
Projectplanning | Tiny House | groep 5 - 8

Globale activiteiten per deelvraag

Deelvraag 1 (duur: 1 dag)

- Enthousiasmeren (Vrienden van mij wilden een tiny house bouwen maar weten niet hoe. Ik moest gelijk
aan jullie denken, zouden jullie kunnen helpen?)

- Noodzakelijke vragen opstellen
- Onderzoek doen
- Projectbord maken
- Rubriek bespreken

Deelvraag 2 (duur: 1-2 dagen)

- Meer informatie en enthousiasmeren over het bouwen/ontwerpen van een huis.
- Opdracht vakgebied rekenen
- Pla�egrond maken
- Opdracht vakgebied taal
- Noodzakelijke vragen
- Reflectie
- Teams maken

Deelvraag 3 (duur: 1 dag)

Klanten komen naar school
- Vragenlijst voor klanten opstellen
- Voorbereiding op interview
- Gesprek met klanten
- Noodzakelijke vragen
- Reflecteren

Deelvraag 4 (duur: 1-2 dagen)

- Informatie van klanten ordenen
- Pla�egrond maken met beschrijving (vakgebied rekenen en taal)
- Noodzakelijke vragen
- Reflectie

Deelvraag 5 (duur: 1-2 dagen)

- Reflecteren op elkaars werk
- Laatste aanpassingen aan pla�egrond maken
- 3D-model maken
- Noodzakelijk vragen
- Reflectie
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Deelvraag 6 - Eindproduct (duur: 1 dag)

Klanten komen naar school
- Presentatie voorbereiden
- Presentatie geven
- Eindreflectie (portfolio)
- Project afsluiten
- Rolverdeling bespreken
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Projectplanning | Tiny House | groep 5 - 8

Hoofdvraag

Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen van onze klanten?

Deelvragen

1. Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen van onze klanten?
2. Hoe zijn tiny houses ontworpen en gebouwd?
3. Hoe kunnen we te weten komen wat de wensen zijn van onze klanten voor hun tiny house?
4. Welke wensen van de klanten kunnen we verwerken in het tiny house?
5. Hoe kunnen we onze tiny houses aanpassen zodat ze perfect zijn voor de klanten?
6. Hoe kunnen we onze tiny houses delen met onze klanten?

Groep

5 - 8

Tijdsduur

3- 5 weken

Hoofddoel (vak en/of 21e-eeuwse vaardigheden)

Rekenen

Eindproduct

Een 3d-model van hun Tiny House

Rubrieken & leerdoelen

- Rubriek leerdoelen
- Rubriek 21e-eeuwse vaardigheden

Nederlands
Mondelinge taalvaardigheden
1 - luisteren naar en begrijpen van: - prentenboeken; - verhalen; - gedichten; - (toneel)voorstellingen; - belevenissen van
volwassene of kind; - informatie over concrete onderwerpen; - mening anderen
1 - benoemen thema/onderwerp van tekst
1 - oefenen met het afstemmen van manier van luisteren op doel
1 & 2 & 3 - (met hulp) reflecteren op de uitvoering van de luistertaak
1 & 2 & 10 - (met hulp) inze�en van luisterstrategieën
1 & 2 - vertellen voor vertrouwd publiek: - uitleg geven (bijv. bij een tekening); - een verhaal vertellen of navertellen; -
vertellen over een gebeurtenis of ervaring
2 & 3 - reageren op elkaar, vragen stellen en beantwoorden
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2 & 3 - blijven bij het gespreksonderwerp
2 & 3 - (met hulp) vormen van eigen mening over (een inhoudselement van) een tekst

Schri�elijke taalvaardigheden
4 & 6 - bekijken en lezen van (beeld-)tekst om informatie op te doen
4 & 6 - kennismaken met: - informatieve teksten (bijv. informatieve prentenboeken, nieuwsberichtjes op het prikbord,
weerbericht op website); - instructieve teksten (bijv. pictogrammen voor dagelijkse handelingen, recept, bouwtekening); -
betogende teksten (bijv. een oproep, reclame)
9 - plezier hebben in zelf (kunnen) lezen en zelf (kunnen) voorlezen

WO
48 - Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water
bedreigde gebieden mogelijk te maken.
49 - De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten,
energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.
50 - De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de
wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.
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Projectoverzicht

Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 1
1 dag (+ eventueel tijd voor een extra professional - architect, iemand vanuit de bouw, etc.)

