
PRINSJESDAG: EEN VERSTELBARE KROON 

ONTDEK HET ZELF
...EN LAAT JE NIETS WIJSMAKEN!

LESBRIEF VOOR DE LEERKRACHT 1&2
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UITDAGING

MAAK EEN  

VERSTELBARE  

KROON

Ieder jaar op de derde 
dinsdag van september is 
het een bijzondere dag in 
Nederland: Prinsjesdag. Op 
deze dag gaan de koning 
en koningin in een Glazen 
Koets naar de Ridderzaal in 
Den Haag (Gouden Koets 
wordt gerestaureerd). In 
de Ridderzaal leest ko-
ning Willem-Alexander de 
troonrede voor, een lange 
toespraak met alle belang-
rijke plannen van de rege-
ring voor het komende jaar. 
Daarna stapt het koninklijk 
paar weer in de koets en 
rijdt naar paleis Noordeinde. 
Dit paleis is het werkpaleis 
van de koning, of anders 
gezegd, zijn kantoor. Vanaf 
het balkon zwaaien de 
koning en de koningin naar 
alle mensen voor het paleis. 
Deze balkonscène duurt 
5 minuten en is het einde 
van Prinsjesdag. Willem-
Alexander als koning draagt 
geen kroon. Dat heeft te 

IN HET KORT

Probleem: De leerkracht introdu-
ceert het thema Prinsjesdag en 
vertelt over de rit met de Gouden 
Koets en de balkonscène.  Om 
ook Prinsjesdag te vieren op 
school maken de leerlingen een 
kroontje die ze de komende 
schooljaren kunnen dragen. Of-
wel het kroontje moet meegroei-
en en dus verstelbaar zijn.   

INLEIDING

Probleem verkennen: De 
leerlingen verkennen met de 
leerkracht op welke manier je 
een kroontje kunt maken dat 
meegroeit.

Ontwerpvoorstel maken: De 
leerlingen experimenteren welke 
oplossing met betrekking tot het 
verstellen van de kroon het beste 
is. 

Uitvoeren: De leerlingen maken 
een verstelbare kroon. 

Testen en evalueren: De leerlin-
gen testen of hun kroon verstel-
baar is.  Wat zou je de volgende 
keer weer zo doen en wat kan 
beter?

Presenteren: De leerkracht 
maakt een selfie van de leer-
lingen en plaatst deze op het 
digibord en op de website van 
de school. 

maken met onze grondwet. 
Er is wel een kroon. Die ligt 
in de Nieuwe Kerk in Am-
sterdam. In deze uitdaging 
maken de leerlingen een 
verstelbare kroon. De leer-
lingen doorlopen daarmee 
de stappen van ontwerpend 
leren. 
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en laat je niets wijsmaken

HANDIGE 
MATERIALEN

• Stevig A-4 papier
• Stroken papier 
• Dunne penselen
• Veters
• Knopen
• Ritsen
• Klittenband
• Splitpennen
• Plakband
• Paperclips
• Versierstickers
• Drinkbeker met dop

SLEUTELWOORDEN

Prinsjesdag: derde dinsdag 
van september waarop de 
troonrede wordt uitgesproken

Troonrede: hierin staan de 
plannen van de regering voor 
komend jaar 

Troon: mooie stoel voor een 
koning of koningin

Kroon: hoofddeksel van een 
koning of koningin

Los: niet aan iets anders vastzitten

Vast: aan iets anders vastzitten

Verbinden: aan elkaar vastmaken

VOORBEREIDEN

DUUR: 30 MINUTEN

Lees de lesbrief goed door. 
Verzamel het benodigde mate-
riaal. Bekijk de Huisje Boompje 
Beestje video: http://www.
schooltv.nl/video/huisje-boom-
pje-beestje-los-en-vast/

LESVERLOOP
PROBLEEM

DUUR: 10 MINUTEN – VIDEO – 
KLASSIKAAL – LEERKRACHT 
ALS COACH

Als leerkracht kom je de klas 
binnen met een drinkbeker 
waarvan de dop wel heel erg 
vastzit. Je vraagt wie de dek-
sel van de drinkbeker los kan 
draaien. Laat drie leerlingen het 
proberen.

 
DOELSTELLINGEN 

De leerlingen: 
Ontdekken wat Prinsjesdag is

Ontdekken hoe je iets los  
en vast kunt maken

Ontdekken hoe je iets groter 
en kleiner kunt maken

©
 A

rie
 J

. J
ag

er

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-los-en-vast/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-los-en-vast/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-los-en-vast/


Ontdek het zelf

4

Draai hem dan zelf los.

