
Een inspirerende 
leerervaring bieden? 

Leen een lesset!

Een rijke leeromgeving creëren, wie wil dat nu niet? Deze lessets en ontdekdozen 
bevatten materialen en opdrachten waarmee kinderen in veel gevallen zelfstandig mee 
aan de slag kunnen gaan. De lessets zijn met zorg samengesteld en bevatten concrete en 
tastbare materialen, zodat u met weinig voorbereiding een inspirerende leerervaring 
kunt bieden. U kunt er een ontdekhoek mee inrichten of een (buiten)circuit of er 
materiaal uit gebruiken voor een inleiding of verwerking. Misschien sluit een lesset 
toevallig goed aan bij een thema!

Wilt u een lesset lenen? Reserveer de set van uw keuze bij NDE (Heidi Schuur, 
050-3676322, heidi.schuur@groningen.nl) en hij staat voor u klaar op het Voorhuis 
(Beijumerweg 19). U kunt de set vier weken lang op school houden.

NDE heeft ook veldwerkmaterialen en een uitgebreide collectie opgezette zoogdieren, 
vogels en geprepareerde schedels te leen. Kijk hiervoor op ndegroningen.nl bij ‘les- en 
uitleenmateriaal’.



Kleuter- en onderbouw
Zien 
Uitleg over verschillende soorten ogen en manieren van kijken, zoals ‘kijken met je handen’ 
(met een voeldoosje met allerlei objecten), gezichtsbedrog, grappig kijken (met o.a. een prisma), 
kleuren, een ‘poezenoog’ en oogpuzzels. De doos bevat onder meer ook een caleidoscoop en 
loepen. 

Horen 
Hoe kun je horen? Op een speelse manier kunnen kinderen dit zelf ontdekken met gebruikma-
king van verschillende objecten, zoals muziekinstrumenten, een trechtertelefoon, objecten die 
helpen met horen (oordopjes, koptelefoon) en verschillende puzzels (bijvoorbeeld een geluiden-
memory). Kinderen onderzoeken ook de vraag: welk oor hoort er bij welk dier?

Je lichaam 
Doos met objecten waarbij zowel de ‘binnenkant’ als de 
‘buitenkant’ van het lichaam speels worden belicht. Aan de 
orde komen: ziek zijn (met stethoscoop, nepspuit, ther-
mometer, verband en schortje), opstaan, je vel (met o.a. 
verschillende stukjes vacht met klittenband), ik groei (met 
objecten die bij verschillende leeftijdsfases horen, van fop-
speen tot leesbril) en verschillen tussen jongens en meisjes. 
Met verschillende puzzels, een leesboekje van Eric Carle en 
cd met ‘beweegliedjes’. 

Kaas en boter
Waar komt ons voedsel vandaan? Maak kaas en boter met 
de klas! In deze kist zitten alle materialen die daarvoor 
nodig zijn (behalve de melk, die moet u zelf kopen) en 
uiteraard de bijbehorende instructie. Een heerlijke activiteit 
voor kinderen, met een bevredigend, eet- en smeerbaar 
resultaat. In plaats van de bijbehorende video kunt u leuke 
kaasmaakfilmpjes van beeldbank laten zien van www.
schooltv.nl/beeldbank.

Slakken 
De kinderen vangen eerst zelf (huisjes)slakken en verzorgen 
ze in de klas. Via observaties, opdrachtkaarten en onder-
zoeksmaterialen krijgen kinderen antwoorden op vragen 
als: wat eet een slak? Hoe beweegt hij zich voort? De lesset 
bevat naast praatplaten, slakkenhuisjes, loepen en accubak-
ken ook een zoekkaart, spelletjes, liedjes en knutsels.

Afval 
Via de regenworm Pieter de Pier (handpop) en leuke on-
derzoeksmaterialen (van wormenbak en petrischaaltjes tot 
bekerloepen en afvalbakken ) leren kinderen spelenderwijs 



over natuurlijk en niet-natuurlijk afval. Ze kunnen zien hoe het verteringsproces van natuurlijk 
afval in zijn werk gaat en welke invloed kleine diertjes hierop hebben. De natuur kent geen af-
val, maar mensen wel. Wat doen we hiermee? Pieter de Pier geeft kinderen het goede voorbeeld!

Kinderboerderij 
Deze lesset bevat speelse materialen zoals een grabbelzak, een keuteldoos, dierenmaskers, 
dierenneuzen, boerenkleding en spelletjes die gaan over het 
leven op de boerderij. Daarmee kan de set heel goed een 
boerderijproject op school ondersteunen of worden gebruikt 
als voorbereiding van een boerderijbezoek.