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen van onze klanten?

Deelvraag: Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen van onze klanten?

Doel: De leerlingen leren meer over tiny houses en gaan onderzoek doen vanuit hun noodzakelijke vragen.

Beoordeling

● Taal: Noodzakelijke vragen (individueel)
● ICT-vaardigheden en begrijpend lezen: Antwoord op noodzakelijke vraag (individueel)

Activiteiten

Goed om te weten
Probeer het dieper denken bij leerlingen te bereiken. Wat is nu echt de vraag hier?
Ze moeten het doel inzien en eigen maken om de intrinsieke motivatie te vergroten.
Tijdens de introductie krijgen de leerlingen informatie over het onderwerp en gaan ze achterhalen welke kennis
ze missen om de hoofdvraag te beantwoorden.

Introductie
De leerlingen bouwen hun droomhuis in Mindcra�/met lego.
Geef de leerlingen een aantal criteria waar ze aan moeten voldoen.
Als ze de huizen gebouwd hebben delen ze deze vanuit de Gallery walk.

Als ze de opdracht hebt afgerond maak je de sprong naar het project vanuit de volgende vragen:
– Waar heb je aan gedacht bij het bouwen van je droomhuis?
– Denk je dat dit in het echte leven een goed huis zou zijn? Waarom wel of waarom niet
– Waar denk je dat mensen aan moeten denken bij het ontwerpen van een huis?

Geef aan dat ze als eindproduct een tiny house gaan bouwen.
Het streven is om echte klanten in school te halen, dit kunnen ouders/leerkrachten/etc. zijn.
De leerlingen gaan een gesprek aan met hun klanten en ontwerpen het huis vanuit de wensen van de klant.

Vragen om te achterhalen wat leerlingen al weten over tiny houses. (voorkennis ophalen)
–  Heb je ooit een tiny house gezien? Heb je hem in het echt gezien of op de tv? Waar was je benieuwd naar
toen je hem zag?
– Waar moeten we aan denken bij het maken van de pla�egrond die wordt gebruikt om een   huis te bouwen?
– Waar denk je dat gezinnen die een tiny house willen kopen naar op zoek zijn?
– Hoeveel zou een tiny house kosten en welke kosten denk je dat er zijn om zo’n huis te bouwen?
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Noodzakelijke vragen opstellen.
Laat de leerlingen bedenken wat ze moeten weten om een tiny house te kunnen bouwen.
De vragen moeten zoveel mogelijk vanuit de leerlingen komen, maar probeer deze ook aan bod te laten komen:
– Hoe groot kan een tiny house zijn?
– Hoeveel mensen kunnen er in een tiny house wonen?
– Kan een tiny house meer dan één verdieping hebben?
– Hoe kunnen we erachter komen wat de wensen van onze klanten zijn?
– Hoeveel geld kost een tiny house?
– Waarom kopen mensen een tiny house?
– Hoe teken in een pla�egrond?

Onderzoek
De leerlingen gaan (online) antwoorden zoeken op hun noodzakelijke vragen.
De gevonden antwoorden worden samengevoegd en met elkaar gedeeld (klassikaal of in kleine groepjes).
Laat de leerlingen hun naam op de noodzakelijke vragen schrijven en bewaar ze voor de eindreflectie.

