DE BROEIENDE MOBIELE KAS

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

LESBRIEF VOOR DE LEERKRACHT

5&6

Ontdek het zelf

UITDAGING
ONTWERP EEN
MOBIELE BROEIKAS VOOR OP HET
SCHOOLPLEIN.

Een van de leukste en
meest educatieve spaaracties van Nederland
is de Moestuintje actie.
Wie boodschappen doet
bij een bekende supermarkt spaart voor gratis
moestuinpotjes waarmee
groenten en fruit gekweekt
kunnen worden. Dat is
niet alleen leerzaam, maar
ook voedzaam, want de
gekweekte groenten kunnen uiteraard ook opgegeten worden. Maar om
de plantjes goed te laten
groeien, moet de kas wel
op de juiste plek staan! De
leerlingen worden daarom
uitgedaagd om een mobiele broeikas te ontwikkelen
om de plantjes optimaal te
laten groeien en bloeien!

IN HET KORT
Probleem: de leerkracht
introduceert de uitdaging aan de
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INLEIDING

hand van de Klokhuis uitzending
over de Westlandse Druif
http: //www.hetklokhuis.nl/tvuitzending/1699/Druiven
Probleem verkennen:
de leerlingen en leerkracht
verkennen aan welke eisen een
kas moet voldoen met behulp
van een woordweb.
Ontwerp voorstel maken:
de leerlingen maken een
ontwerp aan de hand van een
programma van eisen voor een
mobiele kas.
Uitvoeren: de leerlingen voeren
hun ontwerp uit voor de mobiele
kas.

Testen en evalueren: de
leerlingen testen hun ontwerp
en passen die mogelijk aan.
Presenteren: de leerlingen
presenteren hun ontwerp. Het
gaat hierbij niet alleen om het
eindresultaat maar vooral om
wat ze ontdekt hebben.

en laat je niets wijsmaken

DOELSTELLINGEN
De leerlingen:
• o
 ntdekken dat plantjes
licht nodig hebben,
• o
 ntdekken dat plantjes
water nodig hebben,
• o
 ntdekken dat plantjes
warmte nodig hebben,

• o
 ntdekken dat een
broeikas mobiel moet
zijn om optimaal gebruik te maken van
het natuurlijk licht en
warmte,
• o
 ntdekken hoe je een
broeikas mobiel kan
maken.
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• o
 ntdekken dat een
broeikas licht en warmte
kan geven aan plantjes,

v loeistof die in pure
toestand geen kleur
of smaak heeft, en
een groot deel van de
aarde bedekt.
Warmte: 	tamelijk hoge temperatuur.
Licht:
straling wat vanuit de
zon of vanuit een lamp
komt.
Kas: 	
gebouw van glas
voor het kweken van
planten en groenten
Mobiel: verplaatsbaar
Water:

HANDIGE
MATERIALEN
•	Moestuintjes van Zaanse
Kruidenier
• Doorzichtig plastic
• Vershoudfolie
• Satéprikkers
• Bamboestokken
• Bindtouw
•	Plastic bakken (verschillende
formaten)
• Plakband
• Potgrond
• Gieter
• Divers knutsel materiaal

SLEUTELWOORDEN
Boon: 	zaadje van de bonenplant

Bekijk de volgende video’s:
http://www.hetklokhuis.nl/tvuitzending/1699/Druiven
http://www.schooltv.nl/video/
hoe-worden-snoeptomaatjesgekweekt-kleine-tomaatjes-ineen-grote-kas/#q=kassen
Bekijk het programma van eisen
en vul die mogelijk aan!

VOORBEREIDEN
DUUR: 30 MINUTEN
Lees de lesbrief goed door en
verzamel de materialen voor
deze uitdaging.
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LESVERLOOP
PROBLEEM
DUUR: 30 MINUTEN - VIDEO –
KLASSIKAAL
Ter introductie krijgen de leerlingen de Klokhuisfilm over de
Westlandse Druif te zien.
Daarna stel je de onderstaande
vraag aan de leerlingen:
•	Wat heeft een zaadje/plant
nodig om te groeien en
waarom?
De leerlingen geven de onderstaande antwoorden:
• Water
• Licht
• Warmte
• Beschutting
• Potgrond
•	Bescherming tegen ongedierte
Schrijf deze woorden op.

PROBLEEM
VERKENNEN
DUUR: 20 MINUTEN- IN
TWEETALLEN - LEERKRACHT
ALS COACH
In tweetallen beantwoorden de
leerlingen de volgende vragen:
•	Hoe zorg je ervoor dat het
zaadje warm blijft?
•	Hoe zorg je ervoor dat het
zaadje genoeg licht krijgt?
•	Hoe zorg je ervoor dat het
zaadje beschutting krijgt?
•	Hoe bescherm je het zaadje
tegen wind?
•	Hoe bescherm je het zaadje
tegen ongedierte?

