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Stageschool: 

Theun de Vriesskoalle 

Student: G. Krap en Jelle 
Broersma 

Moduleperiode: 

Mentor: Nynke Veenstra 

 

Groep: 2 Aantal kinderen:23 

Korte omschrijving van de activiteit: 

 

Ontwikkelingsgebied/Vakge
bied: 

Datum: 

 
Betekenissen Beginsituatie Doel en activiteit(en) 

De aan te bieden activiteiten 
hebben naar mijn idee de 
volgende betekenis voor 
kinderen. 

Beschrijf zo nauwkeurig 
mogelijk wat de kinderen al 
weten en kunnen. Leg hierbij de 
relatie met het doel van de 
activiteit. Raadpleeg je mentor. 

Geef concreet aan wat de 
kinderen aan het eind van de 
activiteit beheersen 

Formuleer het doel SMART 

Betekenis:  

De kinderen vergaren kennis over en krijgen inzicht in wat de natuur te bieden heeft. De leerkracht maakt hierbij 
gebruik van het didactische 5 stappenplan.  

 

Beginsituatie: 

 

De kinderen werken aan het thema: herfst. Ze hebben hier al enkele dagen aan gewerkt. Deze week leren zij over 
het dier: de egel.  

Doel: 

 

De kinderen kunnen aan het einde van de les benoemen wat het belang is van een winterslaap voor een egel.  

Persoonlijk leerdoel: 

3.11  

De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de vakdidactiek ten behoeve van het type 
onderwijs en het deel van het curriculum waarin hij werkzaam is. 

 

Gebruikte bronnen: (boeken, naslagwerken, methoden)  



 

Tule.slo  

Marel, J. & Vaan, de, E. (2015). Praktische didactiek voor Natuuronderwijs. Bussum: Coutinho 

 

 

Ontwerp 

Tijd Ontwerp van de activiteit Didactische 
werkvormen en 
leerling-
activiteiten 

Organisatie en 
middelen 

5 min Inleiding: 

 

De kinderen zitten in de klas. Vooraf hebben de 
leerkrachtal al verschillende zakken met bladeren 
verspreid over het grasveld.  

 

Vertel dat we deze week hebben gewerkt over de 
egel.  

- Wat doet een egel graag?  
- Wat doet de egel in de herfst?  
- Wat doet de egel in de winter als het te 

koud is?  
- Hoe ziet dat eruit?  
- Zouden wij dit ook na kunnen maken?  
- Wie zou de egel willen zijn? 
- Zouden wij een hol kunnen namaken voor 

de winterslaap? 
 

Kies 3 a 4 kinderen die egel willen zijn.  

Kringgesprek   

20 min Kern: 

Naar buiten 

De kinderen gaan eerst op zoek naar heel veel bladeren. 
Hoeveel bladeren zou een egel nodig hebben voor zijn 
hol?  

De kinderen brengen de gevonden bladeren bij de 
leerkracht en dit gaat in een grote zak. 

 

Buiten op het 
plein  

 

 

Tassen voor de 
bladeren etc.  



Wanneer er genoeg bladeren zijn, gaan de kinderen die 
egel spelen op het gras liggen.  

(let op! Als het nat is buiten, ,kan een opengeknipte 
vuilniszak handig zijn om op te liggen!) De kinderen 
gaan nu een hol maken voor de (kindere)egels waar hij 
lekker in kan slapen tijdens de winter.   

5 min Afsluiting 

Vertel dat de kinderen hebben gewerkt aan het doel: 
leren over de egel. Ze weten nu hoe een egel slaapt in 
de winter, en als ze er 1 tegenkomen, ze deze lekker 
moeten laten slapen!! De kinderen kunnen helpen met 
het opruimen van de bladeren of zelf gaan spelen.  

Benoemen doel 
les.  

 

 

 

 

Feedback mentor/begeleider en gesprekspunten met student 

 

 

De kinderen waren buiten enorm enthousiast! Ze hebben zich goed verplaatst in het `egel zijn`. 
Jullie hadden de les iets tastbaarder kunnen maken met een mooie binnenkomer. De kinderen 
hadden al 2 ½ uur binnen zitten werken en waren er aan toe om naar buiten te gaan.  

 

Al `puntje op de stoel` moment hadden jullie in plaats van enkel vragen stellen, een knuffel egeltje 
kunnen verstoppen onder wat bladeren op de tafel. Zo had je ook alle kenmerken van de egel 
kunnen benoemen door middel van een voorbeeld.  

 

Buiten was het heel erg leuk! De kinderen deden fantastisch mee en er zijn prachtige egel holletjes 
gemaakt.  

 

Paraaf mentor/ stagebegeleider:  

 

Evaluatie en reflectie door student 

Evaluatie van de activiteit 

1. Heb je het doel van de activiteit wel/niet bereikt? Licht dit toe. 
 

In het gesprek vooraf konden de kinderen goed benoemen wat de kenmerken van de egel waren 
en waarom de egel een winterslaap houdt.  



 

 

 

 

Reflectie op de activiteit 

1. Terugblik: wat is er gebeurd?  
2. Bewustwording: wat vond ik hierin belangrijk?  
3. Besluit: wat zijn alternatieven voor een vervolgactiviteit?  

 

Kijkend naar de feedback had Nynke inderdaad gelijk. We hadden de activiteit uitdagender kunnen 
starten voor de kinderen. Je kon tijdens het kringgesprek merken dat sommige kinderen er de 
aandacht niet bij hadden, en het was lastig om ze er wel bij te betrekken. Buiten was het fantastisch. 
De grote berg met bladeren nodigde enorm uit om er `iets` mee te doen en de kinderen wilden 
allemaal een keer egel spelen waardoor we de activiteit tot 4x aan toe hebben herhaald. Voor een 
vervolgactiviteit zou ik het eerste deel van de les een stuk uitdagender maken voor de kinderen en 
hierbij ook gebruik maken van tastbare zaken zoals knuffels, een verhaaltje etc.  

 

Reflectie op het persoonlijk leerdoel 

1. Wat is er gebeurd?  
2. Wat vond ik hierin belangrijk? 
3. Wat betekent dit voor je (volgend) persoonlijke leerdoel? 
 

Wij hebben deze les gemaakt met behulp van het didactische 5 stappenplan, maar hadden deze nog wel 
meer kunnen inzetten in de start van de les, door echt met een binnenkomer de klas binnen te geraken. 
Tijdens de volgende natuurles willen wij dit zeker wel gaan doen en gaan hierbij gebruik maken van de 
verschillende perspectieven. 

 

 

 