Inspiratie en motivatie
(Zie online docentenhandleiding)

Vooruitblik op het project
Rubriek en hoofdvraag
Bekijk en bespreek de rubriek en de hoofdvraag met de leerlingen.
Laat de leerlingen weten wat je van ze verwacht binnen dit project.
Reflectie op introductie:
– Over welk onderdeel van dit project ben je het meest enthousiast? Waarom?
– Welk deel van dit project zal volgens jou de grootste uitdaging voor worden? Waarom?
– Heb je na het onderzoek nieuwe noodzakelijke vragen die je graag aan het projectbord zou willen toevoegen?

Publiek
Ga op zoek naar klanten voor de tiny houses.
Deze klanten moeten 2 keer langs kunnen komen (live of online)
Eén keer voor het interview aan het begin van het project en één keer voor het presenteren van het eindproduct.

Voeg de materialen toe aan het projectbord.
De leerlingen voegen de noodzakelijke vragen en de antwoorden ook toe aan het projectbord.

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- computational thinking
- informatie vaardigheden
- ICT-basis vaardigheden
- mediawijsheid
- communiceren
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- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Leerdoelen en vakgebied

Nederlands | Mondeling | Gesprekken voeren
2 – deelnemen aan geplande en ongeplande gesprekken: – om informatie uit te wisselen (bijv. over
gebeurtenissen, n.a.v. prentenboeken, of om elkaar te helpen); – voor discussie en overleg (bijv. over spel,
ervaringen, activiteiten)
2 – blijven bij het gespreksonderwerp
2 – kennismaken met en gebruiken van elementaire gespreksregels (bijv. op de beurt wachten en naar elkaar
luisteren)
Nederlands | Mondeling | Luisteren
2 – gebruiken van eenvoudige signaalwoorden (bijv. en toen, omdat) voor samenhang in een verhaal

Nederlands | Mondeling | Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 – (nieuwe) woorden kiezen en gebruiken

Informatievaardigheden (SLO):
STAP 2: Zoekstrategieën bepalen
− bepalen van digitale bronnen waarin bruikbare informatie te vinden is
STAP 3: Verwerven en selecteren van informatie
- verzamelen van informatie met behulp van de gekozen zoekstrategie
− beoordelen of de verworven informatie bruikbaar, betrouwbaar en representatief is
− schakelen tussen meerdere digitale informatiebronnen om informatie te vergelijken.

Leerdoelen van vakgebieden bij de kopieerbladen staan in dat document genoteerd.

Aantekeningen
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Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 2
1-2 dagen

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen van onze klanten?

Deelvraag: Hoe zijn tiny houses ontworpen en gebouwd?

Doel: De leerlingen gaan onderzoeken hoe huizen gebouwd worden en maken hun eigen pla�egrond en
beschrijving over de indeling van het huis.

Beoordeling

● Rekenen: pla�egrond (individueel)
● Taal/spelling: Beschrijven van de manier waarop ze de ruimte optimaal benu�en.(individueel)

Activiteiten

Activiteit 1, een huis bouwen
Lees voor uit boeken die gaan over het bouwen van huizen. Bijvoorbeeld De wolf en de drie biggetjes of
Willewete – Een huis houwen.
Laat de leerlingen notities maken over de informatie die ze vanuit de verhalen krijgen en kunnen gebruiken bij
het ontwerpen of bouwen van hun eigen huis.
Je kan er ook voor kiezen de leerlingen in groepjes de boeken te laten lezen en notities te laten maken.

Activiteit 2, rekenen
(Bekijk of er vanuit de rekenmethode een aansluiting is bij dit onderdeel.)
Laat de leerlingen aan de slag gaan met lengte, breedte, hoogte, meter, vierkantenmeter, oppervlakte en omtrek.
Kijk wat passend is voor jouw groep.
Laat de leerlingen eventueel een pla�egrond uitzoeken op Tiny House Design en uitmeten wat de
lengte/breedte/oppervlakte/etc. Is (passend bij het leerjaar)
Aan het eind van de planning staat een pla�egrond met de maten erbij die gebruikt kan worden om oppervlaktes
te berekenen. (afronden of met rekenmachine)

