
Les bovenbouw Groep 7 en 8  Eveline Bogers 

Lessuggestie Freek de Teek in paniek! – bovenbouw 
Tijd: De instructie bedraagt zo’n 10 tot 15 minuten. De verwerking duurt 2 of 3 keer 60 minuten en kan op 

verschillende momenten van de dag uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld tijdens de weektaak, hoekenwerk of de 

natuurles.  

Wanneer: april of mei.  

De les voor de bovenbouw is gebasseerd op onderzoekend en ontwerpend leren (Klapwijk en Holla, 2014). Bij 

onderzoekend en ontwerpend leren stimuleer je dat leerlingen zelf de wereld ontdekken en ervaren. Daarnaast 

leren zij ook problemen te signaleren en op te lossen. Onderwerpen waarover kinderen zich verwonderen is een 

krachtige stimulans voor het leerproces. De Bruyckere, Kirschner en Hulshof (2017) geven naar aanleiding van 

een meta-analyse aan dat puur ontdekkend leren niet werkt, maar met de juiste ondersteuning van de 

leerkracht kan deze vorm van leren juist wel effectief zijn. Hoe minder goede basiskennis de kinderen hebben, 

hoe belangrijker de begeleiding wordt. Onderzoekend leren vraagt dus een goede sturing van de leerkracht. In 

groep 7 en 8 beschikken kinderen al over enige basis kennis. Vandaar dat er in deze lessuggestie is gekozen voor 

onderzoekend leren.  

Voorkennis activeren/ verwonderen  

De leerkracht laat de kinderen in groepjes het boek van Freek de Teek lezen en verkennen. De leerkacht 

kan er ook voor kiezen om het boek klassikaal voor te lezen. Daarnaast kan er gestart worden met een 

activerende video, bijvoorbeeld van Het Klokhuis over teken (bijlage I). Stel daarna de volgende vragen: 

‘Wat vinden jullie interessant aan het filmpje? Welke vragen roept het bij je op? Ken je iemand die wel 

eens een tekenbeet heeft gehad of heb je zelf wel eens een teek gehad? Wat deden jullie toen?’ 

 

Verkennen 

Voordat kinderen op onderzoek uitgaan, is het handig om te bedenken wat de kinderen al weten. De 

voorkennis wordt tijdens het verkennen verder geactiveerd. Vat de voorkennis samen in een mindmap 

op het bord. Stuur de kinderen door de juiste vragen te stellen: ‘Wat is een teek voor beest? Waar 

komen teken voor? Wat doen teken in onze natuur? Hoe kan je jezelf beschermen tegen teken? Wat 

moet je doen wanneer je een teek hebt? Etc.’ 

 

Lesdoel 

Leerlijn SLO- De leerling kent de stappen die horen bij de 

onderzoekscyclus en kan deze toepassen bij het uitvoeren van een 

onderzoek aan een object (geschreven bron, organisme, persoon, 

voorwerp), een verschijnsel of een situatie. 

  

Onderzoeksvraag: Ik kan onderzoeken wat teken met een persoon 

kunnen doen en weet hoe ik mijn klasgenoten hierop alert kan 

maken.   

 

Onderzoek opzetten 

Nu weten de kinderen al het een en ander over teken. Er is mooie basisinformatie ontstaan die nodig 

is om goed onderzoek te doen. De leerkracht vertelt de kinderen de volgende onderzoeksvragen: 

‘Wat kan een teek met een persoon doen? & Hoe kan ik mijn klasgenoten hierop alert maken?’ 

Natuurlijk kan de leerkracht er voor kiezen om de kinderen zelf een onderzoeksvraag te laten opstellen. 

Probeer daarna het volgende met de kinderen te bedenken: Hoe ga je onderzoeken wat een teek met 

iemand doet? Wanneer gaan de kinderen dit onderzoeken? Hebben de kinderen nog andere 

onderzoeksvragen? Hoe gaan zij verslaglegging doen? Denk aan een poster, schoolkrantartikel, verslag 

of werkstuk schrijven, een presentatie maken etc. Probeer de kinderen mee te nemen in het onderzoek 
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en geef hen tips wanneer zij niet op de voorgaande tussenstappen komen. Vervolgens spreekt de 

leerkracht met de kinderen af op wat voor momenten de kinderen aan het onderzoek mogen werken.  