Vlinders 
Hoe zien vlinders er van dichtbij uit? Wat is metamorfose? 
Hoe en wat eet een vlinder eigenlijk? Deze lesset biedt een 
speelse kennismaking met rups en vlinder. Via praatplaten, 
metamorfosekaarten, smaakflesjes, spelletjes en demonstra-
tiemateriaal van echte (opgezette) vlinders leren kinderen 
alles over het drukke vlinderleven. Tip: via de vlinderstichting (vlinderstichting.nl) kunt u vlin-
dereitjes en een handleiding tot verzorging bestellen. Binnen een paar weken laten uw leerlingen 
echte vlinders vrij! 

Spiegels 
In kleine groepjes ontdekken de kinderen spiegels en 
spiegelende voorwerpen. In de doos zitten onder meer 
spiegelkijkers en een periscoop. Ideaal voor een ontdektafel 
of circuit!

Waterontdekpad ‘Waar is Druppie gebleven?’
Een ontdekpad met als thema ‘water’, speciaal voor de 
onderbouw. Na het beluisteren van het verhaal over regen-
druppel Druppie, gaan kinderen met speelse emmertjes vol 
leuke materialen in de schoolomgeving op zoek naar sporen 
van water. De leerkracht maakt vooraf een keuze uit een 
aantal eenvoudig uitvoerbare opdrachten, die zijn gericht op ervaring en beleving. Het waterpad 
maakt deel uit van het waterarrangement ‘Wegwijs in Water’, maar is ook apart uit te voeren.

Kabouterpad 
Met deze set wijzen 10 houten kabouters kinderen de weg. De leerkracht maakt zelf de opdrach-
ten die de kinderen kunnen uitvoeren in de schoolomge-
ving. Opdrachtvoorbeelden zijn in de map te vinden. Het 
kabouterpad kan in combinatie met het vierseizoenenspel 
gebruikt worden.

Seizoenen 
Het beroemde ‘vierseizoenenspel’ met veel zintuigelijke 
buitenopdrachten voor de onderbouw- en middenbouw. De 
opdrachten zijn gerangschikt per seizoen; op deze manier 



kunnen leerlingen de verschillen beleven en de continuïteit van seizoenen ervaren. Er zijn 10 
dobbelstenen die corresponderen met de kleuren van de opdrachtkaarten. De opdrachtkaarten 
zijn ingedeeld naar 4 thema’s: planten, bomen/struiken, stenen en spelletjes. De leerkracht moet 
van te voren wél even de schoolomgeving verkennen. Het spel is een vervolg op het kabouter-
pad, dat in alle jaargetijden uit te zetten is.

Waterlab
Een uitgebreid proefjescircuit voor de onderbouw waarin kinderen kennismaken met allerlei 
eigenschappen van water, zoals: water en lucht, drijven en zinken, vorm en inhoud, oplossen en 
smelten. Bij elke opstelling zit een boekje met tekeningen en een eenvoudig stappenplan. Het 
circuit is ontworpen door kunstenaar Martin Borchert en maakt deel uit van het waterarrange-
ment ‘Wegwijs in Water’, maar is ook afzonderlijk uit te voeren.

Midden- en bovenbouw
Diersporen
Berend de Boswachter laat zien welke sporen dieren achter kunnen laten. Kinderen kunnen nes-
ten onderzoeken, braakballen bekijken, vraatsporen vergelijken, ontdekken welke poep bij welk 
achterwerk hoort en ze leren pootafdrukken herkennen. Ook bedenken ze hun eigen ‘spoor’. 
Berend de Boswachter heeft verschillende opdrachtkaarten én natuurlijk ook de antwoorden.

Bomen 
Bevat onder meer bladeren die de kinderen kunnen determineren met behulp van een cd-rom of 
boek. Verder verschillende soorten hout zoals tropisch hout, versteend hout en hout dat aangetast 
is door boomschorskevers.

Afval
Deze set is geschikt voor de midden- en bovenbouw en be-
staat uit onderzoeksmaterialen, lessuggesties en werkbladen 
over natuurlijk en niet- natuurlijk afval. Door zelf proefjes 
te doen krijgen kinderen inzicht in de voedselkringloop, 
afvalscheiding en welk (zwerf)afval wel of niet verteert. De 
set bevat tevens een dvd en spelletjes als het afvalkwartet 
en het ‘pak-je afvalspel’. De duur van de lessen kunt u zelf 
bepalen aan de hand van de proefjes die u doet en de werk-
vormen die u kiest.

Egels 
Egels zijn graaggeziene gasten in een tuin en spreken veel 
mensen tot de verbeelding. Ze zijn ook nog eens zeer nuttig, 
omdat ze slakken eten die wij als schadelijk ervaren. Met 
deze lesset leren kinderen de egel kennen, zijn leefwijze, 
voedsel, winterslaap en de gevaren die hem bedreigen. In de 



set zit een echte opgezette egel, zodat kinderen eens goed kunnen zien hoe hij er eigenlijk van 
dichtbij uitziet en zelf kunnen voelen hoe hard zijn stekels zijn. Inclusief een maquette om een 
egelvriendelijke tuin in te richten, een egelpad en een egelspel.