Activiteit 3, eigen pla�egrond maken
Laat de leerlingen eventueel inspiratie opdoen op Bosman (zie link online docentenhandleiding)
Ze gaan nu hun eigen pla�egrond maken.
– Als je bezoek krijgt van officiële klanten zal dit een voorbeeldpla�egrond zijn die ze als voorbeeld aan de
klanten kunnen presenteren.
– Als jullie geen klanten laten komen gaan de leerlingen aan de slag met de officiële pla�egrond die ze voor het
eindproduct gaan gebruiken. Hierbij kun je dan ook een aantal onderdelen van dit project overslaan.
– Bepaal als leerkracht of als groep hoe groot het tiny house mag zijn en welke schaal jullie gaan gebruiken.
(specifiek schaalgebruik alleen bij hogere groepen)
– Bepaal ook hoeveel verdiepingen het huis mag hebben.

Achtergrondinformatie van de RDW:
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Een tiny house mag een woonoppervlak van hoogstens 50 m2 hebben, maar doorgaans wordt een maximum
van 28 m2 aangehouden.
Een huisje op wielen mag maximaal 13,60 meter lang, 2,60 meter breed en 4 meter hoog zijn.
Als je met het tiny house daadwerkelijk de weg op wil, mag hij een maximumgewicht van 3500 kg hebben.

Activiteit 4, taal/spelling
Laat de leerlingen een beschrijving maken over de indeling van het huis. Hoe hebben ze de ruimte zo goed
mogelijk benut.
Laat ze eventueel onderzoek doen naar de indeling van bestaande tiny houses. De ideeën die ze opdoen
kunnen ze verwerken in hun eigen indeling.
Zie online handleiding voor link naar website met meer informatie over het inrichten van een tiny house.

Noodzakelijke vragen
Hebben de leerlingen nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de leerlingen de tijd om
hier onderzoek naar te doen.

Reflectie einde deelvraag
– Waar ben je het meest trots op in je tiny house-ontwerp? Waarom?
– Hoe goed denk je de oppervlakte en de omtrek te begrijpen? Is er iets dat je nog steeds verwarrend vindt?
– Is er iets dat je je nog steeds afvraagt   over hoe huizen worden ontworpen en gebouwd?
(Zo ja, maak er een noodzakelijke vraag van)

Indeling teams
Bepaal nu hoe jullie te werk gaan.
De leerlingen kunnen individueel of in teams van 2-3 een tiny house ontwerpen.

Als er in teams gewerkt gaat worden kan een Kanban board helpen bij de samenwerking en beoordeling. (Zie
link met informatie in de online handleiding)

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- creativiteit
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Leerdoelen en vakgebied

Nederlands | Mondeling | Gesprekken voeren & luisteren
Mondelinge taalvaardigheden
1 - luisteren naar en begrijpen van: - prentenboeken; - verhalen; - gedichten; - (toneel)voorstellingen; -
belevenissen van volwassene of kind; - informatie over concrete onderwerpen; - mening anderen
1 - benoemen thema/onderwerp van tekst
1 - oefenen met het afstemmen van manier van luisteren op doel
1 & 2 & 3 - (met hulp) reflecteren op de uitvoering van de luistertaak
1 & 2 & 10 - (met hulp) inze�en van luisterstrategieën
1 & 2 - vertellen voor vertrouwd publiek: - uitleg geven (bijv. bij een tekening); - een verhaal vertellen of
navertellen; - vertellen over een gebeurtenis of ervaring
2 & 3 - reageren op elkaar, vragen stellen en beantwoorden
2 & 3 - blijven bij het gespreksonderwerp
2 & 3 - (met hulp) vormen van eigen mening over (een inhoudselement van) een tekst

Nederlands | Mondeling | Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 – (nieuwe) woorden kiezen en gebruiken

Schri�elijke taalvaardigheden
4 & 6 - bekijken en lezen van (beeld-)tekst om informatie op te doen
4 & 6 - kennismaken met: - informatieve teksten (bijv. informatieve prentenboeken, nieuwsberichtjes op het
prikbord, weerbericht op website); - instructieve teksten (bijv. pictogrammen voor dagelijkse handelingen, recept,
bouwtekening); - betogende teksten (bijv. een oproep, reclame)

Informatievaardigheden (SLO):
STAP 2: Zoekstrategieën bepalen
− bepalen van digitale bronnen waarin bruikbare informatie te vinden is
STAP 3: Verwerven en selecteren van informatie
- verzamelen van informatie met behulp van de gekozen zoekstrategie
− beoordelen of de verworven informatie bruikbaar, betrouwbaar en representatief is
− schakelen tussen meerdere digitale informatiebronnen om informatie te vergelijken.

