
Naut Meander Brandaan  •  groep 5-8  •  Verantwoording  •  © Malmberg ,s-Hertogenbosch

Lijst standaardbenodigdheden

Standaardbenodigdheden Naut Meander Brandaan Les 1 t/m 3 Uitdaging*

bordjes om verf op te mengen ×

camera, telefoon en/of tablet voor fotografie en/of video ×

computer of tablet met internettoegang Opdracht 9 
(differentiatie)

×

computer of tablet met Office of vergelijkbaar ×

geeltjes ×

kladpapier × ×

kleurpotloden × ×

kwasten ×

lijm × ×

linialen ×

(Stanley)mesjes ×

paperclips ×

papier groot formaat (formaat A2 of A1, of papier op rol) ×

papier (stevig) eventueel in verschillende kleuren ×

plakband ×

scharen × ×

schrijfpapier ×

touw ×

verf ×

viltstiften ×

* Afhankelijk van de uitwerkingsvorm in de Uitdaging

Lijst benodigdheden natuur en techniek
In deze tabel vindt u de materialen die naast bovengenoemde nog nodig zijn voor Naut bij de stappen 1 t/m 3. Bij de Uitdaging 
zijn alle benodigdheden genoemd. (U = Uitdaging)

Groep 5‒6 Les Materialen proefjes en experimenten Optioneel

1.  Door mensen 
gemaakt

2 Opdracht 7: pennen die uit elkaar gehaald kunnen worden

3 Opdracht 7: afval van een paar dagen uit de groep

U Afval van een paar dagen uit de groep

2.  Leven om je 
heen

1 Opdracht 6: appel, ei ×

Opdracht 7: ei, krop sla, zonnebloempitten, potjes, huishoudfolie, potaarde en dergelijke ×

3 Stap 1: een plant in een pot, liefst met bloemen en/of vruchten (tomatenplant is erg geschikt)

Opdracht 6: beschimmelde spullen, zoals een boterham met kaas of appelmoes ×

U loep, eventueel een fototoestel, mobiel of tablet

3.  Stoffen in  
allerlei vormen

1 Stap 1: diverse bakjes, flesjes ×

2 Stap 2: bruistablet, glas water, olijfolie in koelkast ×

3 Stap 1: koude spiegel ×

Stap 2: spuitdeo, ballon, meetlint, warmtebron ×

Opdracht 6: water in fles, trechter, plakband ×

U •  Proefje ‘mengen’: afwasmiddel, shampoo, douchegel, vloeibaar wasmiddel, vloeibare handzeep, 
water, zonnebloemolie, vijf doorzichtige potjes met deksel, een eetlepel, een theelepel en een 
watervaste stift

•  Proefje ‘drijven’: zonnebloemolie, ijsklontje, glas
•  Proefje ‘warm en koud water’: heet water, koud water, inkt of ecoline (of voedingskleurstof), twee 

dezelfde limonadeglazen

Bijlage B   Lijst extra benodigdheden
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Groep 5‒6 Les Materialen proefjes en experimenten Optioneel

4.  Aan elkaar  
vastmaken

1 Stap 1: per kind of per tafelgroepje een aantal losse velletjes papier ×

Opdracht 6: plastic zakjes, metalen draden, wc-rolletjes, kartonnen deksels, elastiekjes, touw, stukjes 
ijzerdraad, punaises

×

Opdracht 7: voorwerpen met verschillende sluitingen, zoals een rits, knoop, klittenband, gesp, 
drukknoop, kliksluiting, enzovoort

×

2 Stap 1: een bos takken, een rol touw ×

Stap 2: plankjes en reststukken, spijkers, schroeven, hamer, schroevendraaier ×

Opdracht 3: klauwhamer, plankjes, spijkers ×

3 Alternatieve lesopening: een fiets of een oude grasmaaier ×

Stap 2: bouten, sleutels, moeren en een kogellager ×

U •  Plastic afval (om de kleding mee te maken). Denk aan: plastic flesjes, tasjes, lege verpakkingen, 
doppen, bekertjes

