haaks omgebogen dat één
stuk 4 cm lang is. Aan het einde van het 6 cm lange deel wordt vervolgens een stukje lood
bevestigd.
Van een stekker-pen wordt het draadbusje afgezaagd. Een stuk metaaldraad van 7 cm lengte
wordt zodanig haaks omgebogen, dat het korte stuk 0,5 cm lang is. Het tegenoverliggende
uiteinde wordt tot een cirkeltje gebogen met een diameter van 11 mm. Het cirkeltje wordt nu
eveneens haaks omgebogen maar dan in een richting tegenovergesteld aan de haak van het
andere uiteinde.
Het korte haakje van 0,5 cm lang wordt, zoals in de tekening van het constructiedetail (1:1) is
aangegeven, op het draadbusje vastgesoldeerd. De wijzer is nu gereed. In de (stofzuiger)buis
worden op de aangegeven plaats 2 gaatjes geboord. Doordat zij boven het midden van de buis
liggen zal het wijzerasje het zicht op de eerdergenoemde kruisdraden niet kunnen belemmeren.
Het asje van 4 cm wordt nu door de buis en het draadbusje gestoken en met het stelschroefje
vastgezet. De buishelften worden nu aan elkaar gezet. De horizontale nylon kruisdraad wordt
evenwijdig aan het wijzerasje en de andere draad loodrecht daarop bevestigd. Deze draden
kunnen met bijvoorbeeld sellotape worden vastgezet.
Behalve het hieronder weergegeven constructiedetail in schaal 1 : 1 is links daarvan nog
afgebeeld wat de gebruiker tijdens het gebruik kan zien.

whzer

constructiedetail

kruisdraad
de kijker van binnen
Voor het gebruik moet de kijker als volgt geijkt worden:
Bij een kind wordt de afstand van zijn ogen tot de grond gemeten. Deze hoogte wordt dan met
krijt aangegeven op een muur. De afstand van de muur tot het kind dient ongeveer 25 meter te
zijn en het terrein moet horizontaal vlak zijn (bijvoorbeeld de gang van de school). Als het kind
nu door de kijker kijkt en het snijpunt van de kruisdraden op de krijtstreep houdt is de kijker
precies horizontaal.
De cirkel van de wijzer moet nu door de wijzeras precies in 2 helften zijn verdeeld (zie linker
figuur). Dit kan eventueel bereikt worden door de wijzer met het ge wichtje tegen de binnenkant
van de buis te duwen en zo te verstellen.
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groepswerk in het terrein

In bovenstaande tekening is een schets gegeven van het gebruik in de praktijk. Op de plaatsen
die gemeten worden is een meetstok afgebeeld. Dit werk moet altijd met een paar kinderen
gebeuren, terwijl in de groep ieder zijn taak heeft. Deze taken kunnen zodanig rouleren dat
ieder kind ervaring met het hele proces krijgt.
Een kind bedient de kijker en een ander houdt op een bepaalde plaats de meetstok vast. De
derde noteert de gegevens die gevonden worden en meet met het meetlint de horizontale
afstanden. De verticale afstand ten opzichte van de hoogte van de horizontaalkijker op de
plaatsen waar gemeten wordt kan eenvoudig worden vastgesteld. Degene die de meetstok
vasthoudt schuift met één hand in verticale richting over de stok. Degene die de kijker
vasthoudt hoeft alleen maar te zeggen of de hand omhoog of omlaag moet, en roept „stop" als
de hand op het snijpunt van de kruisdraden is aangekomen. De afstand tussen de hand en de
basis van de meetstok kan dan worden afgelezen en genoteerd.
Terug op school kan de groep op ruitjespapier volgens een afgesproken schaal een profiel van
het gemeten terrein maken.
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d. Kenmerken vinden