Leerdoelen van vakgebieden bij de kopieerbladen staan in dat document genoteerd.

Aantekeningen
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Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 3
1 dag (+ tijd voor een het gesprek met de professional - klanten.)

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen van onze klanten?

Deelvraag: Hoe kunnen we te weten komen wat de wensen zijn van onze klanten voor hun tiny house?

Doel: De leerlingen gaan vragen opstellen om meer te weten te komen over de wensen van de klanten voor het
tiny house.

Beoordeling

● Taal: vragen voor de klanten (individueel)
● Taal/begrijpend luisteren: antwoorden op de vragen van de klanten (individueel)

Activiteiten

Goed om te weten
Bij deze activiteit moeten de klanten naar school komen.
Maak een planning voor het bezoek van de klanten. Tijdens deze deelvraag gaan de leerlingen zich voorbereiden
op het interview en het interview met de klanten houden.

Planning
Activiteit 1, vragenlijst voor de klanten (Zie werkblad in document kopieerbladen – Vragen voor de klanten)
Laat ze in teams of individueel beginnen met het nadenken over hun eigen lijst met vragen en deel hun vragen
vervolgens met de hele groep om een   klassikale vragenlijst te ontwikkelen.
Je kan er ook voor kiezen om vanaf het begin klassikaal te werken en zo samen een vragenlijst op te stellen.
Probeer de leerlingen te helpen door de volgende startersvragen te stellen:
– Welke beslissingen heb je moeten nemen toen je het huis ging ontwerpen?
– Zou je iets moeten weten over de familie die in het huis gaat wonen?
– Als iemand voor jou een huis zou bouwen, wat zou je dan willen weten over deze persoon?
– Als iemand een huis voor jouw gezin gaat bouwen, wat wil je dan dat hij of zij weet over jullie gezin?

Activiteit 2, voorbereiding op het interview (Zie werkblad in document kopieerbladen – Antwoorden op de
vragen)
De leerlingen gaan tijdens deze deelvraag in gesprek met hun klanten.
Is het de eerste keer dat ze zo’n gesprek voeren? Neem dan de tijd om het goed voor te bereiden.
Je kan er voor kiezen een gesprek voor te doen in de klas. Laat 1 groepje in gesprek gaan met jou als de klant.
Vraag kritische vragen zoals de klant ook zou doen, en ben zo professioneel mogelijk. Laat de andere leerlingen
eventueel notities opschrijven, wat gaat goed en waar moeten ze rekening mee houden? Maak hier eventueel een
lijst van die leerlingen kunnen gebruiken bij het observeren van elkaar. Laat de leerlingen nu onderling oefenen in
kleine groepjes en laat ze reflecteren op elkaar.
Als de leerlingen er klaar voor zijn gaan ze in gesprek met de klanten.
Bepaal of de leerlingen na het gesprek een bedankbriefje schrijven voor de tijd die de klanten hebben
vrijgemaakt en dat ze hun best gaan doen om hun droomhuis te realiseren.
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Noodzakelijke vragen
Hebben de leerlingen nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de leerlingen de tijd om
hier onderzoek naar te doen.

Reflectie einde deelvraag
– Hoe voelde het om volwassen klanten te interviewen voor een project?
– Werkte jullie team goed samen tijdens het interview?
– Hoe had je de samenwerking kunnen verbeteren?
– Heb je ideeën opgedaan uit het interview?
– Hadden de klanten wensen die misschien moeilijk zijn om toe te passen?
– Wat zijn jouw verwachtingen over het project nu je het interview gehad hebt?

