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Voorwoord
De stichting Holtens molen, in de persoon van de voorzitter Dhr. L. Boeije, heeft de
ideële doelstelling om molens, in dit geval de Holtens molen te Deurne, in stand te
houden en in deze molen een regionaal museum op te zetten. Hierdoor willen ze
jongeren bewust maken van de koppeling tussen "ouderwetse" en de hedendaagse
technologie en de culturele samenhang ervan. Daarnaast wil de stichting jongeren
bewust maken van het cultureel erfgoed en de geschiedenis van de molen. Om
jongeren te bereiken willen zij aan scholen educatief lesmateriaal aanbieden. Dit
educatieve lesmateriaal bestaat uit materiaal wat ingezet kan worden op school en uit
materiaal wat fysiek ingezet wordt in de molen. Zowel binnen het basisonderwijs als
in het voortgezet onderwijs ontstaat er een steeds grotere vraag naar contextrijk
techniekonderwijs. De reden hiervoor is een terugloop aan affiniteit met techniek en
het daaruit voortkomende tekort aan technisch personeel.
Ter bevordering hiervan heeft VTB-pro een groep van twee pabo-studenten en twee
PTH-studenten tot stand gebracht. De combinatie van deze twee facetten creëert een
ideale voedingsbodem voor contextrijk onderwijs. Het samenbrengen van de
disciplines draagt bij aan de integratie van:
1. basisonderwijs en techniek
2. vakoverstijgend onderwijs in het VMBO met als uitgangspunt: techniek
De technische principes waarop een molen draait zijn in beginsel voor alle molens
gelijk. Hierdoor kan het educatieve materiaal dat voor de stichting Holtens molen
ontwikkeld wordt breder ingezet worden waardoor het ook bruikbaar is voor andere
molens en scholen.
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Inleiding
Dit lespakket is onderverdeeld in drie soorten molens, de koren-, olie- en de
zaagmolen dit zijn de onderdelen die voorkomen in de Holtens molen. Binnen deze
drie delen is een onderverdeling gemaakt tussen bovenbouw basisschool en
onderbouw VMBO. Dit zijn de meest geschikte groepen voor een molenbezoek. Voor
iedere groep is er een voorbereidende les, een lerarenhandleiding (voorbereidende
les), een molenaarshandleiding, een lerarenhandleiding (afsluitende les) en een
afsluitende les. De molenaarshandleiding is als ruggesteun voor de molenaar om zijn
vaak zeer uitgebreide kennis vatbaar te maken voor de leerling en aan te sluiten op de
voorbereidende les. Zijn er punten die niet helemaal passen binnen uw educatieve
situatie, dan kunt u door eenvoudig weglaten van die punten toch een mooi educatief
programma samenstellen. Wij hopen dat u als molenaar, docent of leraar succesvol
gebruik zal maken van dit lespakket en een geslaagd bezoek zult brengen aan een
molen.
Erna van Lee
Afke van Veelen
Nico Heesakkers
Waldo van Hemert
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1 Voorbereidende les

1.1 bovenbouw
basisonderwijs
-6-

Docentenhandleiding techniek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Doelgroep
Doelstelling
Voorbereidingen voor de docent
Lesduur en lesopbouw
Toetsing
Tips

1. Onderwerp
Binnen het thema ‘molen’ wordt in deze lessen gewerkt aan techniek. De
molentechniek is gebaseerd op wind en tandwielen. In deze les gaan de kinderen zelf
aan de slag met tandwielen en maken zelf een molen van kostenloze materialen. Als
differentiatieopdracht voor snelle leerlingen wordt een opdracht met een windmeter
aangeboden.
Aansluiting bij methode ‘Natuurlijk’.
Voor groep 6 is de leerstof vervangend voor hoofdstuk 3 ‘In beweging blijven’,
paragraaf 3 ‘Wielen’. De onderwerpen wind en tandwielen komen voor de groepen 7
en 8 niet voor in deze methode.
Het eindproduct van de opdracht is een, door de kinderen, zelf gemaakte molen
waarbij wieken en tandwielen met elkaar in verbinding staan. Zodra het waait gaan
de wieken draaien en zetten de beide tandwielen in beweging.
2. Doelgroep
Het lesmateriaal is bedoeld voor de groepen 6 t/m 8.
Differentiatieopdracht ‘zelf een molen maken’
Bij het maken van de molen wordt aan groep 6 meer instructie en begeleiding
aangeboden. Zij zullen het werkblad nodig hebben om tot resultaat te komen. Extra
creativiteit wordt aangeboden door de kinderen vrij te laten in hun keuze van de
vorm en/of grootte van de wieken.
De groepen 7 en 8 kunt u uitdagen door minder instructie en begeleiding te geven of
hen zonder het werkblad de molen te laten maken.
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3. Doelstellingen
•
•
•
•
•
•

Bewustwording van de werking via tandwielen bij gebruiksvoorwerpen uit de
dagelijkse leefwereld.
Inzicht krijgen in het overbrengen van een beweging via tandwielen.
Inzicht krijgen in het versnellen of vertragen van een beweging via tandwielen.
Het leren samenwerken in de coöperatieve werkvorm; rolverdeling (werkblad
tandwielen: groepjes van vier met een voorlezer, schrijver en twee uitvoerders)
Een eenvoudige molen met wieken en tandwielen kunnen bouwen.
Een eenvoudige windmeter bouwen en de windsterkte opmeten.

De lessen omvatten de volgende kerndoelen basisonderwijs:
Kerndoel 33: meten en meetkunde
Werken met het begrip snelheid (aantal omwentelingen per minuut).
Kerndoel 44: natuur en techniek
De kinderen leren met producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de
werking, de vorm en het materiaalgebruik.
Kerndoel 45: natuur en techniek
De kinderen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te
voeren en te evalueren.
Deze les wordt gegeven vanuit het vakconcept voor natuuronderwijs. In dit concept
gaat het om:
Denken – waarnemen – handelen
Centraal hierbij staan de materialen en juiste vragen:
•
•
•
•

Waarnemingsvragen open of gesloten (waarnemen)
Vergelijkingsvragen open of gesloten (waarnemen)
Wat gebeurt er als? (denken)
Hoe kun je? (handelen)
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4. Voorbereidingen voor de docent
Materialen:
Voor de leerkracht:
• gebruiksvoorwerpen met tandwielen: handboor, kurkentrekker, handmixer,
wekker, fietsbel enz.
• fiets

Per groepje van vier leerlingen:
• tandwielen van verschillende grootte plus ondergrond en as, van lego Brig (zie
afbeelding)

U kunt ook tandwielen van lego Dacta of duplo Toolo gebruiken.
Voor de molen:
• rondhout (doorsnede 5mm, lengte 60 cm)
• vier kartonnen schijfjes (doorsnede 63 mm)
• leeg, schoongespoeld 1 liter-melkpak
• grote kiezelstenen of knikkers
• karton, hout en kosteloos materiaal (plastic)
• klein zaagje (ijzerzaag)
• priem of spijkers
• lijm
Voor de windmeter:
• plastic fles (1 liter)
• stok of tak (lengte min. 1 meter)
• kleine plastic flesjes
• mesje
• dun ijzerdraad (lengte 10 cm) of vuilniszakdichters
• haarföhn voor het geval er buiten te weinig wind is
• horloge
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De windmeter wordt als volgt in elkaar gezet:
• Snijd de plastic fles in het midden door.
• Maak 2 gaatjes aan beide zijden van het bovenste deel van de fles waar de dop
op zit.
• Snijd een kleine plastic fles in het midden door.
• Verbind de ene helft van het kleine flesje aan de linkerkant van de grote fles
(met dop). De opening van de kleine fles steekt naar voren.
• Verbind de andere helft van het kleine flesje aan de rechterkant van de grote
fles (met dop). De opening van de kleine fles steekt naar achter.
• Snijd een opening in het onderste deel van de grote fles, zodat de stok erdoor
kan.
• Duw nu het onderste deel weer op het bovenste deel van de grote fles.
• Steek de stof door de grote fles. De dop van de fles rust op de stok.
• De windmeter moet kunnen draaien op de stok.

Antwoorden werkblad 1
1.a
Tandwiel B draait naar links.
1.b
één keer.
2.a
2.b
2.c

Tandwiel B draait naar links,
Afhankelijk van de grootte van het kleine tandwiel, maar in ieder geval vaker
dan het grote tandwiel.
Ook afhankelijk van de grootte van het kleine tandwiel, maar in ieder geval
minder vaak dan het kleine tandwiel.

3.a
3.b

Tandwiel B naar links en tandwiel C naar rechts.
Afhankelijk van de grootte, maar in ieder geval draait het kleine tandwiel B
vaker rond. Tandwiel C draait ook 1 keer rond.

4.

Als je een apparaat sneller of langzamer wilt laten gaan, kun je daarvoor
tandwielen van verschillend formaat gebruiken. Een groot tandwiel dat een
kleiner exemplaar aandrijft, zal het apparaat sneller doen gaan.

5.

Een kleiner tandwiel dat een groter wiel aandrijft, maakt het langzamer. Dit is
de essentie van werkblad 1 ‘tandwielen’.
Alle tandwielen gaan draaien.
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Werkblad 2: beoordeling door leerkracht
Antwoorden Werkblad 3:
Bespreek met de leerlingen wat ze hebben waargenomen.
In het dagelijkse leven b.v. windzak (snelwegen), windmolen, vlaggen.
Dan gaat hij rond draaien.
Grotere of kleinere halve flesjes aan beide zijkanten bevestigen.
De opdrachten 1 en 2 waarbij de kinderen het aantal omwentelingen tellen bespreekt
u gezamenlijk.
5. Lesduur en lesopbouw
Introductie (15 min.)
U legt de voorwerpen met tandwielen in de kring en vraagt of de leerlingen deze
voorwerpen kennen. Ook vraagt u wat je ermee kunt doen en hoe je ze gebruikt.
Vervolgens stelt u het volgende aan de orde:
• Wat is gemeenschappelijk in deze voorwerpen? (ronddraaiende tandwielen)
• Hoeveel tandwielen zitten erin?
• Hebben de tandwielen dezelfde grootte?
• Ken je nog andere voorwerpen met tandwielen? (fiets)
In het kringgesprek moet naar voren komen dat:
• er in deze voorwerpen twee of meer tandwielen zitten.
• de tandwielen verschillen in grootte.
• de tandwielen tegen elkaar aan zitten of met een ketting met elkaar verbonden
zijn.
Lesactiviteiten
Werkblad 1 (30 min.)
De kinderen gaan in groepjes van vier met rolverdeling aan de slag met de vragen op
werkblad 1 en de tandwielen.
Na afloop van de experimentjes verzamelt u de resultaten per experiment op het
bord. U moet in ieder geval vaststellen dat:
• de tandwielen in tegengestelde richting draaien.
• bij drie tandwielen het eerste en het derde tandwiel in dezelfde richting
draaien.
• een klein tandwiel vaker moet ronddraaien om een groot tandwiel een keer
rond te laten gaan.
• een groot tandwiel dat een keer rond gaat een klein tandwiel verschillende
keren rond laat gaan.
• door het combineren van de drie tandwielen een grote versnelling bereikt kan
worden.
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Werkblad 2 (60 min excl. tandwielen maken)
Tandwielen kunnen kant-en-klaar gekocht worden, maar kunnen ook zelf gemaakt
worden. Met een mal kunnen goed bruikbare tandwielen worden gemaakt. Nu gaan
de leerlingen de molen van werkblad 2 maken:
•

•
•
•

•

Maak twee tandwielen van verschillende grootte met behulp van de mal. Met
de ijzerzaag kun je het rondhout op maat zagen. Per tandwiel zijn twee
kartonnen schijfjes nodig. Omdat de tandwielen moeten drogen, kun je de
molen pas op een later tijdstip (af)maken.
Laat de leerkracht met een priem (of spijker) aan beide zijden van het melkpak
op dezelfde hoogte gaten prikken. Hier moet straks de as met de tandwielen
doorheen (zie werkblad 2).
Met een aantal grote kiezelstenen of knikkers wordt het melkpak verzwaard,
waardoor het minder snel omvalt. Daarna niet je de bovenkant van het
melkpak eventueel dicht.
Er moeten nu alleen nog wieken aan de molen komen. Laat de kinderen
hiervoor zelf iets bedenken. Voor de wieken kan karton gebruikt worden. Een
deksel van een jampot kan als basis dienen. Er kan ook een ronde schijf van
papier of karton gemaakt worden die van allerlei kleuren is voorzien.
Als klaaropdracht kunt u kinderen vragen om iets te maken waarmee je de as
kunt ronddraaien, bijvoorbeeld een slinger.