Voorweipen, organismen en natuurverschijnselen zijn in het algemeen te beschrijven met
behulp van hun kenmerken of eigenschappen. Als kinderen dingen leren beschrijven naar hun
kenmerken gaat het daarbij om algemene omschrijvingen. Het kind leert algemene kenmerken
(kleur, aantal poten, al of niet gevleugeld zijn) abstraheren van de concrete dingen, waardoor ze
algemeen toepasbaar worden. Het moet leren dat sommige kenmerken meer bruikbaar zijn dan
andere. We gaan er van uit dat kinderen kenmerken eerst in hun eigen, persoonlijk gekleurde
termen moeten weergeven, en dat pas in tweede instantie de „vaktaal" wordt ingevoerd. De
oorspronkelijke relatie tussen kind en natuur moet niet a priori gehinderd worden door
vaktermen. De vaktermen moeten door de kinderen als een onmisbaar alternatief ervaren
worden, bijvoorbeeld in verslaggeving aan anderen.
Beschrijving van het doel aan de hand van suggesties voor aktiviteiten in de klas.
Bladeren van bomen of struiken (kenmerk nr 7)
Raadspelletjes.
In de herfst worden bladeren verzameld in een zo groot mogelijke verscheidenheid en gedroogd
in oude telefoonboeken. Daarna wordt een kenmerkenspel gedaan. De klas zit in een kring. In
de kring ligt een zo groot mogelijke verscheidenheid aan gedroogde bladeren. De leerkracht
begint met een spel, dat ogenschijnlijk niets met de bladeren te maken heeft door te zeggen: „Ik
heb een kind in de kring in mijn gedachten, maar ik zeg niet wie. Jullie mogen mij daarover
vragen stellen. Ik antwoord alleen maar met, j a " of „nee". Als jullie een vraag stellen die niet
met , j a " of „nee" beantwoord kan worden zeg ik niets."
Vragen die de kinderen stellen worden door de leerkracht op het bord genoteerd:
• Is het een jongen?
ja
• Heeft hij laarzen aan?
nee
• Heeft hij een bril op?
ja
• Heeft hij licht haar?
nee
• Heeft hij een rode trui aan?
ja
antwoord: „Dan is het Jaap".
We herhalen dit nog een of twee keer. De leerkracht stelt dan het probleem aan de orde welke
vragen we het beste achtereenvolgens kunnen stellen om zo snel mogelijk tot een oplossing te
komen. Diskussie volgt. De genoemde mogelijkheden worden op het bord genoteerd en
vergeleken. We doen daarna hetzelfde spel voor de bladeren die in de kring liggen. Op het bord
komt bijvoorbeeld:
• Is het groot?
nee
• Is het erg klein?
nee
• Heeft het allemaal uitsteeksels?
nee
• Eindigt het in een scherpe punt?
ja
• Heeft het een beetje de vorm van een hart?
ja
Een leerling wijst een lindeblad aan.
Als een kring één keer het spel met de bladeren gedaan heeft, vraagt de leerkracht, wijzend naar
de lijsten op het bord: „Waar vragen jullie steeds naar?"
In de bovenbouw zal waarschijnlijk het begrip „kenmerken" genoemd worden. Anders introduceren we het als een alternatief naast de termen die de kinderen naar voren brengen.
In de onderbouw doen we dat nog niet.
Het kenmerkspelletje wordt nu nog een keer gedaan met de bladeren. In de bovenbouw komt
naar aanleiding van de gestelde vragen op het bord:
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kenmerken

vragen
smal?
met grote uitsteeksels?
met ronde punten
met vijf punten?