Vraag daarna aan de leerlingen:

• Wat is vast? 
• Wat is los? 
•  Waarmee kan je iets vast 

maken?
•  Waarmee kan je iets eerst 

vast en daarna los maken?

Zet de woorden los en vast op 
het digibord. 

PROBLEEM  
VERKENNEN

DUUR: 25 MINUTEN –  
KLASSIKAAL – LEERKRACHT 
ALS COACH

Geef de leerlingen de op-
dracht om op zoek te gaan in 
de school naar twee voorwer-
pen die los en vast kunnen. 
Leg deze voorwerpen op de 
tafel midden in de kring. Laat 
maximaal drie leerlingen hun 
meegenomen voorwerp toelich-
ten aan de klas. 

Laat als afronding het film-
pje zien van Huisje Boompje 
Beestje, over los-vast. 

http://www.schooltv.nl/video/
huisje-boompje-beestje-los-en-
vast/

Leg daarna de opdracht uit aan 
de leerlingen.

Vertel de leerlingen dat het bijna 
Prinsjesdag is. Alle leerlingen 
in Den Haag zijn die dag vrij 
om te kunnen zwaaien met een 
kroontje op. De leerlingen gaan 
ook zwaaien met een kroon op, 
maar dan voor televisie!

De uitdaging is:

Maak een kroon voor 
Prinsjesdag die los-vast kan 
zodat hij mee kan groeien 
met je hoofd, waardoor je 
deze kroon ook nog kunt 
gebruiken als je in groep 8 
zit. Je bent dan immers een 
stuk groter geworden.  

ONTWERPVOORSTEL 
MAKEN

DUUR: 20 MINUTEN –  
TWEETALLEN – ZELFSTAN-
DIG WERKEN IN EEN HOEK – 
LEERKRACHT ALS COACH

De leerlingen gaan ontdekken 

welke “los-vast” verbinding het 
beste past bij papier.

In de hoek liggen stroken 
papier en ook plakband, lijm, 
knopen, ritsen, touw, splitpen-
nen, klittenband, paperclips 
etc. Leerlingen worden ge-
stimuleerd om ook zelf met 
materiaal te komen om een 

“los-vast” verbinding te maken 
met papier. 

De leerlingen krijgen de op-
dracht om twee stroken aan 
elkaar vast te maken met een 

“los-vast” verbinding.

De leerlingen bespreken met 
elkaar welke “los-vast” verbin-
ding ze gaan gebruiken voor 
hun kroon.

Dit voorstel bespreken ze met 
de leerkracht.

UITVOEREN

DUUR 30 MINUTEN – IN 
TWEETALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH

De leerlingen gaan in tweetallen 
hun kroon maken met een “los-
vast” verbinding.

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-los-en-vast/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-los-en-vast/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-los-en-vast/
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Als leerkracht geef je tips en 
aanwijzingen en bespreek je in 
de groepjes de sleutelwoorden. 

TESTEN EN 
EVALUEREN

DUUR: 5 MINUTEN – IN 
TWEETALLEN

De leerlingen bespreken in 
tweetallen welke “los-vast” ver-
binding het beste werkt.

De leerkracht heeft een coa-
chende taak.

PRESENTEREN

DUUR: 10 MINUTEN – KLAS-
SIKAAL – SPEL

De leerkracht maakt een selfie 
van de kroontjes met “los-vast” 
verbinding, waarna de selfies in 
een slideshow op het digibord 
worden gepresenteerd. Daar-
naast kan je ook de leerlingen 
een selfie laten maken met een 
te grote en/of een te kleine 
kroon.

ACHTERGROND-
INFORMATIE
VERBINDINGEN

Een verbinding gebruik je om 
iets aan elkaar vast te zetten. 
Denk bijvoorbeeld aan een veter 
of rits die iets kunnen verbinden. 

Er zijn in principe twee soorten 
verbindingen, namelijk:

• Vaste verbinding 
• Losneembare verbinding 

Bij een vaste verbinding moet je 
denken aan:

• Lijmen 
• Solderen  
• Lassen 
• Nieten  
• Klinken 
• Metselen  
• Spijkeren  
• Naaien 

Losnemende verbindingen zijn:  
• Rits 
• Klem  
• Veters 
• Knoop en knoopsgat 
• Bout en moer  

• Schroef 
• Klittenband
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De reeks uitdagingen Ontdek  

het zelf zijn bestemd voor  
alle klassen van het primair  

onderwijs en komen tot stand 
onder verantwoordelijkheid  

van TechYourFuture en HEIN!  
in samenwerking met Heutink.