Evaluatie (10 min.)
De gemaakte molens worden in de kring gedemonstreerd. In het kringgesprek komt
het volgende aan de orde:
• Wordt de draaibeweging versneld of vertraagd met de tandwielen?
• Hoe kan de snelheid nog hoger of lager worden?
• Welke molen heeft iets om de as mee rond te draaien?
Differentiatieopdracht werkblad 3 windmeter (20 min.)
Een tweetal leerlingen gaat aan de slag met het werkblad bij de zelfgemaakte
windmeter. U kunt ervoor kiezen om de windmeter vooraf zelf te maken of dit de
kinderen te laten doen. In het laatste geval moet u hen hiervoor de eerder beschreven
instructie geven. Naast de windmeter liggen er plastic flesjes van verschillende
grootte, verbindingsmateriaal en een haarföhn.
U laat de kinderen die deze opdracht hebben uitgevoerd aan de rest van de klas
verwoorden wat zij ontdekt hebben en hoe het leerproces is verlopen. U reflecteert
met de kinderen ook op het sociale doel (samenwerken).
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6. Toetsing
Werkblad 1: verzamelen en evalueren van de resultaten op het bord.
Werkblad 2: demonstratie van de zelfgemaakte molens in de kring met kringgesprek
rondom de lesdoelen. U kunt de molen beoordelen op de werking van de
techniek.
Werkblad 3: de kinderen presenteren in een tweetal hun bevindingen. De rest van de
klas mag vragen stellen.
Tijdens de gesprekken observeert en registreert u als leerkracht de resultaten. De
molens kunt u beoordelen op de werking van de techniek.
U kunt er ook voor kiezen om zelf een toets samen te stellen en die af te nemen na
afloop van de technieklessen.
7. Tips
Als afsluiting van werkblad 1 kunt u een filmpje laten zien over tandwielen van
schooltv/beeldbank of Teleblik.
www.schooltv/beeldbank/dip/20051031/_tandwielen01.nl
Kant-en-klare tandwielen kunnen b.v. gekocht worden via www.opitec.nl.
U kunt de kinderen de tandwielen voor werkblad 2 enkele dagen eerder laten maken,
zodat ze droog zijn wanneer de molen gebouwd wordt. De meeste kinderen hebben
hiervoor ongeveer 30 minuten tijd nodig.
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Opdracht techniek
Werkblad 1
Tandwielen in de molen
1. Bouw 2 tandwielen van dezelfde grootte naast elkaar(zie tekening).

a Draai tandwiel A (zie pijl). In welke richting draait tandwiel B?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
b Draai tandwiel A één keer rond. Hoeveel keer is tandwiel B rondgedraaid?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Vervang tandwiel B door een kleiner tandwiel (zie tekening).

a Draai tandwiel A rond (zie pijl). In welke richting draait tandwiel B?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
b Draai tandwiel A één keer rond. Hoeveel keer is tandwiel B rondgedraaid?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
c Draai tandwiel B één keer rond. Hoeveel keer is tandwiel A rondgedraaid?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Bouw nu de opstelling zoals in onderstaande tekening met een klein tandwiel in het
midden en aan beide zijden een groot tandwiel.

a Draai tandwiel A rond (zie pijl). In welke richting draait tandwiel B? En tandwiel C?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
b Draai tandwiel A één keer rond. Hoeveel keer is tandwiel B rondgedraaid? En
tandwiel C?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hoe kunnen tandwielen er voor zorgen dat een apparaat sneller of juist langzamer
gaat?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Gebruik nu alle tandwielen en maak een zelfgekozen opstelling waarbij alle
tandwielen met elkaar in verbinding staan. Wat gebeurt er als je één tandwiel in
beweging zet?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Werkblad 2
Zelf een molen maken
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Werkblad 3
Windmeter
1. Bekijk de windmeter eens goed en noteer wat je ziet?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Welke andere manieren kun je noemen om de wind te meten?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Wat gebeurt er als je de windmeter in de wind zet?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Hoe kun je ervoor zorgen dat deze windmeter meer of minder wind vangt?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Opdracht
1. Meet de windsnelheid door het aantal omwentelingen per minuut te tellen. Gebruik
bij gebrek aan voldoende wind de haarföhn.
Aantal omwentelingen per minuut: …………………………………………………………………
2. Probeer de windmeter sneller of langzamer te maken. Gebruik hiervoor het
bijgevoegde materiaal. Tel daarna nogmaals het aantal omwentelingen per minuut ter
controle.
Aantal omwentelingen per minuut: …………………………………………………………………
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Docentenhandleiding taal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Doelgroep
Doelstelling
Voorbereidingen voor de docent
Lesduur en lesopbouw
Toetsing
Tips

1. Onderwerp
Binnen het thema ‘molen’ wordt aandacht geschonken aan het vak taal. Het gaat in
deze les om molentaal en spreekwoorden die ontstaan zijn vanuit de molen.
Deze lesstof vult de methodelessen aan met betrekking tot spreekwoorden en
gezegden.
De les(sen) worden aangeboden in spelvorm.
2. Doelgroep
De leerstof is geschikt voor de groepen 5 t/m 8 van het primair onderwijs.
3. Doelstellingen
•
•

De kinderen leren dat de stand van de molenwieken als een vorm van
communicatie kan worden gezien.
De kinderen leren spreekwoorden en gezegden rondom het thema molen.

Kerndoel 56: kunstzinnige oriëntatie
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.
Kerndoel 12: taalbeschouwing
De kinderen leren figuurlijk taalgebruik (spreekwoorden en gezegden).
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4. Voorbereidingen voor de docent
Spreekwoorden en gezegden
Deze les kost u weinig voorbereidingstijd wanneer u de stof aanbiedt in spelvorm.
Vooraf neemt u zelf de spreekwoorden en gezegden met de betekenis door (zie
leerlingenmateriaal).
Molentaal
Soms valt het op, dat de wieken van een niet-werkende molen niet altijd in dezelfde
wiekstand staan. Dit heeft zijn reden en is een gevolg van de mogelijkheid die de
molenaar heeft om met zijn omgeving te communiceren.

Rouw
Het bovenste end moet ongeveer een meter voorbij het
hoogste punt van de draaicirkel van het gevlucht staan.
(over het “dode”punt)
Dit betekent, dat er iemand is overleden en er wordt
gerouwd.

Vreugd
De vreugdestand is het spiegelbeeld van de rouwstand.
Is er reden tot vreugde, dan laat de molenaar dat
blijken door de molen in de vreugd te zetten. Dit kan
zijn bij geboorte, huwelijk en andere vreugdevolle
gebeurtenissen.
Men kan de molen op twee manieren in de vreugd
zetten, namelijk met en zonder vlaggen.
Zet men de molen zonder vlaggen in de vreugd, dan
dient men het end, dat boven staat, zo te zetten, dat
deze ruim een meter vóór het hoogste punt van de
draaicirkel van het wiekenkruis staat.
Een andere manier om een heuglijk feit te vieren is het
op elk end bevestigen van een vlag aan de achterzoom
ter hoogte van de onderste heklatten of een vlaggenlijn
langs de gehele achterzoom van het hekwerk.
De Nederlandse driekleur wordt zo aangebracht, dat,
als de molen stilstaat, de rode baan van de vlag in het
top-end boven staat.
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Roede voor de borst
Met de roede voor de borst (de wieken roeden- in zuiver
horizontale en verticale stand) laat de
molenaar zien dat zijn
stilstand van korte duur is en dat hij van plan
is binnen korte
tijd weer met zijn werk te beginnen.

Overheks
Staan de wieken in X-formatie (45 graden) dan geeft de
molenaar te kennen dat zijn rust van langere duur is. De
molen staat dan zogenaamd in overheks.
Ook werd in oorlogstijd d.m.v. van tevoren afgesproken
seinen berichten doorgegeven en in de Tweede
Wereldoorlog werd er veelvuldig gebruik van gemaakt om
onderduikers e.d. te waarschuwen voor razzia's.

Deze les wordt gegeven vanuit het vakconcept Interactief taalonderwijs.
Dit is een werkwijze waarbij leerlingen taal leren door deze te gebruiken in contacten
met anderen. Daarnaast maken ze taal tot onderwerp van reflectie. In interactie met
de leerkracht en met medeleerlingen oefenen leerlingen hun taalvaardigheid en
worden ze gestimuleerd over taal na te denken.
Interactief taalonderwijs steunt op vier pijlers
1. Betekenisvol leren: de leerlingen leren taal in echte situaties, in contexten die
voor hen belangrijk zijn.
2. Sociaal leren: leerlingen leren met elkaar en van elkaar, in groepsverband, in
samenspraak en samenwerking met anderen die meer ervaren zijn.
3. Strategisch leren: leerlingen leren expliciet hoe ze taaltaken het beste kunnen
aanpakken en welke strategieën het beste bruikbaar zijn.
4. Reflectief leren: leerlingen reflecteren op de lesstof (wat hebben we geleerd?).
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5. Lesduur en lesopbouw
De lesduur hangt bij deze les helemaal af van de keuze die u maakt om de leerstof aan
te bieden.
Introductie (15 min. of 30 min.)
U haalt samen met de kinderen voorkennis op over spreekwoorden en gezegden.
Daarna wordt uitgelegd wat molentaal is. U kunt ook kiezen voor een werkvorm
waarbij de kinderen zelf gaan onderzoeken. Laat hen b.v. in tweetallen zelf uitzoeken
wat molentaal is. Als bron kunnen informatieve kinderboeken of het Internet
gebruikt worden.
Kern (wekelijks zo lang het thema loopt: 15 min.)
Het blad met de molentaal (zie leerlingenmateriaal) wordt opgehangen in de klas. De
kaartjes met spreekwoorden worden in een bakje gestopt. De weken waarin het
thema loopt, laat u elke week enkele spreekwoorden aan bod komen. Laat een kind
‘een spreekwoord van de week’ blind kiezen. Het spreekwoord wordt opgelezen,
maar de betekenis geeft u nog niet. U leert de kinderen dat ze de betekenis mogelijk
kunnen herleiden uit bekende woorden in het spreekwoord/gezegde of uit de
letterlijke betekenis. Wanneer dit niet lukt, laat u de betekenis opzoeken in een
spreekwoordenboek. Zonodig wordt uitgelegd hoe dit aangepakt moet worden. Laat
kinderen elkaar helpen bij het opzoeken. Wanneer de betekenis gevonden is, praat u
hierover met de kinderen. Een voorbeeld helpt de betekenis te verhelderen. Het
kaartje wordt daarna bij het blad ‘molentaal’ zichtbaar in de klas gehangen.
Afsluiting ( 1 uur)
Wanneer alle spreekwoordenkaartjes besproken zijn, laat u de kinderen zelf een
spreekwoordendomino maken als verwerkingsopdracht. Wanneer het spel klaar is
wordt het in kleine groepjes gespeeld. U maakt b.v. groepjes van 4 kinderen. Elk kind
krijgt 4 kaartjes. De overige kaartjes worden op een stapel gelegd. Het spel is
afgelopen wanneer alle kaartjes op de juiste volgorde op tafel liggen.
6. Toetsing
Er is geen toets verbonden aan deze leerstof. U kunt er uiteraard voor kiezen om zelf
een toets te maken.
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7. Tips
Bij een thematische aanpak van het onderwerp kunt u in aansluiting op deze taalles
een dramales aanbieden in de vorm van gebarentaal. Geef de kinderen opdrachten
om, non verbaal, uit te beelden. Enkel gebaren mogen gebruikt worden om duidelijk
te maken wat de opdracht is. De kinderen die niet uitbeelden, raden wat er uitgebeeld
wordt. U reflecteert met de kinderen over manieren die zij bedenken om uit te
beelden wat ze duidelijk willen maken.
Molenverhalen
Om met kinderen ‘op verhaal’ te komen met betrekking tot het thema kunt u gebruik
maken van verhalen die de kinderen aanspreken. U kunt ervoor kiezen om voor te
lezen of de kinderen zelf te laten lezen. Voor suggesties wordt verwezen naar:
www.moleneducatief.nl
Op deze website vindt u o.a. ook computerspelletjes met betrekking tot het thema.
Informatieve kinderboeken over molens:
Duin van L, Veltkamp J, 2005, Molens junior informatie boekje 149 (groep 5-7) , De
Ruiter’s documentatiecentrum, 1e druk, Groningen: Wolters Noordhoff
Plomp A, 2002, Zo gaat de molen, (een reis langs molens voor kinderen vanaf 8 jaar)
1e druk, Dordrecht: uitgeverij de Inktvis
Braay C.P. 1999, Molens in Nederland, Zaandam: uitgeverij Kooijman
Speciaal voor kinderen met leesproblemen van met MLP in de bibliotheek
Gog van M, 2006, Molens, De kijkdoos, De Ruiter’s documentatiecentrum (zelf lezen
vanaf 7 jaar), 1e druk, Groningen: Wolters Noordhoff
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Opdracht taal
Spreekwoorden en gezegdes

Dat is niet in de haak.