ONTWERP VOORSTEL MAKEN
DUUR: 20 MINUTEN- IN
TWEETALLEN - LEERKRACHT
ALS COACH
De leerlingen maken verschillende ontwerpen voor een mobiele
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kas voor op het schoolplein.
De leerlingen bepalen vooraf
welke groente of fruit ze gaan
verbouwen in de mobiele kas.
Het programma van eisen is:
•	De kas moet mobiel/verplaatsbaar zijn.
•	De kas moet open en dicht
kunnen.
•	De kas moet warmte vasthouden.
•	De kas moet water vasthouden.
•	Het formaat qua lengte,
breedte en hoogte moet passen bij de gekozen groente of
fruit.
• …
		
De leerlingen laten hun ontwerp
aan de leerkracht zien.
Stel de volgende vragen aan de
leerlingen:
•	Hoe verplaatsten jullie de kas
en waarom zo?
•	Welke groente of fruit verbouwen jullie in de kas?
•	Wat is jullie oplossing wanneer het te warm wordt in de
kas?

en laat je niets wijsmaken

•	Wat is jullie oplossing wanneer de grond te nat is geworden?
•	Van welk materiaal gaan jullie
het maken?
• …

UITVOEREN
DUUR: 60 MINUTEN- IN
TWEETALLEN - LEERKRACHT
ALS COACH

TESTEN EN
EVALUEREN
DUUR: 15 MINUTEN - TWEETALLEN - LEERKRACHT ALS
COACH
De leerlingen testen hun
ontwerp. Ze controleren of
hun ontwerp voldoet aan het
programma van eisen. Tevens
stellen ze hun ontwerp bij. Ook
deze fase wordt vastgelegd met
foto’s.
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De leerling gaan hun ontwerp
uitvoeren. De uitvoering wordt
vastgelegd doormiddel van
foto’s. Deze foto’s vormen de
basis voor de presentatie.

ACHTERGROND
INFORMATIE

PRESENTEREN
DUUR: 30 MINUTEN KLASSIKAAL
Ieder tweetal presenteert hun
fotoreportage over de uitvoering
en het testen van hun mobiele
kas. Ze vertellen over wat goed
ging en wat minder goed ging.
Ook bespreken ze wat ze ontdekt hebben en wat ze nog niet
wisten.

Een broeikas of kortweg kas is
een structuur van meestal glas
en metaal die gebruikt wordt
voor het kweken van planten in
een beschermde omgeving.
De traditionele negentiendeeeuwse kas was een gebouw
dat werd aangetroffen in de
tuinen van grote huizen en
werd gebruikt voor het kweken
van veeleisende of zeldzame
planten of ook voor het houden
van vogels, vlinders en andere

dieren uit warme gebieden die in
een kouder klimaat anders niet
zouden kunnen overleven. Dit
gebeurt nog steeds.
Veel steden, vooral die in gematigde klimaten en met grote
bevolkingscentra bezitten grote
kassen om tropische planten
tentoon te stellen. Dit type kas
was populair in het begin van de
negentiende eeuw en aan het
einde van die eeuw speelden ze
ook een sociale rol, bijvoorbeeld
voor tea-party’s. De architectuur
van kassen varieert van typische
Victoriaanse ‘crystal palaces’ zoals het Palm House van de Kew
Gardens tot moderne bouwwerken als geodetische koepels als
het Climatron van de Missouri
Botanical Garden. In Nederland
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worden ze orangerie genoemd.
Er zijn verschillende typen kassen die samengevat ‘staand glas’
genoemd worden. Dit in tegenstelling tot platglas, oftewel de
broeibak.
Reeds tussen 14 en 37 gebruikte Tiberius Iulius Caesar
Augustus een kas gemaakt van
mariaglas om het hele jaar door
komkommers te kweken.
De eerste ruiten bestonden uit
glazen panelen die ongeveer
16 x 25 cm groot waren, ingebouwd in houten omlijsting.
Later kwamen er ook grotere
ruiten in stalen frames.
Kleinere kassen in tuinen
werden populair in de tweede
helft van de twintigste eeuw als

6

plaatsen die worden gebruikt
voor het verzamelen van planten
en voor recreatieve doeleinden.
Hedendaagse kassen zijn vaak
kleiner, kunnen van polycarbonaat worden gemaakt, en
worden soms aan huizen toegevoegd om het aanzien van het
huis te verbeteren zoals in geval
van serre’s. Deze laatste worden
vaak als extra kamer gebruikt in
plaats van voor het kweken van
planten.
In de glastuinbouw worden kassen gebruikt voor het kweken
van planten op grote schaal
voor handelsdoeleinden. Nieuwe
ontwikkelingen zijn de gesloten kas of de halfgesloten kas
waarmee de kas als energiebron
wordt ingezet en op deze wijze

het verbruik aan fossiele brandstoffen en dus ook de productie
van CO2 wordt verminderd. Een
complex van broeikassen wordt
wel een warenhuis genoemd.
(bron: Wikipedia)

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.