nee
ja
nee
ja

breed
grote uitsteeksels
scherpe punten
vijf punten

kind wijst een blad aan, nadere informatie levert op dat het een esdoorn-blad is.
In het beschrijven en vergelijken van bladeren, organismen of voorwerpen kunnen we met de
kinderen bewust zoeken naar belangrijke kenmerken die kunnen dienen om ze van elkaar te
onderscheiden.
Bomen en struiken (kenmerk nr 7)
In een emmer staan een aantal wintertakken, afkomstig van 4 tot 6 verschillende soorten, van
elke soort enkele exemplaren. Elke groep heeft een emmer met takken.
Opdracht 1 is: Zoek de takken bij elkaar die volgens jullie bij elkaar horen en maak daar
groepjes van. De resultaten van deze uitzoekerij worden vanuit de groepen gerapporteerd,
zonder de takken te laten zien.
Daarbij zullen de groepen al kenmerken moeten formuleren! De leerkracht vraagt na de
rapportage van een groep of de anderen het begrepen hebben. Zo niet dan moet de groep het
duidelijker onder woorden brengen. Gebruikte termen die niet begrepen worden moeten
worden omschreven, namen van soorten worden niet genoemd.
De verschillende indelingen worden met elkaar vergeleken. De indeling naar soorten ligt voor
de hand en zal daarom het meest voorkomen. De takken worden per soort genummerd. Aan
elke tak wordt het soortnummer bevestigd.
Opdracht 2 (per groep kinderen uit te voeren): Beschrijf de takken; van elk nummer één tak,
zonder erbij te zetten om welk nummer het gaat. De beschrijvingen worden uitgewisseld tussen
de groepen onderling.
Opdracht 3: Zoek uit aan de hand van de beschrijvingen die door de kinderen van de andere
groep zijn gemaakt over welke takken het gaat. Zet bij elke beschrijving het nummer dat er
volgens jullie bij past. Er kan nu samen een lijst worden opgesteld van kenmerken van
wintertakken.
Deze zelfgemaakte lijst wordt vergeleken met een lijst van kenmerken in officiële vaktermen.
Dit kan het beste gebeuren door middel van een zogenaamd , informatieblad'' - een stencil met
een duidelijke tekening van een wintertak met de gebruikte vaktermen erbij aangegeven.
Welke woorden vinden we het duidelijkst weergeven wat er bedoeld wordt?
Welke kenmerken hebben wij ontdekt die niet op het informatieblad staan?
Welke staan op het informatieblad die wij niet gevonden hebben?
Vanuit de voorgaande ervaringen kunnen de kinderen begrijpen dat eensluidende terminologie
belangrijk is voor de onderlinge kommunikatie. Zelfgekozen begrippen mogen wel gebruikt
worden, mits maar wordt omschreven wat ermee wordt bedoeld. Het aantal en de formulering
van de geïntroduceerde kenmerken moet afgestemd worden op de ontwikkelingsfase van de
kinderen.
Aan de hand van de officiële vaktermen kunnen dezelfde takken nu opnieuw worden bekeken
en beschreven. In de officiële beschrijving ontbreken nog al te vaak kenmerken die betrekking
hebben op de reuk-, smaak- en tastzin. Die zullen we aan de beschrijving moeten toevoegen.
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Als we op deze wijze intensief met kenmerken bezig zijn geweest kunnen we in Middengroep en
Bovenbouw de vergelijkingstabel introduceren

1

2

3

4

1. Teken één
knop

5

6

— — -

2. Wat voor
kleur hebben
de knopschubben?
3. Zijn er knopschubben behaard
of kaal?
4. Zijn de knopschubben kleverig of niet?
5. Teken een
bladlitteken

De aangegeven kenmerken kunnen zijn: door kinderen zelfgevonden kenmerken, de kenmerken volgens de officiële vaktermen of een selektie van beide. Een aantal kenmerken, bijvoorbeeld nummer 1 tot en met 5 kunnen zijn gegeven en de volgende, vanaf 6, moeten door de
kinderen geformuleerd worden.
Op een analoge manier kunnen we bezig zijn met onder andere:
• Bloeiende planten (kenmerk nr 6)
• Mossen (kenmerk nr 4)
• Grondsoorten (kenmerk nr 2)
• Gronddieren (kenmerk nr 8)
• Dieren uit bomen en struiken (kenmerk nr 9)
• Stenen (kenmerk nr 15)
• Gebouwen (kenmerk nr 16)
• Poeders (zie onder a)
Literatuur
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e. Klassificeren volgens zelfgekozen en/of gegeven criteria en met behulp van determineersleutels