In de nesten zitten.

Het is niet in orde, er klopt iets niet.

Grote problemen hebben.

De vangbalk in de molen hangt aan een haak. Als Dit heeft niets met vogels te maken. Als een molen
die balk niet in de haak zit, dan komt de molen stil heel lang stilgestaan heeft, dan wil de kap niet
te staan.
meer draaien. Dat komt, omdat er door het
gewicht een deuk in de balken is gekomen. En zo’n
deuk heeft een nest.

Met de billen bloot komen.

Iemand van haver tot gort kennen.

Je hebt zo niets te verbergen.

Iemand door en door kennen.

Als in de korenmolen de bovenste maalsteen aan
de onderkant moet worden schoongemaakt, wordt
de steen opgetild en omgedraaid. Aan de
onderkant zitten ribbels, die de molenaar ‘billen’
noemt. En zo komt de steen met de billen bloot.

Het kaf van het koren scheiden.

Het hangt als een molensteen om
zijn hals.

Het slechte van het goede onderscheiden.
Hij heeft het zwaar.

Dat is koren op zijn molen.

Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Dat is naar zijn zin.

Wie vooraan staat, wordt het eerst
geholpen.

Van dik hout zaagt men planken.

Het zit in de molen.

Een flink pak slaag krijgen.

Er wordt aan gewerkt.
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Hij loopt met molentjes.

Een stille molen maalt geen meel.

Hij is niet goed wijs

Men bereikt niets zonder te werken.

Daar is wat in de molen.

Dat is al lang in de molen geweest.

Daar is welvaart (ze hebben het goed).

Hierover is al lang geleden beslist.

Hij heeft een klap van de molen
gekregen.

Twee harde stenen malen zelden
fijn.

Hij is niet helemaal bij zijn verstand.

Twee mensen die niet willen toegeven,
kunnen niet samenwerken.

De molen naar de wind keren.

Niet alle molenaars zijn dieven.

Zich gedragen naar de omstandigheden.

Scheer niet iedereen over dezelfde kam.

Mijn molen maalt niet meer.

Zolang de ezel zakken draagt, heeft
de molenaar hem lief.

Mijn gebit is slecht.
Iemand wordt geprezen, zolang hij goed
zijn werk doet.

- 24 -

Molentaal
Wist je dat?
Er molentaal bestaat!

vreugde

rouw

korte rust

lange rust
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Docentenhandleiding oriëntatie op mens en wereld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Doelgroep
Doelstelling
Voorbereidingen voor de docent
Lesduur en lesopbouw
Toetsing
Tips

1. Onderwerp
Binnen het thema ‘molen’ wordt in deze les gewerkt aan wereldoriëntatie. Er wordt
een koppeling gelegd met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuuronderwijs.
Aansluiting bij aardrijkskunde, methode ‘Geobas’
Voor groep 6 sluit de leerstof aan bij hoofdstuk 10 ‘Zee en polders’. Hierin wordt de
poldermolen en het droogleggen van de Beemster besproken.
Aansluiting bij geschiedenis, methode ‘Bij de Tijd’
In groep 5 wordt in deze methode aandacht besteed aan de poldermolens in
hoofdstuk 4 ‘Nederland waterland’, paragraaf 4 ‘Nieuw land’. Deze les sluit hierop
aan.
In de groepen 5 t/m 8 wordt op elk niveau volgens de tijdlijn (prehistorie, oudheid,
middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd) geschiedenisonderwijs gegeven. De
periode waarin de eerste windmolens werden gebouwd (middeleeuwen) komt dus
jaarlijks terug. Het onderdeel over de samenleving in die tijd, uit deze les sluit hierbij
aan.
Aansluiting bij natuuronderwijs, methode ‘Natuurlijk’.
Voor groep 6 is de leerstof vervangend voor hoofdstuk 3 ‘In beweging blijven’,
paragraaf 3 ‘Wielen’. De onderwerpen wind en tandwielen komen voor de groepen 7
en 8 niet voor in deze methode.
Het eindproduct van deze opdracht zijn de gevulde werkbladen.
2. Doelgroep
De leerstof is bedoeld voor de groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs.
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3. Doelstellingen
•
•
•
•
•
•
•
•

De kinderen leren de globale evolutie van de molentechniek en kunnen deze
plaatsen op de tijdlijn.
De kinderen leren hoe een molen werkt.
De leerlingen leren dat wind een belangrijk energiebron is.
De kinderen leren welke producten molens voortbrachten.
De kinderen leren welke verschillende soorten windmolens er zijn.
De kinderen leren hoe de samenleving er in de tijd van de eerste windmolens
uitzag.
De kinderen leren wat molens voor Nederland hebben betekend.
De kinderen leren waarom er nu nog steeds molens zijn in Nederland.

Deze les omvat de volgende kerndoelen basisonderwijs:
Kerndoel 47: oriëntatie op jezelf en de wereld (ruimte)
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken
met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en
levensbeschouwing
Kerndoel 52: oriëntatie op jezelf en de wereld (tijd)
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en
boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en
hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines;
wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
Kerndoel 56: kunstzinnige oriëntatie
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.
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4. Voorbereidingen voor de docent
Materialen:
• Voor de leerkracht:
• afbeelding van VOC schip, of ander houten voorbeeld.
• hout en klem
• zaag, of diverse zagen: handzaag, ijzerzaag, figuurzaag of verstekzaag.
• tekst (hout)zaagmolen
Afbeeldingen tijdlijn molenevolutie:

- Product
(hout) hakken
met stenen
door
menselijke
kracht.

- Product
(hout) hakken
m.b.v.
Menselijke
kracht

prehistorie oudheid

vroege
middeleeuwen

- Product (hout)
zagen
menselijke
kracht

late
middeleeuwen

- Product
(hout) zagen
m.b.v.
windkracht

na 1850
nieuwe tijd

Geschiedenis
In de 17de eeuw waren rond Amsterdam, in de
Zaanstreek en in de buurt van Rotterdam
tientallen scheepswerven te vinden. Elke 7
maanden rolde hier een nieuw zeilschip van de
helling, bedoeld voor de VOC en andere
organisaties
De Batavia is oorspronkelijk een VOC-schip uit
de 17de eeuw. Het duurde 10 jaar om het schip
zo precies mogelijk na te bouwen.
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In 1594 bevestigde ene Cornelis Corneliszoon uit Uitgeest een krukas in een
windmolen, waardoor er de mogelijkheid bestond om te zagen. De (hout)zaagmolen
werd uitgevonden. Mede door deze uitvinding kon de VOC zijn plannen realiseren om
geld te verdienen in de scheepvaart. Dus de uitvinding van Corneliszoon is zeer
belangrijk geweest voor de Nederlandse geschiedenis.
http://www.dehoopuitgeest.nl/corneliszoon.html
Het oudste werktuig voor het zagen van hout is waarschijnlijk de raamzaag. Deze
zagen werden bevestigd aan al bestaande windmolens.
In de oudheid werd gebruikt gemaakt men tussen twee stenen die door menselijke
kracht werden bewogen. Meestal gebruikt om granen fijn te malen. Later stapte men
over op dierlijke kracht en tenslotte op de natuurkrachten water en wind. Na de
Middeleeuwen zette men molens voor steeds meer doeleinden in. Van pelmolens
(voor het pellen van rijst en gort), snuifmolens en cacaomolens tot mosterdmolens en
oliemolens. Men zag dat er vele functies mogelijk waren met bestaande wind -en
watermolens.
Op grote schaal werden er molens voor industriële doeleinden gebruikt. Omstreeks
1850 waren er naar schatting zo’n tienduizend windmolens in Nederland in bedrijf.
Na 1850 liep het aantal molens terug tot nog geen tien procent van het
oorspronkelijke aantal. Met de uitvinding van de stoommachine werd het einde van
de molens ingeluid. Ook de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen nagelaten.
Gelukkig is er een kentering gaande. Op dit moment worden de overgebleven molens
gekoesterd. Veel molens worden gerestaureerd en opengesteld, zodat het publiek ze
kan bewonderen.
Aardrijkskunde
Een molen vangt de meeste wind op een open plek. Hoge huizen of begroeiing houdt
de wind tegen waardoor de wieken minder wind vangen. Wind is de energiebron van
de windmolen. Vroeger stonden molens daarom op open plekken. Tegenwoordig zijn
molens in de bebouwde kom te vinden. Er wordt echter rekening gehouden met de
hoogte van de omliggende bebouwing in verband met de wind. Gemeentebesturen
houden hiermee rekening in het bestemmingsplan. Met behulp van zeilen op de
wieken kan de molenaar bij weinig wind de molen toch laten draaien.
De vierslag
De hier gehanteerde vierslag is afgeleid van bestaande modellen, die in de
opleidingswereld in gebruik zijn. In de startbekwaamheden Primair Onderwijs
(ministerie OC&W, 1997) werd voor de maatschappijvakken deze vierslag als volgt
beschreven:
“(Dit) kijkinstrument richt zich op de didactiek. Leraren kunnen een onderwerp
binnen elk vak- en vormingsgebied (OMW) laten verlopen vanuit de volgende vier
stappen:
Waarnemen (waar gaat het over? wanneer gebeurde dat? op welke plaats?)
Verklaren (hoe komt dat? waarom toen? waarom daar? welke invloeden hebben een
rol gespeeld?)
Herkennen (komt dat ergens anders, in een andere tijd ook wel eens voor? Zit er een
trend in?)
Waarderen (wat vind ik daarvan? wat vinden anderen daarvan? kan het ook anders?
wat moet er dan gebeuren?)”