•  Verbindingsmateriaal: touw, plakband, lijm, veters, knijpers

5.  Zon, regen  
en wind

1 Stap 2: een vierkant velletje heel dun papier, een speld en een potlood met een gummetje, een 
barometer

×

Opdracht 6: leeg pakje sap met een rietje ×

Stap 3: ballonnen, glazen potjes, elastieken, rietjes, naalden ×

2 Stap 1: een waterkoker met water ×

Stap 2: afbeeldingen van diverse wolken ×

Opdracht 6 (optioneel): zaklamp ×

Stap 3:
•  Proefje 1: ijsklontjes, twee bakjes en een steen
•  Proefje 2: twee bakjes, zwart zand, wit zand, een thermometer, twee lichtbronnen

3 Stap 2: een vetplant en een plant met grote, dunne bladeren ×

U Een thermometer en diverse soorten materialen bij de te maken meetinstrumenten (keuze per groepje, 
zelf materiaal laten verzamelen): karton in twee kleuren, passer, potlood met gummetje, punaise, 
plakband, nietmachine, schaar, liniaal, stopwatch, plastic zak, rond houten doosje, sterk draad, schaar, 
liniaal, (watervaste) stift, lijm, nietmachine, kompas, lege glazen pot (2x), ballon, dik elastiek, rietje, lijm, 
maatbeker met ml-verdeling

6. Stevig en sterk 1 Opdracht 6: satéprikkers, spaghetti

2 Lesopening: elastiek, schroeven, naald en draad ×

Opdracht 7: stapeltje kranten

3 Lesopening: één of meerdere pakken speelkaarten ×

U Vellen A3-papier, eventueel in meerdere kleuren (mag iets dikker zijn, maar geen karton), lijm of 
plakband, scharen

7.  Een sterk 
lichaam

3 Opdracht 2: klok of stopwatch met secondewijzer

U rolmaten en/of linialen, ruitjespapier, potloden, kleurtjes

8.  Warmte, licht 
en geluid

1 Opdracht 6a: kraan met koud water

2 Stap 2: prisma, lichtbron, zwart en wit karton ×

Opdracht 3: glas met water, liniaal

Opdracht 7: twee lepels, lamp, eventueel een scherm, glas en een achtergrond met patronen, lampen in 
drie kleuren

×

3 Opdracht 7: lege glazen flessen ×

U •  Proefje ‘ballon’: twee ballonnen, kraan, aansteker
•  Proefje ‘geluid’: plastic folie, ongekookte rijst of couscous, schaal, schaar, muziek, geluidsinstallatie 

met boxen
•  Proefje ‘regenboog’: zonlicht, rechthoekig bakje, kauwgom, water, wit papier, spiegel

9.  Leven en  
overleven

3 Stap 2: stekjes van planten ×

U Materiaal om een model van een dierentuin mee te maken en/of een plattegrond (grote vellen karton, 
papier, kapla, kleurpotloden, liniaal, lijm, wc-rolletjes, lege dozen, en dergelijke

10.  Een plekje voor 
iedereen

U •  Voor het bijenhotel: blok hout, potlood, boormachine met houtboortjes, bloemen- en plantengids, 
kompas

•  Voor het egelhuis: houten latjes, spijkers, hamer, stevig plastic, oude planken, (figuur)zaag, drie 
plankjes. (zie werkblad voor specificaties)

•  Voor de vlindertuin: houten kistje, boomschors, riet of bamboe, oud hout, boormachine met 
houtboortjes
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Groep 7‒8 Les Materialen proefjes en experimenten Optioneel

1.  Je eigen huis U Materiaal om prototype te bouwen (bijvoorbeeld stevig karton of Lego)

2.  Zintuigen 1 Opdracht 5b: een knikker, een kussen, een borstel, een gieter en een steen ×

Opdracht 9: paperclips ×

3 Opdracht 5: voedingsmiddelen om te proeven ×

Opdracht 7: flessen cola en sinas, blinddoeken (bijvoorbeeld theedoeken), rietjes en glazen

