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NAUT MEANDER BRANDAAN | UITDAGINGEN NADER BEKEKEN

Uitdagingen nader bekeken

Mathijs Romme is leerkracht van groep 7 op BS De Bolderik in Hank. Mathijs vertelt 

enthousiast over de Uitdagingen van Naut Meander Brandaan en hij deelt tips en trucs.

Mathijs vertelt over twee Uitdagingen: de Uitdaging van Naut, groep 7-8, thema 3: Laat de 

stroomkring van een apparaat zien en de Uitdaging van Brandaan, groep 7-8, thema 2: Wat lag er 

verborgen onder de aslaag in Pompeii?

Tip van Mathijs

Laat de Uitdaging in de week voor de toets doen. De kinderen hebben een week om de 

toets te leren, en in die week werken we aan de Uitdaging. De Uitdaging is dan een mooie 

afsluiting van het thema.

Naut

Uitdaging: Laat de stroomkring van een apparaat zien

De Uitdaging van Naut, het uit elkaar halen van de elektrische apparaten om de stroomkring te 

onderzoeken, was een succes. De kinderen waren hard bezig en ontdekten zelf wat er allemaal in 

een apparaat zit. 

De groep haalde onder meer een breedbeeldtelevisie, een telefoon en een computer uit elkaar. 

Het meest verrassende was de ontdekking dat dezelfde onderdelen in alle apparaten zitten. De 

groep heeft eerst de zekeringen in het kastje op school bekeken. Dat deze ook in de apparaten 

zaten, was een ontdekking.

Tip van Mathijs

Om aan voldoende apparaten te komen heb ik mijn 

collega’s gevraagd om kapotte apparaten niet weg 

te gooien, maar te bewaren. Een week voor we deze 

Uitdaging deden, heb ik een oproep aan de ouders 

gedaan om apparaten mee te geven aan de kinderen.  

Zo hadden we meer dan genoeg verschillende 

apparaten.
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Brandaan 

Uitdaging: Wat lag er verborgen onder de as van Pompeii?

De Uitdaging van Brandaan werd in eerste instantie met minder enthousiasme ontvangen. Vooral 

omdat de kinderen veel moeten opzoeken. Mathijs heeft zelf toegankelijke sites opgezocht en 

vragen voor de groep gemaakt. Het beantwoorden van de vragen was een succeservaring en 

daardoor werden de kinderen enthousiaster en gingen ze dieper in op de stof. De bevindingen 

werden uiteindelijk op verschillende manieren gepresenteerd, met een Prezi, een poster of 

PowerPoint.

Tip van Mathijs

Pas de Uitdagingen aan de klas aan. Het ene jaar is een klas bijvoorbeeld meer 

geïnteresseerd in presenteren, het volgende jaar is het meer een doe-klas. Maar laat de 

kinderen de Uitdagingen doen, de kinderen vinden het heel leuk. 

Wil jij ook vertellen over de Uitdagingen in jouw groep en tips met collega’s delen?  

Mail dan naar: nmb-uitdagingen@malmberg.nl.
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