- 29 -

Multiperspectiviteit
De hierboven beschreven vierslag wordt ingezet bij het ontwerpen van lessen,
lessenreeksen en andere leeractiviteiten voor kinderen. Ook voor de selectie van
leerinhouden is er een dergelijk ‘kijkinstrument’ beschikbaar: multiperspectiviteit.
Vanuit deze perspectieven wordt de leerstof in iedere fase van de vierslag belicht.
Door de combinatie van verschillende perspectieven wordt het wereldbeeld vanuit
verschillende dimensies verrijkt. Dit is een belangrijke voorwaarde om te komen tot
realistische beelden, inzichten en meningen over de wereld om ons heen.
De onderstaande perspectieven worden onderscheiden. Overigens geldt ook hier dat
vanuit ieder schoolvak een verschillende inkleuring van dit kijkinstrument kan
worden gegeven.
“De vakinhouden komen in beeld door een onderwerp vanuit de perspectieven als
volgt te 'bevragen':
Economisch perspectief
Hoe hangt het onderwerp samen met het levensonderhoud van mensen? Wat voor
werk doen ze, wat verdienen ze, waar geven ze dat aan uit?
Sociaal perspectief
Hoe hangt het onderwerp samen met de manier waarop mensen met elkaar omgaan?
Politiek perspectief
Hoe hangt het onderwerp samen met macht en machteloosheid, bestuur, regels en
sancties?
Cultureel perspectief
Hoe hangt het onderwerp samen met de zin- en vormgeving van mensen: religie,
kunst, techniek, feesten, rituelen, waarden en normen?
Individueel perspectief
Hoe hangt het onderwerp samen met gevoelens en emoties van mensen? Met het
gedragspatroon van mensen met het oog op gezondheid en redzaamheid?
Natuurlijk perspectief
Hoe hangt dit onderwerp samen met de levende en de niet-levende natuur en de
manier waarop mensen daarmee omgaan?
Ruimtelijk perspectief
Hoe hangt dit onderwerp samen met de manier waarop de ruimte is ingericht?
Tijdelijk perspectief
Hoe hangt dit onderwerp samen met 'vroeger'? Welke veranderingen zijn
opgetreden?”
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5. Lesduur en lesopbouw
Introductie (20 min.)
U legt de afbeelding van het graan of het echte graan, het meel en het brood in het
midden van de kring. Aan de hand van deze voorwerpen wordt een gesprek gevoerd.
De leerkracht stelt vragen en laat de kinderen antwoorden en op elkaar reageren.
Hierbij worden de volgende vragen gesteld vanuit de aardrijkskundige vierslag van
OMW (oriëntatie op mens en wereld)
1. waarnemen
• Wat heb ik hier?
• Wat kun je doen met deze zagen?
• Wat kun je maken van hout? (diversiteit van antwoorden mogelijk, ook uit
klas. Maar vestig daarnaast ook aandacht op het ontstaan van scheepvaart
in Nederland door hout).
2. verklaren
• Hoeveel hout zou er nodig zijn voor een …… (stoel, tafel, schutting, schip
ed.).
• Hoe wordt dat tegenwoordig gedaan?
• Hoe ging dat in de tijd dat er nog geen machines waren? Hoe lang deed
men erover?
• Hoe lang zou er gebouwd zijn aan een groot schip?
U kunt de kinderen met de diverse zaagjes een plankje kunnen laten doorzagen. De
tijd opnemen en kijken wanneer, bijvoorbeeld, een stoel klaar zou kunnen zijn.
3. herkennen
• Zien de kinderen in dat er veel hout nodig was om een schip (of anders) te
maken → kijk maar naar afbeelding van schip (of voorbeelden uit klas).
• Uitvinder, Cornelis Corneliszoon uit Uitgeest heeft in 1594, een zaag zo
bevestigd in een molen dat hij vele planken tegelijk kan zagen. Daardoor
kon men ook grote hoeveelheden tegelijk zagen.
4. waarderen
• Wat vind je van deze uitvinding?
• Wat gebruikt men tegenwoordig om hout te zagen? ( machines en
elektrisch apparatuur)
• Wat vind je ervan?
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Vervolgens worden de 4 afbeeldingen getoond van de evolutie van de molentechniek.
De leerkracht vraagt wie de afbeeldingen op de juiste volgorde kan leggen en laat dit
twee kinderen doen. 2 andere kinderen leggen vervolgens de kaartjes met de juiste
periode in de geschiedenis bij de juiste afbeelding. Wanneer de afbeeldingen op de
juiste plek liggen licht de leerkracht de afbeeldingen en volgorde toe.
Stenen bijl
IJzeren bijl
Handzaag
Windmolen

(jaar 0 prehistorie - oudheid)
(jaar 500 vroege middeleeuwen)
(jaar 1000 – 1200 late middeleeuwen)
(jaar 1800 nieuwe tijd)

U vertelt dat we ons deze les verder gaan verdiepen in de afbeelding van de
windmolen en daarbij inzoomen op de zaagmolen. We gaan terug in de tijd dat de
windmolens nog vol in bedrijf waren! U pakt het kaartje van de middeleeuwen erbij
en legt de overige kaartjes weg.
Kern (30 min.)
De kinderen gaan vervolgens in heterogene groepjes van twee aan de slag met de
tekst en de vragen.
Tekst: (hout)zaagmolen
Antwoorden op de vragen uit de tekst:
1. Zeilen zijn nodig om wind te vangen. Zonder zeil gaan de wieken ook rond, maar
met zeilen kan er meer wind gevangen worden en gaan wieken harder draaien.
Hoe minder wind er staat, hoe meer zeil er nodig is om de wieken te laten
draaien.
2. Huizen en begroeiing zorgt ervoor dat de molen minder wind vangt. Daarom
stonden molens vroeger op een open plek.
3. Belt of bergmolen, stellingmolen, standerdmolen en wipmolen.
4. meel – korenmolen, olie – oliemolen, hout zagen – zaagmolen, papier maken –
papiermolen, gerst pellen – pelmolen, verf maken – verfmolen, water scheppen poldermolens
5. Schepen om handel te drijven.
6. Wieken draaien → wieken zit vast aan houten balk → aan balk zit krukas →
krukas zorgt voor een op en neer gaande beweging → hout wordt gezaagd
7. De stoommachine, verbrandings - en elektromotoren (nieuwe en andere bronnen
van drijfkracht), zorgden ervoor dat windmolen overbodig werden.
8. We willen niet vergeten wat de molens voor het huidige Nederland hebben
betekend. Ze zorgden voor droog maken/houden van polders. De mensen konden
brood bakken, en hout, olie, verf of papier kopen en verkopen.
Evaluatie (15 min.)
U kunt kiezen voor een gezamenlijke klassikale evaluatie waarin de vragen worden
besproken. U reflecteert met de kinderen op zowel het inhoudelijke als het sociale
doel (samenwerking).
U kunt de kinderen ook in tweetallen met elkaar de werkbladen laten bespreken.
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6. Toetsing
Het leerrendement wordt gemeten aan de hand van het evaluatiegesprek en de
gemaakt vragen. U kunt ervoor kiezen om aan het einde van het thema een toets over
het totaal aangeboden leerstof samen te stellen.
7. Tips
Een filmpje van schooltv/beeldbank of Teleblik biedt een leuke afwisseling of
overgang in deze les.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_goudeneeuw01
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Opdracht oriëntatie op mens en wereld
naam:
De zaagmolen
Hiernaast een afbeelding van de wijze waarop een boomstam
tot balken of planken werd gezaagd voordat er sprake was van
zagen door middel van windmolens. Deze wijze van zagen
werd kraanzagen genoemd.
Hoe het begint
Cornelius van Uitgeest (1550-1607) is de uitvinder van de door
wind aangedreven (hout)zaagmolen. Het zagen met een molen
ging echter tot 30x sneller dan met de hand en de
ontwikkelingen waren niet te stoppen.
Windmolens algemeen
Windkracht werd al gebruikt om andere producten te vervaardigen.
Maar nu werd de windmolen ook gebruikt om te gaan zagen.
Het begint allemaal bij de wind, die doet het werk. De wind blaast niet altijd uit de
goede richting. Als de wind van de zijkant komt, wordt de kap van de molen gedraaid.
Dat heet kruien. Zo vangen de wieken meer wind. De wieken van een molen zijn soms
wel 25 meter lang, dus zo lang als twee autobussen achter elkaar. De wind blaast
tegen de wieken aan, maar gaat er ook doorheen. De wieken hebben openingen. Als
het flink waait, draaien de wieken wel maar als er weinig wind staat niet. Er worden
dan zeilen op de wieken vastgemaakt waardoor de wieken toch gaan draaien. Hoe
minder wind er staat, hoe meer zeil er nodig is om de wieken te laten draaien. Als het
te hard waait, zet de molenaar de wieken vast. Anders aan ze veel te hard draaien.
Dan draait alles stuk.

Afbeeldingen. Wieken met zeil erop vastgemaakt: bij veel wind (1), bij matig wind (2) en bij weinig
wind(3).
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Een goede plek voor een windmolen
Een windmolen die tussen huizen of bomen staat kan natuurlijk niet zo veel wind
vangen. De bebouwing of begroeiing houdt de wind dan tegen. Daarom stonden
windmolens vroeger altijd op een open plek.
Verschillende soorten windmolens
Molens zien er niet allemaal hetzelfde uit, ook al werken ze allemaal op de
windkracht. Hieronder zie je vier verschillende windmolens.

1.

2.

3.

4.

1. Belt of bergmolen
Deze molen is gebouwd op een berg, zodat de molenaar vanaf deze berg makkelijker
bij de wieken kan komen.
2. Stellingmolen
Een hoge molen, zo gebouwd om boven de huizen nog wind te kunnen vangen. Deze
molen heeft een houten balkon (stelling) waarop de molenaar kan staan om zo
gemakkelijk bij de wieken te kunnen komen.
3. Standerdmolen
Deze molen dankt zijn naam aan het onderste deel waarop de molen is gebouwd. Je
zou kunnen zeggen dat deze molen op een ‘standaard’ staat. De molenaar kan vanaf
de grond bij de wieken. Zie foto!
4. Wipmolen
Deze molen bestaat uit een onderhuis met daarop draaibaar bovenhuis. De wipmolen
is ontwikkeld vanuit de standerdmolen tot een schepradmolen.
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De houtzaagmolens hadden ieder hun eigen houtzagerij
om hout te zagen en als opslagruimte om aan -en afvoer
van hout te regelen.

Vragen
1. Waarvoor zitten er soms zeilen op de wieken?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Waarom stonden molens vroeger op een open plek?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Noem vier soorten windmolens:
1…………………………………………………2……………………………………………………
3…………………………………………………4……………………………………………………
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Wat produceert een molen?
Niet alle molens hebben dezelfde functie. Daarom hebben ze ook verschillende
namen.
• Een korenmolen maalt graankorrels tot meel. Dit kunnen verschillende soorten
graan zijn zoals tarwe, gerst, haver of rogge.
•

Een oliemolen slaat olie uit zaadjes.
Dit moeten dan zaadjes zijn waar olie
in zit, bijvoorbeeld lijnzaadolie.

•

Een molen kan ook hout zagen, gerst
pellen, papier of verf maken. We
noemen het dan een houtzaagmolen,
pelmolen, papiermolen of verfmolen.

Van het hout dat in de molens werd
gezaagd werden vroeger onder andere
schepen gebouwd waarmee de
Nederlanders naar verre landen reisden
om handel te drijven.
VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) de Batavia
Per jaar werden er honderden schepen gebouwd, de houtzagerij was dus heel
belangrijk voor de scheepvaart.
•

We kennen ook nog de poldermolens. Dit zijn windmolens waaraan onderin een
scheprad zit. Dit rad schept het water uit de polders. Hierdoor bleef het land
droog. Molens hadden vroeger dus allerlei functies.

Het duurde natuurlijk veel langer dan tegenwoordig met de machines, om al deze
producten te produceren. Bovendien waren de molenaars afhankelijk van de wind.
Wanneer er geen wind is werkt de molen niet. Dit betekende dus geen producten en
ook geen inkomen voor de molenaar.
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Vraag
4. Noem nog 5 producten die een molen kan produceren en schrijf de naam van die
molen erachter. Doe het zo:
meel - korenmolen
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Wat werd er vroeger gebouwd van hout uit de (hout)zaagmolens?
……………………………………………………………………………………………………………

Transport van hout over water
Vandaag de dag komt in Nederland nog steeds veel
hout uit het Zwarte Woud in Duitsland. Gezaagde
stammen werden vroeger samengebonden tot een
groter vlot en dreven naar de Rijn.
Toen er spoorwegen werden aangelegd kwam er
langzamerhand een einde aan het transport over
water.

- 38 -

Hoe werkt een (hout)zaagmolen?
Als het waait gaan de wieken van de molen draaien. De wieken zitten vast aan een
houten balk. Aan die balk is een krukas bevestigd. Deze krukas zorgt voor een op en
neer gaande beweging van het zaagraam.
De houtzager
De molen trekt de stam met
een hijswerk verder de
molen in en nu kan het
zagen beginnen. Om mooie
rechte planken te zagen
wordt de boomstam1 op de
zaagslede2 vastgemaakt en
door de zaagramen heen
getrokken. De zaagramen3
worden heen en weer
bewogen door de krukas4
die weer wordt
aangedreven door de
wieken5.
Aan de andere kant van het
zaagraam komen de
planken of balken
tevoorschijn (tekening G.
Pouw).

