
KINDERBOEKENWEEK ONTWERPBOX

Volg www.ontwerpenindeklas.nl op 

Bestel unieke ontwerpboxen bij deze vier thematitels van de 
Kinderboekenweek 2020: 

In de Kinderboekenweek ontwerpboxen:

inspirerende ontwerpactiviteiten bij thematitels

tips voor meer activiteiten

voldoende materiaal voor 32 kinderen

Plezier in lezen vergroot je door te ontwerpen.
Ontwerp je mee tijdens de Kinderboekenweek?

inclusief 
verzending!

per ontwerpbox

vanaf 8 
ontwerpboxen

€ 39,95
inclusief 

verzending!

€ 44,95
per ontwerpbox

www.ontwerpenindeklas.nl 

4 Verzinnen - Verzinnen en 

maken van oplossingen

4 Fotomuur - Deel de 

oplossingen

4 Uithakken - Wat zit er in het 

dino-ei?
NODIG

boek ‘Het ongelooflijke maar waargebeurde 

verhaal van de dino’s’ - Guido van Genechten

Ontwerpbox - dino’s

Teiltje per groepje voor het mengen
LEERDOELEN 

goed luisteren en plezier in voorlezen krijgen 

(kerndoel 1 en 9)

gebeurtenissen uit de geschiedenis (kerndoel 

52 en 53)

constructies en verbindingen (kerndoel 44)

ideeën bedenken, uitwerken en testen in 

prototypes (kerndoel 45)

5

20

10

3 Ontwerpvraag - Hoe 

bescherm je de eieren?

Volgens recept

2 Eieren maken - Elk groepje 

maakt een dino-ei

1 Voorlezen - Het verhaal van de 

dino’s

Leerlingen bedenken, maken en testen manieren om dino-

eieren te beschermen.

Bescherm dino-eieren

in samenwerking met 

25

5

10

3 - 7 jaar

7-10

10-12 12-15

3-4 5-7

30 + 45 min

focus op

www.ontwerpenindeklas.nl 

4 Delen - Laat je ontwerp zien in 

de kring

NODIG

Ontwerpbox - Oude Egypte

boek ‘Vos en Haas - Het land van de Nijl’ - Sylvia 

Vanden Heede

Bouwblokken uit de bouwhoek

LEERDOELEN 

goed luisteren en plezier in voorlezen krijgen 

(kerndoel 1 en 9)

gebeurtenissen uit de geschiedenis (kerndoel 

52 en 53)

constructies en verbindingen (kerndoel 44)

ideeën bedenken, uitwerken en testen in 

prototypes (kerndoel 45)

5

30

10

3 Verzinnen en maken - Hoe kun je 

iets groots en zwaars verplaatsen?

2 Piramides - Hoe werden die 

gebouwd?
1 Voorlezen - Vos en Haas in het 

land van de Nijl

Leerlingen bedenken, maken en testen manieren om dino-

eieren te beschermen.

Verplaats iets zwaars

in samenwerking met 

15

6 - 8 jaar

7-10

10-12 12-15

3-4 5-7

60 min

focus op

www.ontwerpenindeklas.nl 

5 Delen - Alle reclamespots na 

elkaar

NODIG

ontwerpbox - Romeinen 
boek ‘Professor Kleinbrein - Romeinen’ - Sarah 

Devos

LEERDOELEN 
plezier in lezen, inleven in een verhaal 

(kerndoel 9)Tijd van Grieken en Romeinen (kerndoel 52 en 

53)
constructies en verbindingen (kerndoel 44)

ideeën bedenken, uitwerken en maken van 

prototypes (kerndoel 45)

5

10

30

5

4 Reclame - Verzin een korte 
reclamespot

3 Verzinnen en maken - Hoe kun 

je veel zware spullen meenemen?

1 Voorlezen - Romeinse 
legionnairs

2 Inleven - Hoeveel is 40 kilo 
bepakking?

Leerlingen ontwerpen en maken manieren om makkelijk veel 

zware spullen mee te nemen.

Veel spullen mee
in samenwerking met 

10

10 - 15 jaar

7-10

10-12 12-15

3-4 5-7

60 min

focus op

www.ontwerpenindeklas.nl 

4 Tips en tops- Bij ideeën van 
anderen

5 Evalueren - Wat voor 
bijzondere ideeën waren er?

NODIG

Ontwerpbox - Tweede Wereldoorlog 

boek ‘Alleen Beer mocht mee’ - Vivian den 

Hollander

LEERDOELEN 
plezier in lezen, inleven in een verhaal 

(kerndoel 9)Tweede Wereldoorlog (kerndoel 52 en 53)

ideeën bedenken, uitwerken en maken van 

prototypes (kerndoel 45)
ruimtelijk construeren om gevoelens en 

ervaringen uit te drukken (kerndoel 54)

5

25

15

3 Delen - Hoe werkt jouw idee?

2 Verzinnen en maken - Maak iets 

waardoor je je minder eenzaam voelt

1 Introductie - Quarantaine in 

een jappenkamp in WOII en nu

Leerlingen ontwerpen en maken manieren om je minder 

eenzaam te voelen als je in quarantaine of isolatie moet.

Minder eenzaam
in samenwerking met 

10

10

10 - 15 jaar

7-10

10-12 12-15

3-4 5-7

65 min

focus op

3-6 JAAR DINOSAURUSSEN 8-10 JAAR ROMEINEN

10-15 JAAR TWEEDE WERELDOORLOG6-8 JAAR OUDE EGYPTE

BESTEL OP WWW.ONTWERPENINDEKLAS.NL/ONTWERPBOX 

boek niet 
inbegrepen

boek niet 
inbegrepen

boek niet 
inbegrepen

boek niet 
inbegrepen

http://www.ontwerpenindeklas.nl
https://www.facebook.com/ontwerpenindeklas
https://www.linkedin.com/company/ontwerpenindeklas
https://www.instagram.com/ontwerpenindeklas/
https://www.youtube.com/channel/UCYlsWfnKnPoYdzUYltDpStQ
http://www.ontwerpenindeklas.nl/ontwerpbox
https://kinderboekenweek.nl/thematitels/
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http://www.ontwerpenindeklas.nl/ontwerpbox
http://www.ontwerpenindeklas.nl
https://www.huygenslabs.nl/

