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4.5
Thuiswerkles uit De Techniek Torens, groep 3/4/5:

Vlottenrace

Beste ouder,

Op de volgende bladzijden vindt u de thuiswerkles: 4.5 Vlottenrace.
U vindt hier:
1. De fotokaart bij les 4.5 Vlottenrace. Hierop staan de spullen die u nodig heeft om deze 

les uit te voeren.
2. Het leerkrachtblad met daarop:

• De thema’s & leerdomeinen van deze les
• De omschrijving van de lesactiviteit 
• De leerdoelen op het gebied van Wetenschap & Techniek van deze lesactiviteit
• De eventuele voorbereiding voor deze les
• De leergebiedoverstijgende leerdoelen

3. De leerlingenlesbladen met de lesuitleg.

Bij De Techniek Torens is een digitale leeromgeving beschikbaar: www.ckcportal.com.
Hierin vinden leerkrachten en leerlingen achtergrondinformatie, filmpjes en verdiepingsstof 
bij de lessen. 
Voor het uitvoeren van deze thuiswerkles is de portal echter niet noodzakelijk. 

We wensen u veel lesplezier met de les 4.5 Vlottenrace!

Hartelijke groet van het team van Creative Kids Concepts,
www.creativekidsconcepts.com/detechniektorens

NB: de meeste mensen zullen de materialen die nodig zijn voor deze lesactiviteit wel in huis 
hebben. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan kunt u ze waarschijnlijk gemakkelijk (even-
tueel online) kopen bij een bouwmarkt, supermarkt, Hema of Action. 

Let op! Onze webshop (www.ckcwebshop.com) is niet toegankelijk voor particulieren; deze 
is alleen beschikbaar voor basisscholen.
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Vlottenrace4.5

Wat heb je nodig?
Inhoud van de leskist:
• Ongeveer 30 kurken
• 2 prikpennen
• Cocktailprikkers
• 2 scharen
• Houten spatels
• Satéstokjes
• Natuurtouw
• Schilderstape
• Pak viltstiften

Uit de Techniek Torens:
• Wit A4-papier
• Gekleurd A4-papier
• Voorraaddoos met kurken
• Droogdoek

Verder:
• Waterbak

Fotokaart (voor- en achterzijde) die de inhoud en context van deze les toont:
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Vlottenrace4.5
Leerkrachten lesblad  4 kinderen | les 4.5

Thema(‘s) / Domein(en): 
Constructie, Drijven & zinken, Transport, 
Leerdomein A, Ontwerpend leren

Activiteit: 
Kinderen maken een vlot met een zeil en testen het 
uit of het goed blijft drijven en voortbeweegt op 
windkracht (blazen!).

Doel(en) van de activiteit: 
• Ervaring opdoen met bouwen van een stevig en 

stabiel vlot, naar eigen ontwerp.
• Leren dat het formaat en de vorm van het zeil 

van invloed is op de snelheid, maar ook op de 
stabiliteit van het vaartuig (hefboomwerking).

• Windkracht (blazen) als energiebron om voort te bewegen.

Voorbereiding door leerkracht: 
• Een bak met water om de vlottenrace in te houden. Voor thuis: dit kan ook in een kinderbadje, badkuip of 

douchebak. 
• Eventueel extra kurken toevoegen aan de leskist van 4.5. Extra kurken vind je in de 'extra voorraaddoos kurken' in 

De Techniek Torens.

Lesverloop: 
Teams van 2 kinderen gaan aan het werk. Elk team gaat een vlot maken.
1. Ze beginnen met het ontwerp. Daarvoor kijken ze eerst in de leskist en zien ze met welke materialen het vlot kan 

worden gebouwd. Ze tekenen samen hun ontwerp uit op een wit A4-papier. Dit mag niet te lang duren!  

De randvoorwaarden voor het vlot zijn: 
• Het vlot moet stevig zijn en niet zinken.
• Het vlot moet voorzien zijn van een mast en een zeil.
• Het vlot moet worden gemaakt met spullen die in de leskist zitten.

2. Als het ontwerp klaar is, overleggen de kinderen waarmee ze zullen beginnen en wie wat doet. Ze moeten het 
echt samen maken!

3. Het vlot mag pas te water als het helemaal af is. Eerder mag niet. Dat wordt dus spannend!
4. Als de kinderen snel klaar zijn met het vlot, dan mogen ze het nog schilderen of kleuren.
5. Lijkt jullie vlot ook op de tekening die jullie vooraf maakten? Wat wel? Wat niet? Waarom is het soms anders?
6. Tenslotte, als beide teams klaar zijn, mogen de vlotten voorzichtig te water gelaten worden. 

 » Blijven ze drijven? Kiepen ze om? Welke is het stevigste? Welke ligt het stabielste op het water? 
 » Welke, denken de kinderen, zal het beste gaan varen als ze tegen het zeil blazen? Waarom?
 » Daarna blazen ze zo hard mogelijk!

Deze les is tevens bevorderlijk voor:
• Samen overleggen
• Leren werken met beperkte middelen
• Eenvoudig ontwerp maken en werktekening maken
• Bouwen conform werktekening
• Resultaat samen (zelf) evalueren
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Vlottenrace4.5
Leerlingen lesblad 4 kinderen | les 4.5

Wat heb je nodig?

Uit de leskist:
• Ongeveer 30 kurken
• 2 prikpennen
• Cocktailprikkers
• 2 scharen
• Houten spatels
• Satéstokjes
• Natuurtouw
• Schilderstape
• Pak viltstiften

Uit de Techniek Torens:
• Wit A4-papier
• Gekleurd A4-papier
• Voorraaddoos met kurken
• Droogdoek

Verder:
• Waterbak

Wat gaan jullie doen?
Jullie gaan 2 aan 2 zitten. Elk team maakt een vlot.
1. Maak eerst samen een ontwerp. Kijk daarvoor in de leskist om te weten waarmee jullie een 

vlot kunnen bouwen. Teken jullie ontwerp uit op een wit papier. 
Het vlot moet: 
• ...stevig zijn en niet omvallen of zinken,
• ...voorzien zijn van een mast en een zeil,
• ...worden gemaakt met spullen die in de leskist zitten.

2. Als het ontwerp klaar is, overleg dan hoe jullie zullen gaan werken en wie wat doet.  
Jullie moeten het echt samen eens zijn en het vlot samen maken!

3. Het vlot mag pas te water gaan als ze alle twee af zijn. Eerder mag niet. Dat wordt dus 
spannend! Als jullie snel klaar zijn, dan mogen jullie het vlot nog schilderen of kleuren.

4. Bespreek ook samen: Lijkt jullie vlot ook op de tekening die jullie vooraf maakten? Wat wel? 
Wat niet? Waarom is het soms anders?

5. Als beide teams klaar zijn, mogen de vlotten voorzichtig te water gelaten worden in een 
waterbak. Blijven ze drijven? Kiepen ze om? Welke ligt het stevigste (stabielste?). 
 

Welk vlot, denken jullie, zal het beste varen als jullie tegen het zeil blazen? Blaas samen zo hard 
mogelijk!!! De race is gestart!

6. Maak de lesdoos en alle spullen weer goed droog voordat je alles opruimt!