Zaagraam3

Krukas4
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Molens nu
De uitvinding van nieuwe en andere bronnen van drijfkracht (windenergie is
drijfkracht), de stoommachine, verbrandings - en elektromotoren veranderde er veel
voor de molen. Ze werden langzaamaan overbodig. Er kon nu immers veel sneller en
veel meer gezaagd, geslagen of gemalen worden met behulp van machines. Daarom
werden veel molens afgebroken en molenaars zochten ander werk.
Molens zijn echter voor Nederland erg belangrijk geweest in het verleden. Ze hebben
er voor gezorgd dat de polders droog bleven waardoor het land niet overstroomde.
Mensen konden brood bakken, en hout, olie, verf of papier kopen en verkopen.
Zonder molens was dit allemaal niet mogelijk geweest en had Nederland er nu
waarschijnlijk heel anders uitgezien. De molentechniek zit erg knap in elkaar.
Aangedreven door de wind gaan de tandwielen draaien en doet de molen zijn werk.
Over elk onderdeel in de molen is nagedacht. Het is bijzonder knap dat mensen dit in
de middeleeuwen al konden bouwen.
Om al deze redenen zijn er veel molens blijven bestaan. Ze draaien nog steeds om de
mensen te laten zien hoe het vroeger ging. We willen niet vergeten wat de molens
voor het huidige Nederland hebben betekend. De molenaars die nu in de molens
werken hebben meestal een andere baan en doen hun molenaarswerk vrijwillig.
Vragen
6. Schrijf in het kort op hoe een zaagmolen werkt.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
7. Waarom werden molens overbodig?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Noem drie redenen waarom er nu nog steeds molens zijn?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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1.2 onderbouw vmbo
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Docentenhandleiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Doelgroep
Doelstelling
Voorbereidingen voor de docent
Lesduur en lesopbouw
Tips
Extra informatie

1. Onderwerp
De voorbereidende les rondom de zaagmolen bestaat uit 3 thema’s.
• Geschiedenis-techniek
• Aardrijkskunde-techniek
• Algemene kennis van techniek
De opdrachten zijn een voorbereiding op het bezoek aan een zaagmolen en kan gezien
worden als een uitbreiding op de algemene kennis van de leerling.
Met deze opdracht brengt u de leerlingen een stukje geschiedenis, aardrijkskunde
(logisch denken) en algemene kennis van techniek bij.
Het geheel is geen aanvulling of vervanging van u huidige lesmodule, maar de
onderdelen geschiedenis-techniek en aardrijkskunde-techniek zou kunnen zien als
een bijdrage aan de algemene kennis van de leerling en het onderdeel algemene
kennis van techniek is een bijdrage aan u lessen om de leerlingen zo te laten zien dat
techniek er altijd en over is (zelfs vroeger) en dat het een hele ontwikkeling heeft door
gemaakt tot het punt waar het nu is.
2. Doelgroep
De opdracht is bedoeld voor de het VMBO. Het niveau is zo dat alle leerwegen van
het 1ste en 2de leerjaar (in het VMBO) de opdracht kunnen maken, maar u kunt de
moeilijkheid van de opdracht gemakkelijk aanpassen door de leerlingen hun
antwoorden verder te laten uitwerken of dieper op de discussie in te gaan ook kunt u
de gedeelte over algemene kennis van techniek uitbreiden met andere onderwerpen.
3. Doelstelling
•
•
•
•
•

Het leren (met respect) discussiëren
Na elkaar leren luisteren
Het activeren van voorkennis
Het leren verwerven en verwerken van informatie
Inzicht krijgen in de overbrenging en de werking van tandwielen
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4. Voorbereiding voor de docent
Als voorbereiding kunt u bij het thema geschiedenis-techniek zorgen dat u over de 4
afbeeldingen iets te vertellen heeft zodat de leerling uitgedaagd wordt om nog dieper
op de techniek van het gereedschap in te gaan ook kun u verschillende
discussiepunten verzinnen om een discussie te starten of opgang te houden.
Voor het thema aardrijkskunde-techniek kunt u van te voren groepjes samen stellen
maar ook meer gangbare problemen verzinnen, het is natuurlijk ook verstandig om
zelf even na te gaan hoe de verschillende problemen opgelost zouden kunnen worden
hierdoor kunt u de leerlingen beter sturen maar ook verder en dieper laten nadenken.
En bij het thema algemene kennis van techniek kunt u zorgen voor een filmpje (zie
tips) voor verduidelijking maar ook dat u zelf tandwielen heeft van verschillende
grote zodat het tastbaar is voor de leerling of laat een leerling zijn/haar fiets (waar de
tandwielen duidelijk zichtbaar zijn) naar binnen halen en laat het daarmee zien.
5. Lesduur en lesopbouw
De les is opgebouwd uit thema’s:
• Geschiedenis-techniek
• Aardrijkskunde-techniek
• Algemene kennis van techniek
de thema’s hoeven niet in 1x worden uitgevoerd. Maar we gaan uit dat u voor het
thema geschiedenis-techniek 1 lesuur nodig en voor het thema aardrijkskundetechniek ook 1 lesuur voor het thema algemene kennis van techniek heeft u ongeveer
1½ lesuur nodig. Dit is wel afhankelijk van hoe uitgebreid u verhaal vooraf is, hoe
lang u een discussie laat duren, hoeveel discussies er zijn, enz.
Geschiedenis-techniek
Bij dit thema kunt u een stukje ontwikkeling van de techniek laten zien rondom het
zagen met behulp van een molen. Dit kunt u in eerste instantie doen door de
leerlingen te laten brainstormen over hoe het geweest zou zijn als zij in de tijd van de
onderstaande plaatjes hadden geleefd, Laat de leerlingen eerst de onderstaande
plaatjes in de juiste volghorde van tijd neerleggen.

Dan kunt u de leerlingen uitdagen om te denken wat het nut van deze ontwikkelingen
zijn geweest, en of het wel echt een verbetering is voor mens, dier en natuur. Ook het
beschrijven van de werktuigen aan de hand van de plaatjes kan tot nieuwe inzichten
leiden. Het nadenken over waar de molen aan heeft bijgedragen in de geschiedenis
komt hier dan ook hoogst waarschijnlijk naar boven, waarop het antwoord is dat er
meer bomen gezaagd konden worden in minder tijd.
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Aardrijkskunde-techniek
Bij dit thema is het de bedoeling dat u duidelijk maakt hoe belangrijk het was waar de
molen stond.
Dit kunt u in eerste instantie doen door te vertellen waarom een molen op een heuvel
staat en waarom de kop helemaal rond kan draaien. Het is namelijk zo dat de molen
vaak op een heuvel staat omdat er hoog meer wind is en er vaak bomen of gebouwen
om de molen staan. Dat de molen helemaal rond kan draaien is omdat de wind uit
alle kanten kan komen.
Daarna kunt u een situatie schetsen met verschillende problemen, voor zowel de
molen van vroeger als voor de molen van deze tijd.
Bijvoorbeeld:
De molen draait niet wat is het probleem?
1. de molen staat in het bos
2. het waait niet hard genoeg
3. er staan te veel huizen rondom de molen.
Uit deze problemen kiezen groepjes leerlingen een probleem, en gaan hier dan een
oplossing voor bedenken.
Bijvoorbeeld:
1. bos kappen. Maar wat gebeurt er dan met de bomen?
2. zijlen op de molen plaatsen. Maar wat dan te doen als er maar weinig wind is. Ook
kunnen ze voor het bevestigen van de zeilen een gemakkelijk systeem bedenken
zodat de molenaar maar weinig tijd kwijt is.
3. geen huizen er rondom heen bouwen. Maar waar moeten mensen dan wonen en
hoe zou je toch huizen kunnen bouwen zodat de molen wel blijft draaien?
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Algemene kennis van techniek
De molen zit van boven tot onder vol met tandwielen en daarom deze opdracht over
tandwielen. Om de link te leggen met de molen wordt de link gelegd tussen de molen
en een fiets. Het is een ingewikkelde opdracht voor de VMBO leerling. Maar met de
hulp van u als docent moet het wel kunnen.
De volgende opdracht zou meer inzicht in tandwielen kunnen brengen, waardoor ook
de overbrengingen in de molen beter begrepen worden.
1a)

Laat de leerlingen bereken hoeveel meter ze met hun fiets afleggen als ze in 1
minuut, 30 keer rondtrappen.
Gegevens,
Voorste tandwiel: 50 tanden
Achterste tandwiel: 25 tanden
Omtrek wiel: 1,5 meter
Uitwerking,
Als het tandwiel voor 1 keer ronddraait dan draait het tandwiel achter 2 keer
rond en het wiel dus ook. Je trapt 30 keer, je wiel draait dan 30 x 2 = 60 keer
rond.
Het wiel heeft een omtrek van 1,5 meter. De afstand die je aflegt is 60 x 1,5
meter = 90 meter.
Je hebt nu in 1 minuut 90 meter afgelegd.

1b)

Snelheid wordt gemeten in kilometer per uur. Bereken nu hoe hard je rijdt.
Gebruik het antwoord uit vraag 1a.
Gegevens,
Antwoord vraag 1a (in meters per minuut).
1 kilometer = 1000 meter.
1 uur = 60 minuten.
Uitwerking,
1 meter = 0,001 kilometer.
90 meter x 0,001 kilometer= 0,09 kilometer (je fietst dus 0,09 kilometer per
minuut).
Als je dit per uur wilt weten, moet je het x 60 doen. 0,09 x 60 = 5,4 kilometer.
Je rijdt dus 5,4 kilometer per uur.

2a)

Wanneer draait je achterwiel minder vaak rond dan dat je voorste tandwiel
rond gaat?
A. Als je voor een groot tandwiel hebt en achter een klein.
B. Wanneer het voorste tandwiel klein is en het achter tandwiel groot.
Leg uit waarom dit is.
Uitwerking,
Voor klein en achter groot.
Omdat het voorste tandwiel nu heel vaak moet ronddraaien om het achter
tandwiel 1x rond te laten gaan.
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2b)

Zou je met deze versnellingen makkelijk een berg op kunnen fietsen? Waarom
wel of niet?
Uitwerking,
Ja, omdat je nu per keer dat je trapt maar een klein beetje van je achterwiel
hoeft te laten draaien. Je hebt dus weinig weerstand en fietst dus in een lichte
versnelling.
Als je voor een groot en achter een klein tandwiel zou hebben, dan zou je met
1x trappen het wiel meerdere keren rond laten draaien en heb je dus bij elke
keer dat je trapt veel weerstand en maakt dus gebruik van een zware
versnelling.