Klassificeren (of ordenen, of groeperen) berust op het inzicht dat de dingen in een verzameling
onder een bepaald gezichtspunt aan elkaar gelijk zijn, zonder identiek te zijn.
Het berust op de ontwikkeling van vaardigheden als onderscheiden, verzamelen, beschrijven,
vergelijken en kenmerken vinden.
Klassificeren kan plaatsvinden naar zelfgekozen of gegeven criteria. Analoog aan datgene wat
onder ,,d. Kenmerken vinden" werd betoogd willen we ook hier pleiten voor het allereerst
klassificeren volgens zelfgekozen criteria. Daarna pas komt het ordenen volgens officiële
wetenschappelijke criteria. Dezelfde verzameling kan op verschillende manieren ingedeeld
worden, al naar gelang het criterium dat men kiest. De officiële wetenschappelijke indeling is
maar één van die mogelijkheden. Als de kinderen het principe van indelen kennen, zullen ze
ook beter de aard van wetenschappelijke indelingen begrijpen.
Zie aantekeningen hoofdstuk 4.
Klassificatiecriteria kunnen zijn:
• Uiterlijk waarneembare kenmerken.
• Niet direkt uiterlijk waarneembare kenmerken, zoals interne struktuur. Hierop berust
bijvoorbeeld de indeling in gewervelde en ongewervelde dieren. Het kunnen hanteren van
dit soort klassificatiecriteria veronderstelt enige ervaring en kennis. Het spreken over
gewervelde en ongewervelde dieren heeft geen zin als de kinderen niet bezig zijn geweest
met beenderen en ander stevigheidsstructuren bij dieren en mensen.
• Kenmerken die er naar verwijzen dat dingen elkaar beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld worm en
grond, merel en regenworm, zuurstof en ijzer (roesten).
Beschrijving van het doel aan de hand van suggesties voor aktiviteiten in de klas.
Ordeningsvormen:
1. We kunnen dingen ordenen in groepen die niets met elkaar te maken hebben (Onderbouw en
Middengroep).
Voorbeeld:
Dingen op de grond (kenmerk nr c en nr 15)
Een bepaalde verzameling wordt geordend in de volgende groepen:
bladeren
stenen
dieren
grondsoorten
2. We kunnen dingen ordenen in twee groepen, die we vervolgens weer splitsen in 2 subgroepen, enzovoort, zodat we als het ware een „indelingsboom" krijgen, met steeds vertakkingen in twee richtingen (Bovenbouw).
Bladeren van bomen en struiken (kenmerk nr 7)
Er wordt verondersteld dat het kenmerkenspel, beschreven op bladzijde 51, vooraf is gegaan.
De kinderen hebben alleen of in paren een verzameling van verschillende gedroogde bladeren.
De opdracht is: verdeel je bladeren in twee groepen (dit kan ook al in Onderbouw en Middengroep). De kinderen verdelen de bladeren in twee groepen volgens een zelfgekozen criterium.
Als ze klaar zijn vraagt de leerkracht aan een kind: „Waarom heb jij je bladeren zo verdeeld?"
De leerkracht noteert het genoemde indelingscriterium op het bord en gaat zo alle kinderen
langs. Een criterium dat al genoemd is hoeft niet opnieuw genoemd te worden.
Het lijstje op het bord zou er als volgt uit kunnen zien:
groot - klein
smal - breed
.
met scherpe punten - met „ronde" punten
glimmend - dof
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Afhankelijk van wat de klas heeft gedaan met het vinden van kenmerken kunnen we de
genoemde indelingscriteria ook abstrakter formuleren, dus respectievelijk
grootte
breedte
de vorm van de punten
glans
In het begin zullen de kinderen nog maar weinig indelingen hebben. We vragen hen nu alle
bladeren weer bij elkaar te doen en ze op een andere manier in te delen. Deze tweede keer
mogen de voorbeelden van het bord gebruikt worden, maar kunnen ook nieuwe indelingen
bedacht worden. Als de kinderen klaar zijn worden de manieren van indeling weer op het bord
genoteerd. Waarschijnlijk is het aantal indelingen sterk toegenomen.
Het vervolg is meer toepasbaar in de Bovenbouw.
We gaan nu in de kring zitten en laten de bladeren in twee groepen verdelen. We zeggen erbij
dat we de groepen weer opnieuw in twee groepjes gaan verdelen en die weer, enzovoort. Al
discussiërend wordt een indeling gemaakt. Op de plaats waar de oorspronkelijke verzameling
bladeren lag, leggen we etiketten met de ,,groepsnaam" er op. De splitsing geven we aan met
papierstroken. Zo ontstaat een soort omgekeerde „boom".