Slootonderzoek 
Zelf slootonderzoek doen is voor veel kinderen een unieke 
ervaring en een ‘eye-opener’ als ze ontdekken welk leven 
er zich in het water bevindt. De set bevat zeven, afwasteil-
tjes, bekerloepen en gewone loepen, bakjes, zoekkaarten 
en schepnetten, die een hele klas in staat stelt het water in 
de buurt van de school te onderzoeken. Opdrachtkaarten 
en achtergrondinformatie over waterleven maken de set 
compleet. 

Kleine beestjes 
Welke dieren leven er in en op de grond? Dat valt heel een-
voudig te ontdekken in een inspirerende buitenles, waarvoor 
in deze lesset alle materialen zitten, zoals insectenzuigpot-
jes, loeppotjes en een microscoop. In een accubak kunnen 
kinderen hun beestjes verzamelen en – eventueel op school 
– determineren met zoekkaarten. Kinderen leren het nut van 
deze kleine beestjes kennen en eventuele angst te overwin-
nen.

Kaas 
Waar komt ons voedsel vandaan? Maak kaas met de klas! In 
deze kist zitten alle materialen die daarvoor nodig zijn (behalve de melk, die moet u zelf kopen) 
en uiteraard de bijbehorende instructie. Een heerlijke activiteit voor kinderen, met een bevredi-
gend en smakelijk resultaat. In plaats van de bijbehorende video kunt u leuke kaasmaakfilmpjes 
van beeldbank laten zien op www.schooltv.nl/beeldbank

Pannenkoeken 
Waar komt ons eten vandaan? In deze ontdekdoos kunnen 
kinderen leren wat er in pannenkoeken zit en waar het 
vandaan komt. Ze zien hoe graan- en tarwehalmen eruit 
zien, wat graankorrels zijn en hoe ze meel kunnen maken 
met een graanmolen. De set bevat ook alle materialen om 
pannenkoeken mee te bakken, zoals een garde, beslagkom, 
pollepels, een koekenpan en een kookplaat. De leerkracht 
moet zelf melk en eieren kopen. 



Huid en haar 
Hoe voelt de huid van een slang of de vacht van een panter? 
Kinderen kunnen het ervaren met dit prachtige dominospel 
met echte huid en echt haar van zowel inheemse als exoti-
sche dieren, zoals een schaap, krokodil, panter, zalm, pauw, 
slang, schildpad en konijn. Het spel is groot van formaat 
maar verpakt in handzaam kistje.Papier
In deze papiermaakset zitten alle materialen om met een 
hele klas papier te maken, zoals zeeframen, persplankjes, 
mixer, onderleggers, etc. Zelf papier maken is leuk, nóg 
leuker is het om je eigen ‘touch’ eraan te geven! In de lesset 
zitten diverse voorbeelden die de creativiteit prikkelen. 
Daarnaast biedt de set educatief materiaal en werkbladen 
die leerlingen inzicht geven in het recyclen van papier en 
het besparen van grondstoffen en energie.

Weer
Het weer, we hebben er elke dag mee te maken. Een vast onderdeel ook in biologie- en aard-
rijkskundemethodes. In deze buitenset zitten allerlei materialen waarmee kinderen alleen, in 
tweetallen of in groepjes weermetingen- en observaties kunnen doen, zoals thermometers, een 
windkrachtmeter, windvaan, kompasjes, een regenmeter, schaduwstok, etc. De opdrachtenve-
loppen gegeven gerichte aanwijzingen over het gebruik van de materialen en de metingen die 
ermee gedaan kunnen worden . 

Glas
Deze lesset voor de middenbouw en bovenbouw bevat materiaal en opdrachten waarin leerlin-
gen via een circuit inzicht krijgen in glasafval en glasverwerking. In de opdrachten onderzoeken 
kinderen de glaskringloop, vergelijken ze verpakkingsmateriaal, spelen een sorteerkwis en 
onderzoeken ze hoeveel glas de klas zélf verbruikt. Als afsluiting maakt de klas gezamenlijk een 
kunstwerk van glas. De uitvoering van het circuit kost ongeveer anderhalf à twee uur. 

