
 

 

Plan van aanpak ‘Rijdend ontdeklab’ 

Datum: Periode 2022-2025 
 

 

Ambitie: 

Hoe zou het zijn als alle leerlingen die op een D4W school hebben gezeten, kennis hebben 

gemaakt met verschillende technologieën die te maken hebben met digitale geletterdheid. 

De toekomstige specialist ICT, 3D of techniek, kan zomaar op één van onze scholen zitten. 

Door het opzetten en ontwikkelen van een rijdend ontdeklab, willen we ervoor zorgen dat op 

alle D4W scholen op een laagdrempelige en enthousiaste manier lesgegeven kan worden 

over onderwerpen van de toekomst. 

 

Dit plan geldt voor 3 schooljaren. Omdat we willen inspireren moet er aan het einde van deze 

periode geëvalueerd worden of we dit op deze manier voort willen zetten of dat er op dat 

moment voldoende expertise en structuur op de scholen is om het project weer af te schalen. 

 

Doel: 

- Alle leerlingen uit groep 6 tot en met 8 krijgen minimaal twee keer per jaar een 

vakdocent ICT op bezoek. 

- Alle leerlingen van groep 6 tot en met 8 maken op deze manier kennis met 3D, 

programmeren, techniek enz.  

- Leerkrachten binnen d4w inspireren om structureel binnen het lesprogramma meer te 

doen met wetenschap en techniek/ICT.  

- Op alle scholen van D4W wordt aandacht besteed aan digitale geletterdheid en 

komen kinderen in aanraking met verschillende technologieën.  

- Het rijdend ontdeklab zorgt ervoor dat we als stichting opvallen in de regio. 

 

Urenverdeling/ rooster opzet: 

In een schooljaar hebben we 40 schoolweken en we hebben 16 schoollocaties.  

- Dat betekent dat alle scholen twee keer per jaar een dag bezocht kunnen worden 

door de leerkracht of de onderwijsassistent/leerkracht ondersteuner. 

- Daarnaast blijven er 6 schoolweken over, waarvan er altijd iets wegvalt i.v.m. de 

vakantie. 

- De overige weken worden verdeeld over de scholen met de grootste 

bovenbouwgroepen.  

 

De school maakt in samenspraak een verdeling van de klassen. Gewenst is om projectmatig 

met elke groep aan de slag te gaan. Dit kan betekenen dat de docent 1.5 uur in de groep 

met de kinderen werkt.  

 

Voorstel rooster schooljaar 1 

Vrijdag 2 sept 22 Morgenster Groep 6: Green screen 
Groep 7: 3D 
Groep 8: Programmeren  



 

 

Vrijdag 9 sept 22 Westerschool 
 

Groep 6: Green screen 
Groep 7: 3D 
Groep 8: Programmeren  

Vrijdag 16 sept 22 Immanuel Groep 6: Green screen 
Groep 7: 3D 
Groep 8: Programmeren  

Vrijdag 23 sept 22 Regenboog Groep 6: Green screen 
Groep 7: 3D 
Groep 8: Programmeren  

 

2e moment in het jaar krijg je dan:  

 

Vrijdag 6 jan 23 Morgenster Groep 6: Techniek elektriciteit  
Groep 7: Microbits 
Groep 8: Mediawijsheid VO 

Vrijdag 13 jan 23  Westerschool 
 

Groep 6: Techniek elektriciteit  
Groep 7: Microbits 
Groep 8: Mediawijsheid VO 

Vrijdag 20 jan 23 Immanuel Groep 6: Techniek elektriciteit  
Groep 7: Microbits 
Groep 8: Mediawijsheid VO 

Vrijdag 27 jan 23 Regenboog Groep 6: Techniek elektriciteit  
Groep 7: Microbits 
Groep 8: Mediawijsheid VO 

 

De leerkracht geeft 2x per jaar een les. Hierdoor komen in 3 jaar tijd 6 verschillende 

onderwerpen aanbod op alle scholen.  

 

 

Docent/specialist:  

- Leerkracht bevoegdheid of aantoonbare leservaring 

- Zelfstandig kunnen werken 

- Interesse en affiniteit met digitale geletterdheid, wetenschap en techniek 

(aantoonbaar)  

- Organisatietalent  

- Rijbewijs 

- Kennis van ICT, innovatie en onderwijs.  

- Werkt samen/valt onder de bovenschools ict’er. 

Proces 

- Januari aanbieden aan Diana en Petra/Carola en de financiële consequenties bespreken met 
Mireille 

- Februari bespreken en goedkeuren in het DO 
- Maart /april werven van een leerkracht/oop er. 
- Mei/juni voorbereidingsgesprek voor het komende schooljaar. 



