PIEKERPROBLEEM A

Materiaal
- werkboek, blz. 40-41
- antwoordenboek blz. 40-41
- filmpje

BLOK
LES
Pluspunt
Piekerprobleem
A
2 Vul in met welke camera de foto’s zijn gemaakt.

Dit ga je leren
Je kunt aangeven wat je wel en niet
kunt zien vanaf een bepaalde plaats.

Foto’s gemaakt ná de pauze:

Het schoolplein van de Tulpschool.
= bewakingscamera

Lesduur
60 minuten

3

Lesdoel
De kinderen zeggen wat je wel en niet kunt zien vanaf een
bepaalde plaats.

raam klaslokaal 1

Schuurtje

raam klaslokaal 2

h

zandbak i

let op cameranummering is veranderd

g
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Achtergrondinformatie over deze les
Het piekerprobleem is een rekenuitdaging die kinderen na 3
blokken krijgen aangeboden. De uitdaging bestaat uit twee
delen:
– 	Deel A start met een filmpje, daarna is er een zelfstandige
verwerking. Deze vindt in de klas plaats.
– 	Deel B is een opdracht die kinderen in tweetallen maken. Ze
maken een plattegrond van een ruimte en denken na over
een goede plek voor een bewakingscamera.
Introductie
■ Bekijk samen het filmpje.
■ Bespreek met de kinderen: Op welke plekken hangen
bewakingscamera’s? (bijvoorbeeld: in een supermarkt).
Waarom hangen ze juist daar? (je kunt zien wie er
binnenkomt, je houdt overzicht). Concludeer: Je hangt
camera’s op plaatsen waar je zicht hebt op datgene wat je wilt
bewaken. Vraag: Kun je op een camera alles zien wat er in een
ruimte gebeurt? Concludeer: Er blijven altijd plaatsen over die
je met de camera niet kunt zien. Door middel van kijklijnen
kun je bepalen wat wel en niet in beeld komt.
■ Leg uit: Meester Jan maakte tekeningen op de Wilgenschool.
In opdracht vind je de plattegrond van een andere school, de
Tulpschool. Jullie gaan onderzoeken hoe je het schoolplein van
die school kunt bewaken met camera’s.
■ Neem de opgaven kort door. De leerlingen moeten proberen
te bedenken wat je wel en niet kunt zien vanaf de drie
standpunten.
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3 Kijk naar de foto’s.
Na de pauze zijn er voorwerpen op het plein blijven liggen.
Teken deze voorwerpen op de goede plek in de plattegrond.
Kijk goed naar de kleuren.
Maak een bovenaanzicht.
• kliko’s met skateboard ervoor
a voetbal
• zandbak met emmertjes
b skippybal
• ballen
c tennisbal
4 a Kies steeds een plek waar jij niet te zien bent.
Gebruik de foto's van opgave 1 en 2.
Teken in de plattegrond.

1 Bekijk de plattegrond van het schoolplein.
Er hangen 3 camera’s.
Vul in met welke camera de foto’s zijn gemaakt.
Foto’s gemaakt vóór de pauze:

foto f
gemaakt met camera 2

d skateboard
e groene kliko
f grijze kliko

g blauwe emmer
h rode emmer
i gele emmer

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Camera 1 staat aan.
Kies een plek waar jij niet te zien
bent op de camera.

Camera 2 staat aan.
Kies een plek waar jij niet te zien
bent op de camera.

Camera 3 staat aan.
Kies een plek waar jij niet te zien
bent op de camera.

Teken daar

Teken daar

Teken daar

b Camera 1, 2 én 3 staan aan.
Is er een plek waar jij niet te zien bent?

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Teken daar

foto a
gemaakt met camera 2

foto b
gemaakt met camera 1

foto c
gemaakt met camera 3

Klaar!
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ze bij foto f onder woorden brengen hoe ze hebben bedacht
welke bal waar moest liggen?
■ Opgave 3: Hebben ze inderdaad plaatsen gevonden waar je
niet zichtbaar bent? Hoe weten ze dat zeker? Kunnen ze dit
onder woorden brengen door de kijklijnen van de camera te
beschrijven?

Zelfstandig werken
De kinderen werken zelfstandig aan de opgaven.
Reflectie
■ Bespreek de opgaven met de kinderen.
■ Opgave 1: Kunnen de kinderen beredeneren waarom ze
hebben gekozen voor een bepaalde camera? Kunnen ze de
positie van de voorwerpen op de foto’s verklaren vanuit de
standpunten? Bijvoorbeeld: bij foto a zie je de deur van het
schuurtje recht van voren, dus dan moet de camera er recht
tegenover hangen.
■ Opgave 2: hebben ze niet alleen de voorwerpen op de juiste
plaats getekend maar is ook de positie van de voorwerpen op
de foto ten opzichte van elkaar goed weergegeven? Kunnen
ze bij foto d beredeneren waarom de brede kliko juist aan die
kant van de smalle moet staan en niet andersom? Kunnen
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PIEKERPROBLEEM B

BLOK
LES
Pluspunt
Piekerprobleem
B

Materiaal
- werkboek blz. 42-43
- antwoordenboek blz. 42-43
- digitale camera of telefoon met camera

c Plak hier foto 2.
Geen foto? Maak dan een tekening.
Teken wat je met de camera zou zien
vanaf deze plek.