U Blinddoek, een ruimte om het proefje te doen (liefst voor ieder groepje apart), eventueel een 
videocamera of mobieltje / tablet met camera

3.  Elektriciteit en 
magnetisme

1 Stap 1: ballonnen om de kinderen zelf een proefje met statische elektriciteit te laten doen ×

Stap 2: materialen om een stroomkring te maken (4,5 volt batterij, twee elektriciteitsdraadjes, een 
fitting en een lampje). Of gebruik spellen als Elektro en Dokter Bibber

×

3 Stap 1: magneten ×

Opdracht 7: batterijen, magneten (rond schijfje), schroef, elektriciteitsdraad

U Oude apparaten met stekker of batterij die uit elkaar mogen, gereedschap om de apparaten uit elkaar 
te halen (waaronder schroevendraaiers)

4.  Krachtenspel 1 Opdracht 2b: elastiekjes

2 Stap 2: legoblokjes of suikerklontjes ×

Opdracht 6: een of meer dikke boeken

3 Stap 2: tandwielenset van technisch Lego, fiets met versnellingen ×

U •  Materiaal om tennisballenschieters te maken (keuze per groepje, zelf materiaal laten verzamelen): 
lege (poster- of Pringles)kokers, planken, tandwielen, elastieken, hamer, spijkers, fiets en dergelijke

•  Tennisballen

5.  Groter dan de 
aarde

1 Stap 2: bouwpakket om zelf het zonnestelsel te maken ×

Opdracht 5: een bal en een lichtbron (zaklamp) ×

3 Opdracht 1 en stap 2: globe en een lichtbron (zaklamp) ×

6.  Slimme  
apparaten

1 Stap 2: laserpen ×

Stap 3: spons, twee stroomdraden, aluminiumfolie, batterij, lampje ×

2 Stap 2: Spel ‘Wie is het?’ en/of Mastermind ×

Opdracht 6: vel papier en schaar ×

U Afhankelijk van de gekozen uitwerking, materiaal om een prototype van een robot te bouwen, 
bijvoorbeeld (Technisch) Lego, stevig karton, ijzerdraad, schoon afvalmateriaal enzovoort
Ook mogelijk: speelgoed om een robot te maken, zoals Lego Mindstorms of Meccanoid (Meccano)

7.  Een en al  
voeding

2 Opdracht 7: boterhammen, zoet beleg, messen, weegschaal ×

U •  Verschillende lightproducten en de gewone variant. Zelf door de kinderen mee te nemen of door 
leerkracht. Voorbeelden: chips, frisdrank, jam, smeerleverworst

•  Eventueel blinddoeken

8.  Boordevol  
energie

1 Stap 2: pinda, waxinelichtje en lucifers ×

U Afhankelijk van de gekozen uitwerking om duurzame energie te laten zien:
•  Algemeen: punaises, schaar, stanleymes, liniaal, scherpe potloden, touw, plakband, rietjes
•  Specifiek:
  ‒ Waterkracht: kurk, satéprikkers, plastic lepels, melkpak van karton, speelgoedautootje
  ‒  Windenergie: stevig (vouw)papier, kartonnen koker (bijvoorbeeld van keukenpapier), paperclip of 

een ander voorwerpje dat niet veel weegt
  ‒  Zonne-energie: schoenendoos, aluminiumfolie, dun karton, marshmallows of spekkies (lichte en 

donkere)

9.  Ouder worden 2 Stap 3: boek ‘Hoe overleef ik de puberteit?’ van Francine Oomen (ISBN 9789045111933), folders Rutgers 
Kenniscentrum seksualiteit (via www.rutgers.nl)

×

10.  Dertig jaar later U Materiaal om bijvoorbeeld een receptenboek te maken, een advertentie te ontwerpen. Dit mag ook 
digitaal.
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