3)

Een fiets heeft meerdere versnelling. Ga ervan uit dat je altijd maar 50 keer in
een minuut rond trapt. Bereken nu in welke versnelling je het snelste en in
welke versnelling je het langzaamste fietst. Bereken ook hoe hard je fietst in de
gekozen versnelling.
Gegevens,
Voorste tandwielen:
48 tanden
32 tanden
16 tanden
Achterste tandwielen:
52 tanden
34 tanden
28 tanden
15 tanden
Omtrek achterwiel: 1,5 meter
Uiwerking,
Het hardste fiets je met:
Tandwiel 48 voor en tandwiel 15 achter.
48 / 15 = 3,2 (als je 1 keer trapt dan draait het wiel 3,2 keer rond).
Je trapt 50 keer, 50 x 3,2 = 160 (het wiel draait in 1 minuut 160 keer rond).
160 x 1,5 meter = 240 meter (je fietst dus 240 meter per minuut).
Je snelheid is:
240 meter / 1000 meter = 0,24 kilometer (je fietst 0,24 kilometer per minuut).
0,24 kilometer x 60 = 14,4 kilometer (je fietst 14,4 kilometer per uur).
Je fietst 14,4 kilometer per uur
Het langzaamste fiets je met:
Tandwiel 16 voor en tandwiel 52 achter.
16 / 52 = 0,31 (als je 1 keer trapt dan draait het wiel 0,31 keer rond).
Je trapt 50 keer, 50 x 0,31 = 15,5 (het wiel draait in 1 minuut 15,5 keer rond).
15,5 x 1,5 meter = 23,25 meter (je fietst dus 23,25 meter per minuut).
Je snelheid is:
23,25 meter / 1000 meter = 0,02325 kilometer (je fietst 0,02325 kilometer per
minuut).
0,02325 kilometer x 60 = 1,395 kilometer (je fietst 1,395 kilometer per uur).
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6. Tips
•
•

Maak een model om de leerlingen de basis van de werking van tandwielen te laten
zien.
Hoe laat je het hem versnellen, vertragen of van richting veranderen.
Bekijk eventueel een filmpje op school-tv over tandwielen of over hoe een molen
werkt.
Tandwielen:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_tandwielen01
Een molen: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_meel02

7. Extra informatie
Hoe het begint
Cornelius van Uitgeest (1550-1607) is de uitvinder van de door wind aangedreven
(hout) zaagmolen. Het zagen met een molen ging echter tot 30x sneller dan met de
hand en de ontwikkelingen waren niet te stoppen.
Windmolens algemeen
Windkracht werd al gebruikt om andere producten te vervaardigen.
Maar nu werd de windmolen ook gebruikt om te gaan zagen.
Het begint allemaal bij de wind, die doet het werk. De wind blaast niet altijd uit de
goede richting. Als de wind van de zijkant komt, wordt de kap van de molen gedraaid.
Dat heet kruien. Zo vangen de wieken meer wind. De wieken van een molen zijn soms
wel 25 meter lang, dus zo lang als twee autobussen achter elkaar. De wind blaast
tegen de wieken aan, maar gaat er ook doorheen. De wieken hebben openingen. Als
het flink waait, draaien de wieken wel maar als er weinig wind staat niet. Er worden
dan zeilen op de wieken vastgemaakt waardoor de wieken toch gaan draaien. Hoe
minder wind er staat, hoe meer zeil er nodig is om de wieken te laten draaien. Als het
te hard waait, zet de molenaar de wieken vast. Anders aan ze veel te hard draaien.
Dan draait alles stuk.

Afbeeldingen. Wieken met zeil erop vastgemaakt: bij veel wind (1), bij matig wind (2) en bij weinig
wind(3).
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Een goede plek voor een windmolen
Een windmolen die tussen huizen of bomen staat kan natuurlijk niet zo veel wind
vangen. De bebouwing of begroeiing houdt de wind dan tegen. Daarom stonden
windmolens vroeger altijd op een open plek.
Verschillende soorten windmolens
Molens zien er niet allemaal hetzelfde uit, ook al werken ze allemaal op de
windkracht. Hieronder zie je vier verschillende windmolens.

1.

2.

3.

4.

1. Belt of bergmolen
Deze molen is gebouwd op een berg, zodat de molenaar vanaf deze berg makkelijker
bij de wieken kan komen.
2. Stellingmolen
Een hoge molen, zo gebouwd om boven de huizen nog wind te kunnen vangen. Deze
molen heeft een houten balkon (stelling) waarop de molenaar kan staan om zo
gemakkelijk bij de wieken te kunnen komen.
3. Standerdmolen
Deze molen dankt zijn naam aan het onderste deel waarop de molen is gebouwd. Je
zou kunnen zeggen dat deze molen op een ‘standaard’ staat. De molenaar kan vanaf
de grond bij de wieken. Zie foto!
4. Wipmolen
Deze molen bestaat uit een onderhuis met daarop draaibaar bovenhuis. De wipmolen
is ontwikkeld vanuit de standerdmolen tot een schepradmolen.
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Hoe werkt een (hout)zaagmolen?
Als het waait gaan de wieken van de molen draaien. De wieken zitten vast aan een
houten balk. Aan die balk is een krukas bevestigd. Deze krukas zorgt voor een op en
neer gaande beweging van het zaagraam.
De houtzager
De molen trekt de stam met
een hijswerk verder de
molen in en nu kan het
zagen beginnen. Om mooie
rechte planken te zagen
wordt de boomstam1 op de
zaagslede2 vastgemaakt en
door de zaagramen heen
getrokken. De zaagramen3
worden heen en weer
bewogen door de krukas4
die weer wordt
aangedreven door de
wieken5.
Aan de andere kant van het
zaagraam komen de
planken of balken
tevoorschijn (tekening G.
Pouw).

Zaagraam3

Krukas4
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Molens nu
De uitvinding van nieuwe en andere bronnen van drijfkracht (windenergie is
drijfkracht), de stoommachine, verbrandings - en elektromotoren veranderde er veel
voor de molen. Ze werden langzaamaan overbodig. Er kon nu immers veel sneller en
veel meer gezaagd, geslagen of gemalen worden met behulp van machines. Daarom
werden veel molens afgebroken en molenaars zochten ander werk.
Molens zijn echter voor Nederland erg belangrijk geweest in het verleden. Ze hebben
er voor gezorgd dat de polders droog bleven waardoor het land niet overstroomde.
Mensen konden brood bakken, en hout, olie, verf of papier kopen en verkopen.
Zonder molens was dit allemaal niet mogelijk geweest en had Nederland er nu
waarschijnlijk heel anders uitgezien. De molentechniek zit erg knap in elkaar.
Aangedreven door de wind gaan de tandwielen draaien en doet de molen zijn werk.
Over elk onderdeel in de molen is nagedacht. Het is bijzonder knap dat mensen dit in
de middeleeuwen al konden bouwen.
Om al deze redenen zijn er veel molens blijven bestaan. Ze draaien nog steeds om de
mensen te laten zien hoe het vroeger ging. We willen niet vergeten wat de molens
voor het huidige Nederland hebben betekend. De molenaars die nu in de molens
werken hebben meestal een andere baan en doen hun molenaarswerk vrijwillig.
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Opdracht
Aardrijkskunde-techniek
a. De leraar of lerares heeft net een probleem verteld. Bedenk 3 redenen waarom
dit probleem zich voordoet.
b. Bedenk nu in je groepje een oplossing voor één van de problemen. Denk
hierbij dat je zo min mogelijk schade aanricht aan de omgeving.
Algemene kennis van techniek
De molen zit van boven tot onder vol met tandwielen. Een fiets heeft ook tandwielen.
Deze zijn ervoor, net als bij de molen, om je harder of zachter te laten gaan.
1a)

Je hebt een fiets en bent benieuwd hoeveel meter je kunt afleggen als je in 1
minuut 30 keer trapt.
Gegevens,
Voorste tandwiel: 50 tanden
Achterste tandwiel: 25 tanden
Omtrek wiel: 1,5 meter

1b)

Snelheid wordt gemeten in kilometer per uur. Bereken nu hoe hard je rijdt.
Gebruik het antwoord uit vraag 1a
Gegevens,
Antwoord vraag 1a (in meters per minuut)
1 kilometer = 1000 meter
1 uur = 60 minuten

2a)

Wanneer draait je achterwiel minder vaak rond dan dat je voorste tandwiel
rond gaat?
Wanneer je voor een groot tandwiel hebt en achter een klein.
Wanneer het voorste tandwiel klein is en het achter tandwiel groot.
En leg uit waarom dit is.

2b)

Zou je met deze versnelling makkelijk een berg op kunnen fietsen? Waarom
wel of niet?

3)

Een fiets heeft meerdere versnelling. Ga ervan uit dat je altijd maar 50 keer in
een minuut rond trapt. Bereken nu in welke versnelling je het snelste en in
welke versnelling je het langzaamste fietst. Bereken ook hoe hard je fietst in de
gekozen versnelling.
Gegevens,
Voorste tandwielen:
48 tanden
32 tanden
16 tanden
Achterste tandwielen:
52 tanden
34 tanden
28 tanden
15 tanden
Omtrek achterwiel:
1,5 meter
- 51 -

2 molenaars
handleiding

2.1 bovenbouw
basisonderwijs
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Handleiding ‘zaagmolen’ voor de molenaar
Voorafgaand aan het molenbezoek hebben de kinderen onderstaand lesaanbod
gehad.
Les oriëntatie op mens en wereld waarin o.a.
• Wat een goede plek is voor een molen om veel wind te kunnen vangen.
• Waarom er soms zeilen op de wieken worden gedaan.
• Verschillende molens: belt, stelling, standerd en wipmolen.
• Verschillende producten die een molen vroeger voortbracht.
• Globale werking van de molen (wind en tandwielen).
• Samenleving in de tijd van de eerste molens in Nederland.
• Waarom er nu nog steeds molens zijn.
• De geschiedenis; begonnen in Nederland bij de uitvinder Cornelius
Corneliszoon.
• Dat op de bestaande windmolen een krukas werd geplaatst en zaagbladen om
te zagen.
Via onderstaande tijdlijn is de evolutie van de molentechniek uitgelegd.

- Product
(hout) hakken
met stenen
door
menselijke
kracht.

- Product
(hout) hakken
m.b.v.
Menselijke
kracht

prehistorie oudheid

vroege
middeleeuwen

- Product (hout)
zagen
menselijke
kracht

late
middeleeuwen

- Product
(hout) zagen
m.b.v.
windkracht

na 1850
nieuwe tijd
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Taal
•
•

De kinderen weten wat molentaal is.
De kinderen hebben spreekwoorden en gezegden rondom de molen geleerd.

