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 Snel, sneller, snelst 
 

 
 
Stap 1: Oriënteren 
 

 Hier gaat het over (betekenis) 
• Wat valt je op? Welke auto is sneller? Waaraan zie je dat? 
• Hier zie je nog een auto. Wat betekenen die lijnen? [De lijnen staan voor de wind. 

Als een auto rijdt, krijgt hij weerstand van de wind. Een auto die gestroomlijnd is, 
heeft minder weerstand]. 

• De vorm van deze vier auto’s is steeds anders. Welke auto heeft de meeste 
weerstand? [Trabant, rechtsboven, vervolgens de Ferrari linksboven, daarna de 
Corvette links onder]. Welke de minste? [Honda, rechts onder]. Waaraan zie je dat? 
[Dat zie je aan de gestroomlijnde vorm van de auto: organische vormen. Maar ook 
aan de hoogte van de auto: lage, platte auto’s vangen minder wind]. 

• Veel raceauto’s staan vol met reclame. Welke versiering past goed bij een snelle 
auto?  

 
Stap 2 en 3: Onderzoeken en uitvoeren 
 

 Hierop gaan ze letten (vorm) 
Toon het filmpje of herhaal mondeling met de leerlingen de inhoud en de 
aandachtspunten. 

 
 Hiermee gaan ze het doen (materie en werkwijze) 
Toon het filmpje of herhaal mondeling met de leerlingen de inhoud en de 
aandachtspunten. 

 
 Zo komen ze op ideeën (onderzoek) 
Toon het filmpje of herhaal mondeling met de leerlingen de inhoud en de 
aandachtspunten.  

 
Stap 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
 Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in groepjes of 

individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij een tussentijdse 
beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en uitvoeren. 
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Volgorde bouwstenen 
Je kunt de bouwstenen in bovenstaande volgorde aan bod laten komen. Voel je vrij de 
volgorde naar eigen inzicht aan te passen. 
 
Kerndoel 44 
De les gaat over de vormgeving van auto’s en over stroomlijning. Je bespreekt het principe 
van luchtweerstand en stroomlijning en dat de vormgeving van auto’s daarop aangepast is. 
Je kunt daardoor aansluiten bij kerndoel 44: leerlingen leren bij producten uit hun eigen 
omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


