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Thema Taak Uitdaging Eindproduct

Meander 5-6

1 Denk het uit Hoe maak je een wijk kindvriendelijk? Plan en plattegrond om wijk kindvriendelijk 
te maken.

2 Vind een antwoord Wat weet je van eten? Onderzoeksresultaat onderzoek 
voedingsproduct

3 Laat het zien Laat zien of je in hoog of in laag Nederland 
woont.

Uitleg die laat zien of in je in hoog of laag 
Nederland woont.

4 Maak een keuze Mag een kind alleen in een zelfrijdende 
auto?

Standpunt met argumenten

5 Los het op Hoe geef je de rivier ruimte? Oplossing voor overstromingsprobleem 
rivier.

6 Denk het uit Hoe moet een eiland voor de kust van 
Nederland eruitzien?

Plan en plattegrond voor een eiland voor de 
kust.

7 Vind een antwoord Hoe is onze woonplaats veranderd sinds 
1900?

Onderzoek en visualisatie verandering eigen 
woonplaats.

8 Laat het zien Laat zien waar jullie school energie of water 
kan besparen.

Presentatie van onderzoek naar 
energieverbruik in de school.

9 Maak een keuze Is er ruimte voor wolven in Nederland? Beargumenteerd standpunt over wolven in 
Nederland

10 Los het op Hoe kunnen kinderen in de toekomst Brief aan de minister van onderwijs over 
de oplossing van het lerarentekort in de 
toekomst.

Meander 7-8

1 Denk het uit Hoe kun je erosie in skigebieden 
tegengaan?

Plan om erosie te voorkomen.

2 Vind een antwoord Wat weten jullie ouders van de landen van 
de EU?

Uitslag van een enqête onder ouders

3 Laat het zien Laat zien dat de aarde draait. Uitleg die bewijst dat aarde draait.

4 Maak een keuze Welk gebied in Europa heeft het beste 
klimaat voor jullie vakantie?

Betoog waarin kinderen met argumenten 
vakantiebestemming promoten.

5 Los het op Hoe kunnen asielzoekers toch werken? Idee om het mogelijk te maken dat 
asielzoekers werken.

6 Denk het uit Hoe kun je de Malediven beschermen tegen 
een tsunami?

Plan om Malediven tegen tsunami te 
beschermen.

7 Vind een antwoord Onderzoek wat mensen weten over 
producten uit het regenwoud.

Verslag van een onderzoek o.b.v. een 
enquête.

8 Laat het zien Laat zien hoe analfabetisme bestreden 
wordt.

Presentatie van een succesvol project om 
analfabetisme te bestrijden.

9 Maak een keuze Mag er onderzoek gedaan worden in 
ondergrondse meren op Antarctica?

Betoog over onderzoek op Antarctica

10 Los het op Wanneer komen grondrechten
met elkaar in conflict?

folder over grondrechten.