Techniekles
• De kinderen hebben gebruiksvoorwerpen met tandwielen bekeken en
besproken
• (o.a. kurkentrekker, wekker, fiets, handmixer, fietsbel).
• De kinderen hebben geëxperimenteerd en opdrachten uitgevoerd met
tandwielen.
• De kinderen hebben geleerd hoe tandwielen een beweging kunnen versnellen
of vertragen.
• De kinderen hebben zelf een molen gemaakt met tandwielen.
• Enkele kinderen hebben met een zelfgemaakte windmeter de windsnelheid
opgemeten.
Tips voor een rondleiding in aansluiting op deze lesstof
• Bij voldoende wind is het natuurlijk het meest interessant om de
molentechniek in het echt te laten zien.
• Wanneer de molen niet kan draaien kunt u een klein windmolentje gebruiken
en de kinderen hier tegenaan laten blazen. Vervolgens laat u een kind voor de
windmolen staan en vraagt andere kinderen nogmaals te blazen. De kinderen
ontdekken dat de molen niet zal draaien wanneer er iemand voor staat.
• U laat de kinderen wat graan en meel voelen en ruiken.
• U laat de kinderen een zak meel omhoog trekken met het touw.
• U laat zien hoe de zeilen op de wieken kunnen worden gespannen.
• U legt uit hoe er graan gemalen/ olie geslagen/ hout gezaagd wordt.
• Interessant hierbij is hoeveel er in een bepaalde tijd geproduceerd kan worden
of hoeveel grondstoffen er nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid te
produceren .
• U benadrukt in wat voor soort windmolen we zijn (belt, stelling, standerd of
wipmolen).
• U legt enkele spreekwoorden uit bij de onderdelen waar ze betrekking op
hebben.
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Aanvullend op de aangeboden lesstof
• U vertelt over de geschiedenis van uw molen (de kinderen hebben les gehad
over molens in het algemeen, specifieke zaken m.b.t. deze molen spreken
waarschijnlijk erg aan).
• Leuke anekdotes over deze molen.
• U legt uit waarom deze molen in stand wordt gehouden.
• U vertelt over de molenwinkel (openingstijden/producten).
• U verwijst naar de website over uw molen (indien aanwezig).
Praktische tips
• U vertelt vooraf heel duidelijk wat de regels zijn bij het bezichtigen van uw
molen.
• Bij het beklimmen/afdalen van de trappen gaat er altijd een volwassene
voorop en een volwassene achter het laatste kind aan.
• Houd er rekening mee dat er kinderen zijn die de steile trappen niet op durven
• (er moet altijd een volwassene zijn die met een kind beneden kan blijven).
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2.2 onderbouw vmbo
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Handleiding ‘zaagmolen’ voor de molenaar
Doelgroep
De leerlingen van de onderbouw van het VMBO zijn tussen de 12 en 15 jaar. Het is
een mengeling tussen jongens en meisjes. Het is daarom moeilijk om iedereen
tevreden te houden tijdens het bezoek van de leerlingen van het VMBO. Dit zou u na
kunnen streven, echter dit draait vrijwel altijd uit in een teleurstelling. Deze
handleiding is voor u een handigheidje om in te spelen op de interesse van de
leerling. Een VMBO leerling wil eigenlijk altijd bezig zijn en het is daarom niet de
bedoeling dat u al te lang stilstaat bij de verschillende onderdelen van de molen. Een
gestructureerde opbouw van de rondleiding is echter van groot belang.
Opbouw van de rondleiding
Begin bij de zaagmolen aan de buitenkant. U kunt hier vertellen dat er vele
spreekwoorden van de molen zijn afgeleid omdat vroeger de molen dan ook het
middelpunt is geweest van de samenlevingen omdat hier het koren werd gemalen om
brood te bakken, olie werd geslagen en hout werd gezaagd.
Eén van de spreekwoorden die u buiten al kunt vertellen is. Hij heeft een klap van de
molen gekregen, dit betekent dat iemand niet helemaal bij zijn verstand is. Daarnaast
is het leuk om eens voor te doen hoe u naar boven klimt om het zijl te spannen.
Laat de molen daarna draaien en begin bovenin de molen met de uitleg zodat de
opbouw en de overgangen van de molen duidelijk worden. Ga niet met te grote
groepen de molen in (max 7) om ook zo weer de groep onder controle te kunnen
houden en dan kan iedereen alles duidelijk zien.
Bovenin kunt u iets vertellen over het smeren van de kop met het varkensvet, laat het
varkensvet ook zien als u het heeft. U kunt het spreekwoord ‘ in de nesten zitten’
vertellen bij de kop. Dit betekent dat je grote problemen hebt. Dit spreekwoord heeft
niets met vogels te maken. Het is dat de molen lang stil heeft gestaan en daardoor de
kap niet meer wil draaien door de deuk die in de balken is gekomen.
Bij de vangbalk is het spreekwoord ‘Dat is niet in de haak’ van toepassing. Dit
betekend dat er iets niet klopt. Dit spreekwoord komt door de vangbalk die aan een
haak hangt, en als de balk niet in de haak zit, dat de molen niet stil komt te staan.
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Vertel over de overbrenging van de wieken naar de zaag en vraag aan een leerling wat
hij of zij over de verhoudingen van de tandwielen kan vertellen. Is er een raam in de
buurt kunt u vertellen dat de wieken een bepaald aantal keer langs moet komen om
een goede snelheid te hebben. Hiervan is het spreekwoord ‘het loopt allemaal in het
honderd, dit betekent dat alles verkeerd gaat en komt van de molenwieken die meer
dan 100 x per minuut voorbij het raam komen en dat je dan grote kans hebt dat de
molen stuk gaat.
Bij het zaagmechanisme kunt u uitleggen hoe de zaag die door de ronddraaiende
wieken alleen maar omhoog en omlaag gaat en niet ronddraait.
Buiten gekomen kunt u laten zien door achter de molen te gaan staan hoe je bekijkt of
de molen in de wind staat.
Tijdens de rondleiding is het niet de bedoeling dat u ervan uit gaat dat de leerlingen
uit zichzelf gaan praten. U kunt vragen stellen, maar doe dit direct aan een leerling en
niet aan de groep. De leerlingen zullen vaak niet het antwoord willen geven uit
schaamte voor de groep. U kunt aan iemand vragen waarom Nederland zoveel boten
had in de tijd van de VOC. Het antwoord is omdat we hout konden zagen met de
molens en daardoor snel boten konden maken.
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3 afsluitende les

3.1 bovenbouw
basisonderwijs
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Docentenhandleiding rekenen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Doelgroep
Doelstelling
Voorbereidingen voor de docent
Lesduur en lesopbouw
Toetsing
Tips

1. Onderwerp
In deze les wordt aandacht geschonken aan het vak rekenen binnen het thema
‘molen’. Aansluitend op de les ‘oriëntatie op mens en wereld’ en het bezoek aan de
molen gaan de kinderen nu zelf brood bakken van tarwemeel uit de molen.
De les sluit aan op de methodelessen die in doorgaande lijn worden aangeboden
binnen het domein meten en meetkunde. De opdrachten met de verhoudingstabel
sluiten tevens aan bij de methodelessen.
Het eindproduct zijn de broodjes die de kinderen zelf gebakken hebben.
2. Doelgroep
De opdracht is geschikt voor de groepen 5 t/m 8 van het primair onderwijs. Al naar
gelang het rekenniveau van de doelgroep geeft u passende sturing aan de activiteiten.
3. Doelstellingen
De kinderen rekenen volgens het vakconcept ‘realistisch rekenen’ doordat rekenen
gekoppeld wordt aan een activiteit uit de dagelijkse leefwereld ‘brood bakken’.
De kinderen werken met de inhoudsmaten liter, milliliter en deciliter en leren hun
onderlinge relatie.
De kinderen leren werken met maatbekers en een keukenweegschaal.
De kinderen leren werken met grammen (de standaardmaat voor gewicht).
De kinderen leren de verhoudingstabel toepassen in een realistische situatie.
De kinderen oefenen samenwerkingsvaardigheden, doordat elke kind een taak krijgt
waardoor uiteindelijk een gezamenlijk eindproduct moet ontstaan (het brooddeeg).
Deze les omvat de volgende kerndoelen.
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Kerndoel 26: getallen en bewerkingen
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen,
kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en
er in praktische situaties mee te rekenen.
Kerndoel 30: getallen en bewerkingen
De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.
Kerndoel 33: meten en meetkunde
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals tijd,
geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
4. Voorbereidingen voor de docent
Materialen:
• 1 kg tarwebloem wit
• 1 kg tarwebloem bruin
• 1 pak melk
• suiker
• zout
• 2 grote kommen
• diverse maatbekers
• keukenweegschaal
• pakje boter
• 2 zakjes gist
• messen en pollepels
• magnetron of fornuis en oven
• bakpapier
• folie
• 2 theedoeken (om het deeg af te dekken)
• schalen om broodjes op te leggen
Recept voor de kinderen (zie leerlingenmateriaal)
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In uw tijd- en activiteitenplanning dient u rekening te houden met de tijd die het deeg
nodig heeft om te rijzen (1 uur).
Deze les leent zich uitstekend voor enkele aanvullende opdrachten met de
verhoudingstabel. Deze maakt u vooraf op maat. Enkele suggesties:
Aanvullende opdracht met verhoudingstabel:
Meel in kg
Euro

1
1,55

0,5

3

2. Hoeveel euro is de school kwijt aan meel als alle 150 kinderen een broodje willen
bakken?
Gram
Broodjes

500
10

Nadat de kinderen opdracht 2 hebben uitgerekend, gaan ze weer terug naar opdracht
1 om uit te rekenen om hoeveel euro het gaat.
U geeft de prijzen van alle ingrediënten en laat de kinderen oefenen met optellen van
kommagetallen door te vragen naar het eindsaldo van het boodschappenbonnetje.
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Deze les wordt gegeven vanuit het vakconcept realistisch rekenen. Dit concept bestaat
uit de volgende vijf principes:
1. construeren en concretiseren
• leren = bouwen van kennis/vaardigheden
• voortbouwen op bestaande kennis/ vaardigheden
• aansluiten bij de realiteit – betekenisvolle context/situatie
• problemen uit de herkenbare situatie als basis voor het abstractere rekenen
2. niveaus en modellen
• leren is een proces dat tijd inneemt
• leren voltrekt zich op meerdere niveaus
• modellen zijn onmisbaar om van het ene naar het anderen niveau te komen
3. reflectie en eigen productie
• verwoorden van het eigen denkproces
• hulpmiddel = zelf opdrachten maken
4. Sociale context en interactie
• Leren is een sociale bezigheid;
 leren van elkaar en leren door elkaar
 uitwisselen van manieren ( = interactie)
 uitleggen aan elkaar
5. structureren en verstrengelen
• Opbouwen van kennis/vaardigheden wil zeggen dat er nieuwe dingen
toegevoegd worden aan bestaande kennis waardoor een structuur ontstaat.
 In het aanbod ervoor zorgen dat verschillende gebieden in elkaar grijpen (=
verstrengelen) waardoor het een samenhangende structuur wordt.
5. Lesduur en lesopbouw
Introductie (5 min.)
U stelt de kinderen vragen over eerder behandelde leerstof. Weten de kinderen b.v.
nog hoe ze kunnen omrekenen van ml naar dl? Hoe werkt een maatbeker en een
keukenweegschaal? Welke vaardigheden zijn nodig om samen te werken?
Kern (30 min.)
De kinderen gaan in groepjes aan de slag met het recept en de materialen. Suggestie:
geef 1 kind de rol van taakverdeler. De taakverdeler neemt de leiding en geeft de rest
van het groepje uitvoerende opdrachten.
rijstijd deeg (max. 1 uur)
deeg kneden (30 min.)
afbakken (20 min.)
Evaluatie (10 min.)
Aan het einde van de les reflecteert u met de kinderen op de inhoudelijke doelen en
het sociale doel (samenwerken).
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6. Toetsing
Het eindproduct is het resultaat van deze les. Tijdens het werken observeert en
registreert u hoe de kinderen naar dit resultaat toewerken.
7. Tips
Laat de kinderen hun broodje naar eigen creativiteit kneden. De afbeelding op het
recept geeft enkele suggesties.
Ga na of alle kinderen in uw klas alle ingrediënten waaruit dit recept is opgesteld
mogen eten.
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Opdracht rekenen
Recept voor molenbroodjes (10)
Ingrediënten:
500 g meel
15 g gist
3 a 31/2 dl melk
20 – 50 g boter
15 g suiker
8 g zout
Bereidingswijze
• Doe het meel in een kom: maak in het midden een kuiltje.
• Strooi het zout aan de kant, zodat het niet in aanraking komt met gist (zout
maakt de gist onwerkzaam).
• Maak de melk lauwwarm.
• Meng de gist aan met wat lauwe melk en giet dit in het kuiltje.
• Zorg dat de vloeistof niet te heet is. (Gist is een levende stof, die de rijzende
werking veroorzaakt en het beste werkt in een lauwwarme omgeving. Bij
een te hoge temperatuur worden de gistcellen gedood).
• Roer het lauwe vocht (gesmolten boter) door de bloem.
• Kneed het deeg totdat het soepel is en niet meer plakt.
• Laat het deeg afgedekt ½ tot 1 uur rijzen op een lauwwarme plaats, b.v. in
een bak met warm water.
• Kneed het deeg een tweede keer.
• Verdeel het deeg in gelijke delen.
• Vorm er, op een met bloem bestoven tafel, kleine broodjes van.
• Leg ze op een beboterd bakblik en laat ze 30 min. narijzen.
• Plaats ze in de onderste helft van een zeer hete oven (240 C) en bak ze in
ongeveer 20 min. gaar en bruin.
Eet smakelijk!

- 65 -

Docentenhandleiding beeldende vorming
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Doelgroep
Doelstelling
Voorbereidingen voor de docent
Lesduur en lesopbouw
Toetsing
Tips

1. Onderwerp
Na het bezoek aan de molen wordt een les beeldende vorming gegeven. De kinderen
hebben aan het einde van het thema kennis gemaakt met verschillende soorten
molens (standerd, belt, wip en stellingmolen) en hebben een bezoek gebracht aan een
echte molen. In deze afsluitende les geven de kinderen betekenis aan de indrukken
die zij hebben opgedaan door hun beelden vorm te geven via het maken van een
tekening of schilderij.
Het eindproduct is een tekening of schilderij van een molen.
2. Doelgroep
Deze les is geschikt voor alle doelgroepen in midden- en bovenbouw van het primair
onderwijs.
3. Doelstellingen
De kinderen hebben aan de hand van vragen over betekenis, vorm en materiaal
verschillende molens beschouwd en daarna hun eigen ontwerp van een molen
getekend met houtskool. Zij hebben hierbij vooral gelet op de beeldaspecten vorm,
kleur en ruimte.
Deze les omvat de volgende kerndoelen:
Kerndoel 54: kunstzinnige oriëntatie
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55: kunstzinnige oriëntatie
De leerlingen leren op eigen werk en dat van een ander te reflecteren.
Kerndoel 56: kunstzinnige oriëntatie
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.
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4. Voorbereidingen voor de docent
Materialen:
• afbeeldingen molens uit les ‘oriëntatie op mens en wereld’
• vragen opstellen voor introductie
• tekenpapier A3
• houtskool
• kranten (om onder het tekenpapier te leggen)
Deze les wordt gegeven vanuit het vakconcept voor beeldende vorming (BVO)
vergroten beeldvaardigheid
probleemoplossend handelen
cultuurbegrip en historisch besef

door vormgeven
door doorlopen van een beeldend proces
door beschouwen

essentie BVO basisschool

3 componenten BVO

vormgeven staat centraal bij BVO:
* aandacht voor product (betekenis, materiaal, vorm)
* aandacht voor proces (werkwijze, onderzoek, beschouwen)
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5. Lesduur en opbouw
Introductie (10 min.)
U laat de afbeeldingen uit de les ‘oriëntatie op mens en wereld’ van de beltmolen,
stellingmolen, standerdmolen en wipmolen nogmaals zien. U gaat met de kinderen in
gesprek aan de hand van vragen over betekenis, vorm en materiaal.
•

betekenis b.v.
 Waarom staat de beltmolen op een berg?
 Waarom heeft een stellingmolen een stelling/balkon?
 Waarom lijkt de wipmolen op een standerdmolen?