Bijvoorbeeld:
alle bladeren

groot

zonder ingesneden rand

met ingesneden rand

klein

zonder stekels

We gaan net zolang door met indelen tot we bij afzonderlijke bladeren uitkomen.
De indelingscriteria worden besproken. Bij ,,groot" en „klein" worden maten aangegeven
(groot: groter dan . . . cm).
Als de kinderen dit hebben gedaan kunnen ze zelf in groepen dezelfde verzameling op enkele
manieren indelen en een „indelingsboom" maken op een groot vel papier. Onderaan komen
dan de gedroogde bladeren, voorzien van de soortnaam. Om andere gebruikers van deze
,, indelingsboom" niet direkt het blad en zijn naam te verklappen, worden de bladeren dooreen
kartonnen klepje bedekt. De kinderen van een andere groep nemen een blad uit een identieke
verzameling en proberen op elke splitsing een keus te doen uit de daar aangegeven alternatieven.
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De weg, die gevolgd wordt kan als volgt beschreven worden:
• Is mijn blad groot of klein?
groot
• Heeft mijn blad een ingesneden rand of niet?
ingesneden rand
Onderaan gekomen tilt het kind het klepje op om te zien of het bij een gelijksoortig blad is
uitgekomen. De fouten van de verschillende indelingsbomen kunnen zo opgespoord worden.
Er worden verbeteringen aangebracht. We kunnen determineerbomen ook introduceren voor
andere organismen, bijvoorbeeld bodemdieren.
De stap naar het gebruik van een meer verbale determineersleutel, zoals in een eenvoudige
flora, is nu gemakkelijk te zetten.
Naast een goed bevonden „indelingsboom" kan nu een determineersleutel gemaakt worden,
zoals in een flora wordt gebruikt:
• Vraag la. Is het blad groot (langer dan 5 cm.)?
Zoek dan verder bij vraag 2.
b. Is je blad klein (korter dan 5 cm.)?
Zoek dan verder bij vraag . . .
• Vraag 2a. Heeft je blad een ingesneden rand?
Zoek dan verder bij vraag 3.
b. Heeft je blad geen ingesneden rand?
Zoek dan verder bij vraag . . .
Enzovoorts, tot we op de naam komen van de bijbehorende boom of struik. Zie voor een
gedetailleerde uitwerking van deze problematiek bladzijden tot (bodemdieren).
Een verzameling bladeren van een duidelijk begrensd gebied rond de school is gedroogd,
opgeplakt op kaarten en van nummers voorzien. Er staan geen namen bij!
Bij deze verzameling hoort een determineer-boom met aan de eindpunten alleen de naam van
de boom of struik waarvan het blad afkomstig is èn een determineersleutel, die past op deze
verzameling.
3. We kunnen dingen ordenen in groepen die elkaar „snijden" (overlappen)

hartvormig

gezaagd
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