Leer onderzoeken!
Onderzoekend leren!
Voor de basisschool

Wat is geluid?
Hoe houd ik thee warm?
Kun je licht meten?
Zelfstandig antwoord vinden op deze vragen is eenvoudig
met het pakket ‘Onderzoeken op de basisschool’!
Dit pakket bestaat uit een €Sense interface
met ingebouwde sensoren, een kist met
benodigdheden voor de onderzoeken en
uitgebreid lesmateriaal. Alles is makkelijk
aan te sluiten en direct te gebruiken.
Spelenderwijs leren leerlingen een onderzoek
uit te voeren en komen basisvaardigheden zoals
rekenen, taal en schrijven aan bod. Het lesmateriaal
is geschikt voor leerlingen vanaf 8 jaar.
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Een compleet
pakket voor u
en uw
leerlingen!

Basisschoolleerlingen zijn nieuwsgierig naar hun directe

Het pakket ‘Onderzoeken op de basisschool’ bestaat uit:

omgeving. Wat is de vorm van een geluidssignaal? Wat

• €Sense Interface pakket met ingebouwde sensoren
voor licht, temperatuur en geluid,

wordt warmer, zand of water? In uw onderwijs wilt u
daar ruimte voor geven en er voor zorgen dat leerlingen

• Lesmateriaal met uitgewerkte leerling activiteiten,

zich optimaal verder ontwikkelen.

slag: individueel, in kleine groepjes of in klassikaal

• Docentmateriaal met duidelijke uitleg bij de leerling
activiteiten. Dit biedt leerkrachten met weinig of
geen ervaring in de natuurwetenschappen een
stevige basis en zorgt voor weinig voorbereidingstijd,

verband. Aan de hand van een vraag onderzoeken de

• Coach 6 Lite Software,

leerlingen verschijnselen in hun leefomgeving rond de

• Website met o.a. instructievideo’s,

thema’s licht, geluid en temperatuur. Leerlingen leren

• Basisschool onderzoekskist, bevat alle materialen die
nodig zijn voor de onderzoeken in het lesmateriaal,

Leerlingen kunnen met het lesmateriaal direct aan de

verbanden leggen, omgaan met de weergave van
meetresultaten in tabellen en grafieken en te
onderzoeken wat het effect van een veranderende
situatie is. Ook kunnen leerlingen met de Onderzoekskist
eigen onderzoekjes bedenken en uitvoeren.

Prijzen:
€ 127-, (excl. BTW)
€Sense Interface pakket
Basisschool onderzoekskist € 178,50 (excl. BTW)
T (°C)

Sensor in koud water

Sensor in koud water

Sensor in heet water

Sensor in warm water
time (s)
0

20

40

60

80

10

120

140

160

Voorbeeld gegevens activiteit ‘Warmte blijven’
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