•

vorm b.v.
 Wat valt je op aan de vorm van de verschillende molens?
 Zien de wieken er hetzelfde uit bij alle molens?
 Wat voor verschillen zie je?

•

materiaal b.v.
 Met wat voor materialen zijn de molen gebouwd?
 Hoe deden ze dat vroeger, zo’n molen bouwen?

Kern (45 min.)
Indien de kinderen voor het eerst met houtskool gaan werken legt u uit wat de
mogelijkheden van het materiaal zijn. Gebruiken als potlood voor dunne lijnen of plat
leggen om in te kleuren. De kleur kan lichten en donkerder gemaakt worden door te
mengen met water of met een vinger uit te wrijven.
U geeft de kinderen de opdracht een molen te tekenen en daarbij in het bijzonder te
letten op de beeldaspecten vorm, kleur en ruimte.
•
•
•

vormen, b.v. grote en kleine vormen binnen het geheel, open en gesloten
vormen, lijnen, rond, recht etc.
kleur, b.v. licht en donker contrast, overgangen in kleur
ruimte, b.v. gebruik zo veel mogelijk het hele papier, leg het papier verticaal

Reflectie (10 min.)
De tekeningen die klaar zijn worden opgehangen in de klas. Samen met de kinderen
bekijkt u de tekeningen en reflecteert op de beeldaspecten vorm, kleur en ruimte. De
kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van andere kinderen.
Bespreek ook het proces met de kinderen. Enkele suggesties voor vragen:
Hoe kwam je op je idee? Hoe ben je begonnen? Hoe heb je het houtskool gebruikt?
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6. Toetsing
De tekeningen worden beoordeeld op de gegeven opdracht.
7. Tips
Bij goed weer kunt u de kinderen als echte kunstschilders een schilderij laten maken
bij een molen. De kinderen gebruiken schildersezels zodat zij al waarnemend de
molen kunnen schilderen.
Afsluiting thema
Ter afsluiting van het thema laat u de kinderen een tentoonstelling bedenken en
organiseren. Zij mogen hierbij zelf een uitnodiging maken (schrijven en tekenen)
voor hun ouders/verzorgers en andere klassen. Laat de kinderen zelf teksten
schrijven bij foto’s die tijdens het thema genomen zijn. Tijdens de tentoonstelling
leiden de kinderen zelf hun gasten rond. Op deze manier verwoorden zij nogmaals
hun gedachten en reflecteren op die manier op eerdere lessen.
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3.2 onderbouw vmbo

- 70 -

Docentenhandleiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwerp
Doelgroep
Doelstelling
Voorbereidingen voor de docent
Lesduur en lesopbouw
Toetsing
Tips

1. Onderwerp
Deze techniekopdracht draait in grote lijnen om 2 thema’s.
• energieomzetting
• krachten verplaatsen & vergroten
De opdracht kan gezien worden als een aansluiting op de gebruikte techniekmethode.
Het eindproduct van de opdracht is een kermisattractie, die aangedreven wordt door
een molen. Dit vormt een mooie aansluiting op het bezoek van de molen, omdat de
leerlingen in de molen hebben kunnen zien hoe de aandrijving en de omzetting van
energie werkt. De leerlingen zijn dus bezig met techniek (hoe vind de overbrenging
van energie plaats), maar tegelijkertijd ook met een stukje geschiedenis (de molen).
Met deze opdracht worden ze zich bewust dat de allerdaagse dingen zoals stroom niet
vanzelfsprekend zijn.
2. Doelgroep
De opdracht is bedoeld voor de technieklessen op het VMBO. Het niveau is zo dat alle
leerwegen van het 1ste en 2de leerjaar (in het VMBO) de opdracht kunnen maken, maar
u kunt de moeilijkheid van de opdracht gemakkelijk aanpassen door er meer (de
attractie moet ook daadwerkelijk worden aangedreven door een molen) of minder (de
attractie hoeft niet te werken als het idee maar goed is) eisen aan te stellen.
3. Doelstelling
Het leren verwerven en verwerken van informatie
Het activeren van voorkennis
Inzicht krijgen in het overbrengen van een beweging via tandwielen
De leerling kan verworven kennis toepassen in/op eigen ideeën
Het leren stapsgewijs denken en werken
De leerling kan zelfstandig werken
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4. Voorbereiding voor de docent
Als voorbereiding kunt u zorgen voor voldoende verschillende materialen zoals:
karton, dun multiplex, hardboard, satéstokjes en andere ronde stokken met
verschillende diameters. Ook is het gemakkelijk om te zorgen voor standaard
onderdelen zoals k’nexx en meccano.
5. Lesduur en lesopbouw
De les is opgebouwd uit 4 fases:
• inleidende fase.
• voorbereidende fase.
• uitvoerende fase.
• afwerking fase.
In totaal is er op gerekend dat er ongeveer 16 lesuren nodig zijn. De indeling van deze
uren is afhankelijk van het, door de school gemaakte, rooster.
Als we er vanuit gaan dat de technieklessen in blokken van 4 lesuren worden gegeven,
dan zou het volgende, een mogelijke opbouw kunnen zijn.
Inleidende fase
Deze neemt ongeveer 1 lesuur in beslag. In dit lesuur begint u met een inleidend
verhaaltje over de opdracht. In dit verhaal vertelt u dat het de bedoeling is dat de
kermisattractie door een molen wordt aangedreven. Maar ook vertelt u hoe u wilt dat
de leerlingen te werk gaan, wat u van elke fase van hun opdracht verwacht (zoals dat
de tekeningen met potlood en liniaal getekend moeten zijn), welke eisen u stelt aan
de afwerking van het geheel maar ook waarop ze worden beoordeeld (zodat ze weten
dat alles wat ze doen, meetelt in de beoordeling).
Voorbereidende fase
Na het inleidende verhaaltje gaan ze aan de slag met de voorbereidende fase. Hier zal
ongeveer 3 tot 4 lesuren voor nodig zijn. In deze fase zijn de leerlingen bezig met het
verzamelen van informatie. Dit kan zijn plaatjes van kermisattracties maar ook
dingen voor de afwerking (dit kan natuurlijk ook wanneer ze zo ver zijn om te gaan
afwerken). Ook gaan de leerlingen in deze fase denken hoe ze hun attractie willen
laten bewegen. Nadat ze goed weten wat ze willen maken, gaan ze aan de slag met het
ontwerp van hun idee en maken ze een tekening van het vooraanzicht, zijaanzicht,
bovenaanzicht, maar ook van de aandrijving.
Hierna maken ze aan de hand van hun tekeningen een lijstje waarop staat welke
materialen ze willen gebruiken en voor welk onderdeel ze die materialen willen
gebruiken.
Dit geheel laten ze controleren, zodat u een goed overzicht blijft houden waar ze mee
bezig zijn en hoe ver ze zijn.
In deze fase zal veel begeleiding gaan zitten vooral omdat het misschien niet mogelijk
is dat alle leerlingen tegelijk achter de computer gaan of omdat ze niet allemaal
tegelijk naar materialen op zoek kunnen.
Gezien het belang van deze fase is het slim om indien nodig de leerling hier meer tijd
voor te geven. Het is belangrijk dat ze de voorbereidende fase goed hebben afgerond
voordat ze aan de uitvoerende fase beginnen.
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Uitvoerende fase
Voor de fase is gerekend op 2 keer 4 lesuren.
Wanneer het voorbereidende werk is gedaan, kunnen de leerlingen beginnen met het
maken van de attractie zelf. Het is dus de bedoeling dat er gewerkt wordt volgens hun
eigen tekeningen en materiaalstaten.
Afwerking fase
De afwerking fase neemt ongeveer 1 keer 4 lesuren in beslag. Deze uren zijn bedoeld
om de attractie af te werken en voor het oog aantrekkelijk te maken.
Aangezien niet alle leerlingen in hetzelfde tempo werken, kan de duur van de fases
nogal verschillen. Voor de snellere leerlingen zou u de opdrachten kunnen uitbreiden
door ze ook nog een poster voor hun attractie te laten maken waarmee ze mensen
moeten trekken.
6. Toetsing
De beoordeling van het werkstuk bestaat niet alleen uit het eindproduct, maar er is
ook voorbereidend werk gedaan, zoals tekeningen en gekozen materialen. Dus dit telt
ook mee in de totale beoordeling. Verder kunt u de leerling persoonlijk ook niet
vergeten, want hij is ten slotte ook zichzelf aan het ontwikkelen. Afspraken zoals de
tussentijdse controles, maar ook die u persoonlijk met ze maakt, zullen in de
beoordeling meegenomen moeten worden. Uiteraard heeft u ook zelf doelstellingen
voor uw lessen die niet vergeten kunnen worden wanneer u een beoordeling geeft.
Met andere woorden de gehele opdracht vanaf de uitleg totdat ze het inleveren en u
het goedkeurt en uw persoonlijke doelstellingen worden in de beoordeling
meegenomen.
7. Tips
• Probeer voorafgaand aan de opdracht een werkende molen in de buurt te
bezoeken.
• Maak een model om de leerlingen de basis van de werking van tandwielen te
laten zien.
Hoe laat je het hem versnellen, vertragen of van richting veranderen.
• Bekijk eventueel een filmpje op school-tv over tandwielen of over hoe een
molen werkt
Tandwielen:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051031_tandwielen01
Een molen: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_meel02
• Eventueel een beoordelingslijst, zodat elk werkstuk en elke leerling zeker op
dezelfde punten wordt beoordeeld.
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Opdracht
Molen kermis
Iedereen gaat wel eens naar de kermis. Op de kermis wordt veel gebruik gemaakt van
elektriciteit, denk maar aan de lampen en de muziek. Bedenk nu dat je in een tijd
woont waar geen elektriciteit is. De vraag aan jou is, bedenk en maak een
kermisattractie die wordt aangedreven met behulp van een windmolen. Het hoeft
geen bestaande attractie te zijn zoals een draaimolen. Bedenk dus een gekke, vreemde
en originele kermisattractie. Zorg ervoor dat de molen erbij past en maak ook de
molen.
In onderstaande stappen ga je te werk en na iedere stap laat je het resultaat
controleren door de leraar of lerares:
1. Teken de attractie met de molen die jij wilt gaan maken.
2. Bedenk van welke materialen je de kermisattractie gaat maken en schrijf ze op.
3. Teken uit hoe het draaien van de molen wordt omgezet naar de
kermisattractie.
4. Maak de attractie op schaal en niet groter dan een A4 en niet hoger dan 40 cm.
5. Werk de attractie zo af dat er veel mensen in de attractie willen.
Tips:
1. Gebruik al je kennis die je van molens hebt om de attractie zo goed mogelijk te
laten werken.
2. Denk bij je ontwerp eraan dat de wind niet altijd uit dezelfde richting komt.
3. Gebruik lichte materialen, zodat de molen makkelijk ronddraait.
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