 

 

- Jaarlijks evalueren tijdens de ronde ictplan gesprekken of het voldoet aan de verwachting. 

 

 

Onderwerpen: 

Onderwerp Schooljaar Doel: 

3D printen Zie optie 
planning 

- Kinderen leren hoe een 3D printer werkt. 
- Kinderen leren onderscheid te maken tussen 2D, 

3D, 4D enz.  
- Kinderen leren in 3D tekenen, met perspectief 

tekenen. 
- Kinderen leren dat digitaal alles omgevormd kan 

worden tot 3D. 
 

Note: We printen elke naam uit als 3D voorwerp, zodat de 
kinderen hun eigen naam mee naar huis kunnen nemen.  

Green screen Zie optie 
planning 

- Kinderen leren dat op TV niet alles is hoe het lijkt. 
- Kinderen leren herkennen welk beeld wel en niet 

met een greenscreen gemaakt is. 
- Kinderen leren de werking van een green screen. 
- Kinderen maken een eigen foto op een locatie naar 

keuze d.m.v. het greenscreen.  
 
Note: Alle kinderen hebben aan het einde van de 
lessenserie een eigen afbeelding gemaakt met een green 
screen.  

Websites maken Zie optie 
planning 

- Kinderen leren dat een website opgebouwd is met 
verschillende codes. 

- Kinderen leren een basiscode schrijven in HTML 
en leren hierbij de belangrijke eigenschappen van 
een goede code. 

- De kinderen leren meer over privacy op internet en 
wat je wel en niet kan delen op internet.  

- De kinderen leren dat er verschillende 
programmeertalen zijn en dat elke taal gebruikt kan 
worden met een ander doel.  

Microbits Zie optie 
planning 

- Kinderen leren de basis van programmeren. 
- Kinderen zijn gedurende twee dagen bezig met het 

ontwikkelen en bouwen van een eigen robot. 
- Kinderen leren dat een robot/apparaat altijd een 

chip nodig heeft om te werken. Dat je op deze chip 
verschillende programma’s kan laten draaien.  

-  



 

 

Stroomspel 
maken 

Zie optie 
planning 

- Kinderen leren de werking van een stroomkring 
- Kinderen leren dat een stroomkring gesloten moet 

zijn om te werken. 
- Kinderen leren met hout en staal werken, om zo 

een spel ontwikkelen.  
 
Note: Aan het einde van het project hebben alle kinderen een 
spel gemaakt met een zoomer/ lampje.  
 

Mediawijsheid 
VO 

Zie optie 
planning 

- Kinderen leren bronnen herkennen. 
- Kinderen leren de gevaren en uitdagingen van 

Social Media 
- Kinderen maken kennis met groepsdruk, 

communicatie in app groepen en de gevaren. 
 

 

 

Materiaal: 

Onderwerp: Kosten: Materialen: 

3D printen €1000,00 
 
€750,00 

- 2 keer een 3D printer (eenmalig)  
- PLA-draad om mee te printen. 
- Laptop met de software geïnstalleerd (laptop 

docent?).  

Green screen €150,00 
 
 
€1250,00 

- Greenscreen 3x3 meter 
- 2x Greenscreen standaard om neer te zetten 
- 2x Green screen box 
- 4x een Ipad  

Websites maken  - Chromebook per leerling 
- Licentie Google per leerling  
-  

Microbits €300,00 (20 
stuks) 

- Microbits voor alle kinderen (eventueel 
beschikbaar op de Morgenster en De Eendragt).  

- Chromebooks (aanwezig op de school) 
- Extra Led lampjes 
-  



 

 

Stroomspel maken €100,00 - Plankje voor elk kind 
- Stevig ijzerdraad/ koperdraad voor elk kind 
- Ducttape  
- Batterij aansluiting 9V per kind 
- Led lampje of zoomer 9V  
- Soldeerapparaat? 

Mediawijsheid  - Presentatie 
- Papier/ kopiëren van de opdrachten 
-  

Jaarlijks 
Verbruiksmateriaal  

€750,00  

Totaal kosten €3550,00 
Eenmalig 
 
€750,00 
terugkerend 

Investering 3550 
 
 
3 jaar dus uit NPO 2250 

 

Kosten Medewerker 
Leerkracht: €15.000 (0.2 FTE)  
Leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent: €10.000 (0.2 FTE) 
 
In die kosten zit ook 500 scholing per jaar voor deze medewerker 
 
We willen de kosten voor dit plan in jaar 1 uit de (bovenschoolse)NPO gelden en jaar 2 en 3 
vanuit de begroting van de scholen. 