Dit heb je nodig:

b Zijn jullie het eens over de plek?
Maak 2 foto’s.
1 Een foto van jullie samen.
2 Een foto vanuit de plek van de camera.

• een fototoestel

Lesduur
60 minuten

Ik werk samen met
Wie maakt de tekeningen?!
Iemand sluipt stiekem onze school binnen.
En maakt dan gekke tekeningen.
Op muren, op ramen en op de grond.
Wij willen weten wie dat doet.
Daarom gaan wij de school bewaken met camera’s.
In elke ruimte komt één camera.
Help mee om een goede plek te kiezen.

Lesdoel
De kinderen kunnen zeggen waar je een camera zou moeten
ophangen om een ruimte zo goed mogelijk te bewaken.
1 a

Voorbereiding
■ De kinderen kunnen de opdrachten in de klas uitvoeren,
maar u kunt er ook voor kiezen om de kinderen in
(verschillende) andere ruimtes of op het schoolplein te laten
werken.
■ Bij opdracht 2 moeten de kinderen een foto maken. Zorg
voor een of meer digitale camera’s/telefoons of tablets met
camera. Spreek met de kinderen af dat ze eerst opdracht 1
en 2a maken. Pas daarna komen ze de camera halen om
opdracht 2b te maken.
Introductie
■ Blik terug op het filmpje. Licht toe: Stel je voor dat meester
Jan hier in onze school zou rondsluipen en geheime tekeningen
zou maken. Laat de kinderen reageren en sluit af met: We
gaan onze school bewaken! We kiezen een ruimte en denken
na hoe we die het beste kunnen beveiligen met één camera.
Herinner de kinderen eraan dat je niet alles in beeld kunt
brengen met één camera. Houd rekening met wat je in beeld
wilt hebben en bedenk dan waar de camera het beste kan
hangen zodat er zo veel mogelijk op te zien is. Bedenk ook wat
je vanuit het gekozen standpunt niet kunt zien.
■ Neem de opgaven kort door.

2 a Bedenk waar de camera moeten komen.
Kies een plek waar je zoveel mogelijk van de ruimte ziet.
Tip:
Probeer een paar plekken uit.
De een gaat op de plek van de camera staan.
De ander gaat steeds op een andere plek in de ruimte staan.
Wanneer ben je wel in beeld en wanneer niet?

Dit ga je leren
Je kunt aangeven waar je een camera
zou moeten ophangen om een ruimte
zo goed mogelijk te bewaken.

Kies een ruimte in jullie school.
Die ruimte gaan jullie bewaken met een camera.
Wij kiezen:
□ onze klas
□ het schoolplein
□ een andere plek:

b Teken hierboven een plattegrond van die ruimte.
Tip: doe het eerst in klad.

3 a Waar hangt jullie camera?
Geef dit aan in de plattegrond.
Teken
b Is er in jullie ruimte nog een plek waar je niet te zien bent voor de camera?
Geef dit aan in de plattegrond.
Teken
.

4 a Laat jullie foto aan een ander tweetal zien.
Vraag:
Rara...
In welke ruimte is deze foto gemaakt?

Rara...
Op welke plek hangt onze camera?

Overleg samen.
Laat jullie plattegrond zien.
Is de plek goed getekend op de plattegrond?
Waarom is dit de beste plek in deze ruimte?
b Bekijk de foto’s van een ander tweetal.
– Bedenk in welke ruimte de foto gemaakt is.
– Beschrijf op welke plek in die ruimte de camera hangt.
5 Stel je voor: jij bent gaat een gekke tekening maken.
Waar zou jij een tekening willen maken in jullie school?

Wat zou je dan tekenen?

Klaar!
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Werkafspraken maken
Vorm tweetallen en maak met de kinderen afspraken over:
– de ruimtes die gekozen kunnen worden. Maak eventueel een
verdeling zodat niet iedereen in dezelfde ruimte werkt.
– het maken en printen van foto’s.
Zelfstandig werken
De kinderen werken zelfstandig aan de opgaven. Laat de
kinderen bij opdracht 1b eerst op een kladblaadje een schets
maken. Deze hoeft niet exact op schaal te zijn, maar de
belangrijkste dingen moeten er wel op staan.
Reflectie
■ Laat de foto’s op het digibord zien. Herkennen de kinderen
de ruimte? Vanuit welke plek is de foto gemaakt? Is dat
een goede plaats? Kunnen de kinderen beredeneren
met argumenten als wat je wel en niet kunt zien vanuit
bepaalde standpunten? Hebben de kinderen de juiste plaats
aangegeven op hun plattegrond? Hebben ze door echt te
kijken ook gecontroleerd of hun tekening/ plaats klopt?
■ Bespreek opgave 5 na.
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