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 Zonnewijzer 

 
Fase 1: Oriënteren 
  
Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 Vorm: kleurcontrast 
Vertel dat je ze iets gaat leren over kleurcontrast. Leg uit wat dat is of toon het 
filmpje.  

  
 Werkwijze: knippen en plakken papier 

Het tweede leerdoel is het knippen van matjes. Doe de techniek zelf voor of toon 
het filmpje. Geef de leerlingen tussendoor de tijd om de werkwijze zelf te oefenen. 
Deel daarvoor vouwblaadjes uit. 

  
De leerlingen passen knippen en plakken van papier en kleurcontrast toe in een opdracht 
met de volgende betekenis: 
 

 Zonnewijzer 
Toon het filmpje en bespreek het kort. Zet het filmpje eventueel op pauze om ze de 
vragen te laten beantwoorden. 

  
Benoem de opdracht: 
Maak een collage die gebruikt kan worden als zonnewijzer. Bekijk het stappenplan 
verderop in de lesbeschrijving. 
  
Fase 2: Onderzoeken 
  

 Knip en schuif 
Geef de leerlingen de tijd om te onderzoeken wat ze willen maken. Ze kunnen in 
deze fase volop experimenteren met het knippen van matjes en het schuiven met 
de vormen. Wil je het onderzoek verdiepen? Gebruik dan de bouwsteen ‘knip en 
schuif. 

  
Fase 3: Uitvoeren 
 
• Stel individueel reflectievragen. 
• Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes. 
• Houd een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de 

vragen van de evaluatie gebruiken. 
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 Als de waterverf is opgedroogd kunnen de leerlingen de textuur van het dier 
versterken met viltstift. Maar je kunt ook een ander tekenmateriaal gebruiken zoals 
(kleur)potlood of pen en inkt. 
 

Fase 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. 

 
Kerndoel 42 en 46  
Als de zon op een voorwerp schijnt, ontstaat er schaduw. De stand van de zon bepaald 
aan welke kant van het voorwerp de schaduw valt. De zon is daardoor een prima klok. 
Samen met de leerlingen kijk je naar het principe en de vormgeving van zonnewijzers. Met 
deze les kun je aansluiten bij kerndoel 42: leerlingen onderscheiden donker en schaduw. 
Je kunt ook aansluiten bij kerndoel 46: leerlingen leren over de verandering van de 
schaduw van een object in de loop van een dag en de stand van de zon op verschillende 
momenten van de dag. 
 
En verder 

• Je kunt de zonnewijzer later weer op de goede plek leggen door de bovenkant van 
het werk (met een kompas) richting het noorden te leggen. 

• Aardig om een aantal maanden later te kijken of de klok nog werkt en er samen 
achter te komen waarom dat zo is. 

• Print eventueel de cijfers in de bijlage op verschillende kleuren papier. De 
leerlingen kunnen natuurlijk ook eigen cijfers maken. 

• Technische informatie over drie typen zonnewijzers vind je op deze website. 
http://www.automatic-rock.nl/magazine-artikel/theorie-van-de-zonnewijzer-en-
hoe-zelf-te-maken/ 

 
Extra benodigdheden  

• stok, bijvoorbeeld een BBQ prikker 
• evt. wijnfles gevuld met water 
• (stoep)krijt 
• stevig papier, karton of plaatje hout van ongeveer 30 x 30 cm 
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Stappenplan 
Zoek een geschikte plek op het schoolplein waar je van 9:00 tot 15:00 uur volle zon hebt. 
Steek daar een stok in de grond. Je kunt ook een wijnfles vullen met water en daar een stok 
in steken. Of maak een aantal stations, zodat meer leerlingen een klok kunnen aftekenen. 
 

  
1. Teken elk heel uur met krijt het stokje af 
op het schoolplein. Zet de tijd erbij.  
2. In de tussentijd maak je ontwerpen voor 
de zonnewijzer. 

3. Pak een stevig vel papier (karton of hout) 
en breng de lijnen over op het vel.  
4. Plaats de lijn van 12:00 uur precies in het 
midden aan de bovenkant. 

  

  
5. Bewerk het papier (karton of hout) met 
een van je eigen ontwerpen. 

6. Wil je de zonnewijzer weerbestendig 
maken? Lamineer het of lak het hout af. 
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Show 

Card 

gothic 

 
ravie 

 
Chiller  

 
jokerman 

 
Matisse 

 
Bondoni  

MT 

 
Cooper 
black 

Bondoni 
Poster 

 Compressed 

Curlz 
MT 

1 1 1 1 1 1 1 I 1 

2 2 2 2 2 2 2 II 2 

3 3 3 3 3 3 3 III 3 

4 4 4 4 4 4 4 IV 4 

5 5 5 5 5 5 5 V 5 

6 6 6 6 6 6 6 VI 6 

7 7 7 7 7 7 7 VII 7 

8 8 8 8 8 8 8 VIII 8 

9 9 9 9 9 9 9 IX 9 

10 10 10 10 10 10 10 X 10 

11 11 11 11 11 11 11 XI 11 

12 12 12 12 12 12 12 XII 12 
 


