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Thema Taak Uitdaging Eindproduct

Naut 5-6

1 Denk het uit Hoe zorg je voor minder afval in de klas? Plan voor afvalvermindering

2 Vind een antwoord Waar vind je in en om de school de meeste 
dieren?

Onderzoekverslag dat dieren om de school 
beschrijft

3 Laat het zien Laat zien wat vloeistof kan. Proefje dat eigenschappen van vloeistof 
laat zien

4 Maak een keuze Met welke verbindingen maak je een 
kledingstuk van plastic?

Kledingstuk van plastic

5 Los het op Kun je zelf het weer voorspellen? Conclusie Uitdaging: Weersvoorspelling voor 
een week o.b.v. weermeting 

6 Denk het uit Hoe bouw je een zo hoog mogelijke toren 
van papier?

Papieren toren

7 Vind een antwoord Zijn jongens leniger dan meisjes? Meetgrafiek bij vraag Uitdaging

8 Laat het zien Laat een eigenschap zien van licht, geluid 
of warmte.

Proefje om eigenschappen van licht, geluid 
of warmte te laten zien. 

9 Maak een keuze Welke dieren kies jij voor de nieuwe 
dierentuin?

Model of plattegrond van nieuwe dierentuin 
met uitleg over alle dieren die er een plek 
hebben

10 Los het op Hoe kun je bedreigde dieren beschermen? Oplossing om insecten of dieren te 
beschermen

Naut 7-8

1 Denk het uit Hoe kun je met vier personen fijn wonen in 
een kleine ruimte?

Prototype van een kleine woonruimte

2 Vind een antwoord Kun je met je oren de weg vinden? Onderzoeksverslag waarin antwoord op 
vraag Uitdaging gegeven wordt.

3 Laat het zien Laat de stroomkring van een apparaat zien. Presentatie stroomkring apparaat

4 Maak een keuze Met welke overbrenging van kracht kun je 
een tennisbal het verst weg schieten?

Tennisballenschieter

5 Los het op Van wie is de maan? Standpunt met argumenten

6 Denk het uit Ontwerp je eigen robot. Prototype van een robot

7 Vind een antwoord Proef je het verschil tussen een lightproduct 
en een gewoon product?

Onderzoeksverslag van proefje en 
etikettenonderzoek van verschillende 
producten

8 Laat het zien Laat zien hoe duurzame energie werkt. Werkend model dat duurzame energie 
gebruikt

9 Maak een keuze Wat is vriendschap? Rollenspel over vriendschap

10 Los het op Hoe kun je zelf iets aan het 
wereldvoedselprobleem doen?

Beargumenteerde oplossing vor 
voedselprobleem.