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Leerdoelen en vakgebied

Nederlands | Mondeling | Gesprekken voeren & luisteren
Mondelinge taalvaardigheden
1 - luisteren naar en begrijpen van: - prentenboeken; - verhalen; - gedichten; - (toneel)voorstellingen; -
belevenissen van volwassene of kind; - informatie over concrete onderwerpen; - mening anderen
1 & 2 & 10 - (met hulp) inze�en van luisterstrategieën
1 & 2 - vertellen voor vertrouwd publiek: - uitleg geven (bijv. bij een tekening); - een verhaal vertellen of
navertellen; - vertellen over een gebeurtenis of ervaring
2 & 3 - reageren op elkaar, vragen stellen en beantwoorden
2 & 3 - blijven bij het gespreksonderwerp

Nederlands | Mondeling | Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 – (nieuwe) woorden kiezen en gebruiken

Schri�elijke taalvaardigheden
4 & 6 - bekijken en lezen van (beeld-)tekst om informatie op te doen
4 & 6 - kennismaken met: - informatieve teksten (bijv. informatieve prentenboeken, nieuwsberichtjes op het
prikbord, weerbericht op website); - instructieve teksten (bijv. pictogrammen voor dagelijkse handelingen, recept,
bouwtekening); - betogende teksten (bijv. een oproep, reclame)
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Informatievaardigheden (SLO):
STAP 2: Zoekstrategieën bepalen
− bepalen van digitale bronnen waarin bruikbare informatie te vinden is
STAP 3: Verwerven en selecteren van informatie
- verzamelen van informatie met behulp van de gekozen zoekstrategie
− beoordelen of de verworven informatie bruikbaar, betrouwbaar en representatief is
− schakelen tussen meerdere digitale informatiebronnen om informatie te vergelijken.

Leerdoelen van vakgebieden bij de kopieerbladen staan in dat document genoteerd.

Aantekeningen
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Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 4
1 -2 dagen

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen van onze klanten?

Deelvraag: Welke wensen van de klanten kunnen we verwerken in het tiny house?

Doel: De leerlingen gebruiken de wensen van de klanten om een nieuwe, officiële pla�egrond te maken.

Beoordeling

● Rekenen: pla�egrond (individueel)
● Taal/spelling: beschrijving van de manier waarop ze de ruimte optimaal benu�en in het huis (individueel)

Activiteiten

Activiteit 1, de informatie van de klanten organiseren (Zie werkblad in document kopieerbladen –
Antwoorden ordenen)
Laat de leerlingen de informatie die ze gekregen hebben ordenen in dit schema. (zie online handleiding)
(In deze link staat het volledige schema die jullie op het bord kunnen presenteren.)

Activiteit 2, pla�egrond maken en beschrijving schrijven (Werkboek tiny house – Leerlingdocument)
Laat de leerlingen de officiële pla�egrond voor hun klanten maken. Hierbij gebruiken ze alle informatie die ze tot
nu toe gevonden hebben.
Nadat ze de pla�egrond hebben gemaakt maken ze een beschrijving over de pla�egrond, hoe hebben ze de
ruimte zo optimaal mogelijk benut.

Noodzakelijke vragen
Hebben de leerlingen nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de leerlingen de tijd om
hier onderzoek naar te doen.

Reflectie einde deelvraag
– Op welke ideeën/oplossingen van jullie pla�egrond ben je trots?
– Hoe goed hee� jullie team tot nu toe samengewerkt?
– Hoe zou je de samenwerking in de toekomst kunnen verbeteren?
– Is er iets aan je tiny house dat volgens jou moet worden verbeterd voordat het definitieve ontwerp klaar is?

