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De plezantste plattegrond 
 

 

 

Waarom? 

De leerlingen maken kennis met het concept ‘plattegrond’, gaan creatief aan de slag om 
zelf een plattegrond te maken met verschillende materialen en gebruiken hun creaties om 
na te denken en zich te uiten over plekken op school waar ze zich goed voelen.  
 

Wat moet je voorbereiden voor deze activiteit? 

Maak foto’s van een aantal voorwerpen in de klas in bovenaanzicht en zijaanzicht. (Zie 
voorbeeld verderop) 
 
Als je de luchtfoto-puzzel-activiteit wil doen, druk dan het document zoveel keer af als 
nodig. Er is een makkelijkere versie waarin de puzzelstukken drie verschillende kleuren 
hebben en een moeilijkere versie met blauwe puzzelstukken.  

Ga op zoek naar luchtfoto’s/plattegronden van de school of naar iemand die een drone 
heeft, die jullie aan ‘live’ luchtbeelden kan helpen. 

Verzamel het materiaal dat de leerlingen kunnen gebruiken om een plattegrond te maken, 
zoals: 

• Duplo- of legostenen 

• Papiertape en allerlei klein speelgoed 

• Karton en/ of kartonnen dozen, eierdozen 

• Houten blokken 

• Natuurmateriaal en/of klei 

• Stoepkrijt 

• Grote vellen papier en tekenmateriaal 

• … 
 

Verzamel  eventueel het materiaal om de hartjeshelikopter te knutselen: eierdozen, 
scharen, verf, stevig papier, lijm, splitpennen 
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Hoe ga je te werk? 

Intro: Kijken als een vogel 

Maak een aantal foto’s van voorwerpen uit de klas vanuit twee verschillende 
perspectieven: een zijaanzicht en een bovenaanzicht. 

 

  

 

 

Druk de foto’s af of projecteer ze, zodat je ze aan de leerlingen kunt laten zien.  

Laat telkens een eerst een bovenaanzicht-foto zien en vraag of iemand uit de groep weet 
over welk voorwerp het gaat. Duid een leerling aan die het voorwerp mag pakken of 
aanduiden. 
Je kunt hier variëren in moeilijkheidsgraad door een aantal voorwerpen in het midden van 
de kring te zetten of door de leerlingen in de hele klas naar het voorwerp te laten speuren. 

 

Maak eventueel ook foto’s van alle leerlingen in bovenaanzicht. Laat de foto’s daarna zien 
in de klas. Kunnen de leerlingen iedereen herkennen? 

 

Ga daarna het gesprek aan met de leerlingen: 

Kun je ook foto’s maken van de bovenkant van gebouwen?  

Hoe zou je dat kunnen doen? (vanuit een heel hoge toren, vanuit een vliegtuig of 
helikopter, met een drone, vanuit de ruimte) 

 

Je kunt ook enkele boeken in de klas halen, met luchtfoto’s 

Mijn wereld in het klein – Jasper Leonard  
https://www.lannoo.be/nl/mijn-wereld-het-klein 

https://issuu.com/uitgeverij-lannoo/docs/9789401450782 

 

Belgium resized – Jasper Leonard 

https://www.lannoo.be/nl/belgium-resized 

https://www.lannoo.be/nl/mijn-wereld-het-klein
https://issuu.com/uitgeverij-lannoo/docs/9789401450782
https://www.lannoo.be/nl/belgium-resized
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https://issuu.com/uitgeverij-lannoo/docs/9789401434614_044d48468fcb74 

 

Laat de leerlingen aan de slag gaan met de puzzel, waarbij ze telkens een bovenaanzicht 
en een zijaanzicht met elkaar moeten combineren. Je kunt variëren in moeilijkheidsgraad 
door de versie met 3 verschillende kleuren te gebruiken of de volledig blauwe versie.  
 
Je kunt dit gebruiken voor een hoekenwerk of voor elke leerling afdrukken en hen de juiste 
combinaties op een groot blad laten plakken. 

 

 

 

Kern: Onze school vanuit de lucht 

Stel dan de volgende vraag:  

Hoe zou de bovenkant van onze school eruit zien? Wat zouden we kunnen doen als we 
dat te weten willen komen? 

Laat de leerlingen hierover even zelf fantaseren. Misschien willen ze wel een superhoge 
toren bouwen, of een vogelkostuum maken … 

 

https://issuu.com/uitgeverij-lannoo/docs/9789401434614_044d48468fcb74
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Enkele mogelijkheden om het écht zelf te realiseren: 

• Als je iemand kent die een drone heeft, kun je vragen of die even wil langskomen 
en beelden wil maken van de school. 

• Via Google maps kan je de satellietbeelden van de schoolomgeving laten zien in de 
klas. 

Zorg ervoor dat de leerlingen de beelden goed kunnen bestuderen. Projecteer ze op een 
groot scherm of zorg voor afdrukken op A3. 
Stel de volgende vragen: 

• Waar is de straat van de school? 

• Vinden ze de schoolpoort terug? 

• Waar is de speelplaats? 

• Waar is hun klasje? 

• … 

 

Laat de leerlingen nu materiaal kiezen om een miniatuurversie of plattegrond van de 
school(omgeving) te maken. Laat hen eventueel kiezen uit: 
Duplo- of legostenen 

• Papiertape en allerlei klein speelgoed 

• Karton en/ of kartonnen dozen, eierdozen 

• Houten blokken 

• Natuurmateriaal en/of klei 

• Stoepkrijt 

• Grote vellen papier en tekenmateriaal 

 

 
Bekijk de creaties achteraf samen en laat de leerlingen vertellen wat zich waar bevindt. 
Maak eventueel een foto van elke creatie (in bovenaanzicht!) en geef de foto’s achteraf 
een plekje in de klas of op de website van de school. 

Haal er daarna de hartjeshelikopter bij (een speelgoedhelikopter waarop je hartjes plakt) of 
doe vooraf een knutselactiviteit zodat elke leerling een eigen helikopter heeft. 
In dit filmpje kom je te weten hoe je een helikopter kunt knutselen. 
 

Laat elke leerling met de helikopter rondvliegen boven de ‘school’ en landen op het 
allerleukste plekje. 

 

Slot: Een plattegrond vol hartjes 

Voorzie een poster met de plattegrond van de school en laat elke leerling telkens een 
hartjes-sticker met de voornaam of het klassymbooltje kleven op de plaats waar de 
helikopter mocht landen.  
 
Geef deze poster een plaats in de klas en maak er gebruik van tijdens het schooljaar. Als 
een leerling zich bijvoorbeeld niet zo goed voelt, kun je voorstellen om even naar het 
favoriete plekje te gaan. Op de verjaardag van een leerling kun je gaan genieten van de 
traktatie op het favoriete plekje van de jarige … 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aZ7N9nu1-Nw