Omgevingsontdektocht
Rond elke school zijn diertjes, planten, bomen en struiken 
te vinden. Met deze buitenset kunnen kinderen hun eigen 
schoolomgeving ontdekken. De leerkracht kan zelf een 
route uitzetten in de schoolomgeving. Met behulp van een 
opdrachtenboekje kunnen kinderen in groepjes spelender-
wijs de omgeving verkennen. Zo leren ze wat ze dagelijks 
zien, nét iets anders te bekijken. In de lesset bevinden zich 
o.a. een afvalzak, een vergrootglas en handschoenen.

Waterlab
Een uitgebreid proefjescircuit waarin kinderen kennismaken 
met de fysische, scheikundige en geografische eigenschap-
pen van water, zoals water en lucht, water stroomt van hoog 
naar laag, de dichtheid van water, de verhoudingen van 
water op de wereld, kwelwater, grondwater, etc. Bij elke 



opstelling zit een boekje met tekeningen en een eenvoudig stappenplan. Het circuit is ontwor-
pen door kunstenaar Martin Borchert en maakt deel uit van het waterarrangement ‘Wegwijs in 
Water’, maar is ook afzonderlijk uit te voeren.

Exclusief voor bovenbouw
Stadsvogels 

Welke vogels leven er in de stad? Welke geluiden maken ze 
en waarom? Hoe overleven ze in de stedelijke omgeving en 
wat zien wij daarvan? Deze set bevat onder meer nestkas-
ten, braakballen, verrekijkers, zoekkaarten een trekvogel-
spel en territoriumspel. De kinderen gaan op onderzoek 
uit en er zijn materialen voor activiteiten in het klaslokaal. 
Aanvullend zijn er stadsvogels uit de collectie te leen. 

Fairtrade pakket 
Op een leuke en speelse manier wordt het thema ‘eerlijke 
handel’ aan de kinderen duidelijk gemaakt. De fairtade tas 
bevat producten die heel herkenbaar zijn voor kinderen: au-
tootjes van blik, een knuffel en telefoonhoesje. Verder bevat 
de tas o.a opdrachtkaarten voor leerlingen, een millennium-
bal en een lesbrief met veel informatie en lessuggesties.

Sarahs Wereld
Sarah’s wereld is een fantasierijk spel over duurzaam 
leven. Op speelse wijze leren de kinderen begrippen als 
duurzaamheid, consumptiegedrag en ecologische rugzak 
kennen. Aan het eind van het project krijgen de leerlingen 
concrete handvatten aangereikt hoe ze op een eenvoudige 
manier minder milieubelastende en meer duurzame keuzes 
kunnen maken. Sarah’s wereld bestaat uit 4 koffers met materialen. Elke koffer bevat materialen 
voor één les. Een les duurt tussen de 1½ en 2 uur. De lessen kunnen ook achter elkaar als project 
gegeven worden. Uitgangspunt bij elke les vormt een brief van Sarah. Door de afwisselende en 
boeiende werkvormen zijn de kinderen goed betrokken bij het thema en leren ze spelenderwijs 
hoe ze kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving

Smaaklessen
In dit unieke lesprogramma staat het beleven van voedsel centraal. Proeven, ruiken, horen, voe-
len en kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse eten.
Smaaklessen is zinnenprikkelend, speels en praktisch. Smaak staat voorop in het programma, 
maar ook: waar komt ons voedsel vandaan? Kinderen doen smaakproefjes, worden zich bewust 
van hun eigen smaak en factoren die daarop van invloed zijn. Hun nieuwsgierigheid wordt 
geprikkeld en hun voedingskennis wordt spelenderwijs verbeterd.



4 ever
De cradle to cradle (C2C) manier van afvalneutraal produ-
ceren wordt uitgewerkt in de interactieve tentoonstelling 
4ever. In vier lesuren maakt 4ever leerlingen bewust van de 
mogelijkheden van duurzaam produceren. Ze maken kennis 
met ondernemers die hun ontwerpen futureproof maken en 
bij het verbeteren van gebruiksvoorwerpen die dicht bij huis 
zijn. Kinderen maken hun eigen ontwerpen en noteren hun 
bevindingen in een werkboekje. De tentoonstelling maakt 
gebruik van elementen uit ‘verhalend ontwerp’, wat veel 
betrokkenheid van leerlingen zal opleveren.

Wegwijs in Water
Een exclusief waterproject voor de gehele basisschool. Voor 
de onderbouw bestaat het uit een kleuterwaterpad en een 
waterlab (proefjesopstellingen ontworpen door kunstenaar 
Martin Borchert), voor de midden- en bovenbouw uit een 
digiles, een waterlab (van Martin) en slootonderzoek. De 
materialen zijn bij NDE te leen en medewerkers geven op 
school graag een training hoe ze te gebruiken zijn. Plus-
bouwstenen zijn educatieve programma’s van de water-
schappen en het waterleidingbedrijf. De onderdelen van 
Wegwijs in Water zijn ook los van elkaar te gebruiken.