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
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- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Leerdoelen en vakgebied

Nederlands | Mondeling | Gesprekken voeren & luisteren
Mondelinge taalvaardigheden
1 - luisteren naar en begrijpen van: - prentenboeken; - verhalen; - gedichten; - (toneel)voorstellingen; -
belevenissen van volwassene of kind; - informatie over concrete onderwerpen; - mening anderen
1 & 2 & 10 - (met hulp) inze�en van luisterstrategieën
1 & 2 - vertellen voor vertrouwd publiek: - uitleg geven (bijv. bij een tekening); - een verhaal vertellen of
navertellen; - vertellen over een gebeurtenis of ervaring
2 & 3 - reageren op elkaar, vragen stellen en beantwoorden
2 & 3 - blijven bij het gespreksonderwerp

Nederlands | Mondeling | Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 – (nieuwe) woorden kiezen en gebruiken

Schri�elijke taalvaardigheden
4 & 6 - bekijken en lezen van (beeld-)tekst om informatie op te doen

Leerdoelen van vakgebieden bij de kopieerbladen staan in dat document genoteerd.

Aantekeningen
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 5
1 -2 dagen

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen van onze klanten?

Deelvraag: Hoe kunnen we onze tiny houses aanpassen zodat ze perfect zijn voor de klanten?

Doel: De leerlingen krijgen feedback op hun pla�egrond en beschrijving en ronden dit deel af. Daarna maken ze
een 3D-model vanuit hun pla�egrond en beschrijving.

Beoordeling

● Rekenen: uiteindelijke pla�egrond en 3D-model (individueel)
● Taal/spelling: uiteindelijke beschrijving van de manier waarop ze de ruimte optimaal benu�en in het huis.

(individueel)

Activiteiten

Activiteit 1, reflecteren op elkaars werk
Laat de leerlingen reflecteren op elkaars werk door 2 teams samen te brengen.
Zie online handleiding voor de activiteit.

Activiteit 2, laatste aanpassingen aan de pla�egrond
Nu dat de leerlingen hebben gereflecteerd op elkaars werk gaan ze de feedback verwerken in hun eindproduct.
Herinner de leerlingen eraan dat het gaat om de wensen van de klanten. Dus als ze feedback hebben gekregen
die tegen de wensen van de klanten ingaat hoeven ze deze niet te verwerken.

Activiteit 3, 3D-model bouwen
Als de leerlingen de feedback hebben verwerkt gaan ze beginnen aan hun 3D-model.
Bedenk op voorhand welk materiaal de leerlingen mogen gebruiken bij dit model.
Per leerjaar kan bekeken worden in hoeverre het 3D-model op schaal gemaakt moet worden.
Er kan gekozen worden voor;
– precieze afmetingen,
– globale afmetingen maar wel de maten laten noteren (meter, centimeter, etc),
– of zonder afmetingen.

Noodzakelijke vragen
Hebben de leerlingen nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de leerlingen de tijd om
hier onderzoek naar te doen.

Reflectie einde deelvraag
– Hoe voelde het om feedback te krijgen over je product?
– Heb je na de feedback dingen kunnen veranderen? Waarom wel of waarom niet?
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– Was het makkelijk of moeilijk voor je om feedback te geven aan je klasgenoten? Waarom?

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Leerdoelen en vakgebied

Nederlands | Mondeling | Gesprekken voeren & luisteren
Mondelinge taalvaardigheden
1 - luisteren naar en begrijpen van: - prentenboeken; - verhalen; - gedichten; - (toneel)voorstellingen; -
belevenissen van volwassene of kind; - informatie over concrete onderwerpen; - mening anderen
1 & 2 & 10 - (met hulp) inze�en van luisterstrategieën
1 & 2 - vertellen voor vertrouwd publiek: - uitleg geven (bijv. bij een tekening); - een verhaal vertellen of
navertellen; - vertellen over een gebeurtenis of ervaring
2 & 3 - reageren op elkaar, vragen stellen en beantwoorden
2 & 3 - blijven bij het gespreksonderwerp

Nederlands | Mondeling | Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 – (nieuwe) woorden kiezen en gebruiken

Schri�elijke taalvaardigheden
4 & 6 - bekijken en lezen van (beeld-)tekst om informatie op te doen

Leerdoelen van vakgebieden bij de kopieerbladen staan in dat document genoteerd.

Aantekeningen
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 6 - Eindproduct
1 dag

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe kunnen we een tiny house ontwerpen dat voldoet aan de wensen van onze klanten?

Deelvraag: Hoe kunnen we onze tiny houses delen met onze klanten?

Doel: Leerlingen gaan hun eindproduct (3D-model) presenteren aan hun klanten.

Beoordeling

● Mondelinge vaardigheden: de presentatie (team)

Activiteiten

Goed om te weten
Bij deze activiteit moeten de klanten naar school komen.
Maak een planning voor het bezoek van de klanten. Tijdens deze deelvraag gaan de leerlingen hun eindproduct
presenteren.

Planning
Activiteit 1, presentatie voorbereiden
Voordat de klanten naar school komen gaan de leerlingen hun presentatie voorbereiden en oefenen. Laat ze
opschrijven wat ze willen zeggen en hoe ze dit willen zeggen.
Help de leerlingen hierbij door aan te geven wat belangrijk is om te vertellen tijdens de presentatie:
– afmetingen
– speciale meubels
– wensen van de klanten die in het huis verwerkt zijn
– etc.

Om het meer vanuit de leerlingen te laten komen kan je gezamenlijk een lijst samenstellen van onderdelen die
ze aan bod willen laten komen tijdens de presentatie. Nodig de klanten weer uit en laat de leerlingen hun
eindproduct presenteren.

Activiteit 2, eindproduct presenteren
Nodig de klanten weer uit en laat de leerlingen hun eindproduct presenteren.
Je kunt er voor kiezen klassikaal te beginnen waarbij de leerlingen kort vertellen wat ze hebben gedaan om tot
het eindproduct te komen. Hoe ze onderzoek hebben gedaan en het eindproduct in deze staat hebben gekregen.

Moedig de klanten aan kritische vragen te stellen en feedback te geven aan de leerlingen.
Bedenk of je de klanten alleen mondeling feedback wilt laten geven of dat je ze ook een feedbackformulier wilt
laten invullen.
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Maak een tijdsplanning waarin tijd is opgenomen om het succes van de leerlingen te vieren. Kijk of je na de
presentatie op school of online een plek kan vinden voor de eindprojecten van de leerlingen.

Activiteit 3, eindreflectie
Laat de leerlingen hun eerste noodzakelijke vragen bekijken om te laten zien hoeveel ze geleerd hebben tijdens
dit project.

Pak daarna het portfolio en de rubriek erbij om te reflecteren op het project.

Afsluiting project
Bespreek het proces met de leerlingen. Hoe zijn we begonnen en wat hebben we geleerd?
Pak de rubriek van de 21-e eeuwse vaardigheden erbij en bespreek de doelen. Waar hebben ze vooruitgang in
geboekt en hoe hebben ze dit gedaan? Waar zouden ze tijdens het volgende project graag aan blijven werken en
welke nieuwe doelen stellen ze zichzelf?
Laat ze terug kijken op het hele proces, waar zijn ze het meest trots op?
Je kan er voor kiezen ze dit op te laten schrijven en op de muur te hangen.

Rolverdeling tijdens project
Bespreek de samenwerking in de groep. Hoe vonden de leerlingen het om een specifieke rol te hebben? Waar
hadden ze moeite mee en wat ging ze goed af? Welke tips hebben ze voor de leerlingen die de volgende keer
deze rol op zich zullen nemen?

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Leerdoelen en vakgebied

Nederlands | Mondeling | Luisteren
2 – gebruiken van eenvoudige signaalwoorden (bijv. en toen, omdat) voor samenhang in een verhaal

Nederlands | Mondeling | Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 – (nieuwe) woorden kiezen en gebruiken

Leerdoelen van vakgebieden bij de kopieerbladen staan in dat document genoteerd.
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Aantekeningen
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Leerdoelen voor het volgende project:
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