 

Onderzoek doen  

Zorg voor voldoende onderzoeksmateriaal (bijlage II). Denk aan laptops, boeken, prentenboeken over 

Freek de Teek, krantenartikelen, een mogelijkheid om naar de bibliotheek te gaan etc. 

 

Concluderen en presenteren  

Laat de kinderen in hun verslaglegging een conclusie trekken. Hebben zij het antwoord op de 

onderzoeksvragen kunnen vinden? Roept het onderzoek nog andere vragen op? Willen de kinderen 

nog verder onderzoek doen? 

 

Anderen zijn benieuwd naar de ontdekkingen. Laat hen ook vertellen hoe zij dit onderzoek hebben 

uitgevoerd, welke stappen zij hebben ondernomen en hoe de samenwerking is gegaan. Het proces is 

net zo leerzaam als het eindproduct.  

 

Verrijking 

Een onderzoek roept altijd nieuwe vragen op. Wat voor nieuwe vragen hebben de kinderen? Kunnen 

zij hier onderzoek naar doen? Hoe gaan zij dit doen? Wanneer gaan zij dit doen en wat hebben zij 

hiervoor nodig? Etc.  

 

Terugkoppeling lesdoel 

Blik terug naar de SLO leerlijn: ’De leerling kent de stappen die horen bij de onderzoekscyclus en kan 

deze toepassen bij het uitvoeren van een onderzoek aan een object (geschreven bron, organisme, 

persoon, voorwerp), een verschijnsel of een situatie.’ Weten de kinderen nu hoe zij onderzoek moeten 

doen? Als het goed is heeft de leerkracht tijdens de fase van concluderen en presenteren een 

terugkoppeling gemaakt naar het lesdoel, namelijk de onderzoeksvraag. 

 

Extra werkvormen  

Tekenen: Laat de kinderen in tweetallen of in een groepje een affiche maken om anderen in de school 

te waarschuwen voor de ziekte van Lyme (criteria: wat doet Lyme met je en hoe controleert een kind 

of hij/zij teken heeft). Of laat de kinderen een voorlichtingsstripverhaal tekenen (bijlage III).  

Drama: Laat de kinderen het boek van Freek de Teek in een groepje naspelen.  

Tekenen en spelling: Laat de kinderen een eigen Freek de Teek verhaal bedenken. Verdeel de kinderen 

in vijf groepjes. Per groepje schrijven ze een onderdeel van het verhaal. Ze letten op de spellingregels 

en de leestekens. Uiteindelijk mogen ze er mooie prenten bij tekenen. Bind het verhaal in en toon het 

zelfgemaakte prentenboekje in de school.  

Gymzaal: Verander mierentikkertje of kreeftentikkertje in Freektikkertje. Of speel een 

hindernisparcours waarbij de teken, de tikkers, de anderen kunnen tikken.  
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Bijlage I 
https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-teken/  
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Bijlage II 
 

Websites:  

https://www.tekenbeetziekten.nl/kinderen-en-jongeren/  

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme/Voorlichtingsmateriaal/Kids_Jongeren  

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=25459  

https://www.rodekruis.nl/ehbo-wat-te-doen-

bij/tekenbeet/?gclid=EAIaIQobChMIuqXIk8yt2wIVxobVCh0_3wx6EAAYASAAEgKxUvD_BwE  

http://stopdeteek.nl/  

 

Boeken: 

Freek de Teek in paniek! www.boekscout.nl of www.bol.com  

Informatieboekje van Stichting Tekenbeetziekten http://www.tekenbeetziekten.nl/wp-

content/uploads/2014/03/kinderboekje-Lyme-PDF-STZ.pdf  

 

Werkbladen: 

Wat weet jij van teken? https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=17ace77b-3022-41b5-b831-

9e21da0d0fef&type=org&disposition=inline  

Informatie voor spreekbeurten https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=0cbedcee-2e08-4590-

82b7-bceed41d1844&type=org&disposition=inline  

Kleurplaat https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=e5167be6-9567-423c-ac0e-

1551fa2017d9&type=org&disposition=inline  

 

Filmmateriaal: 

Nieuws uit de natuur- Een jongen van 10 met Lyme https://www.npo.nl/nieuws-uit-de-natuur/12-04-

2013/NPS_1219179  

Jeugdjournaal- Teek Control spel https://jeugdjournaal.nl/artikel/356039-game-over-teken-

gemaakt.html  

 

Leskist Teken van Stichting Tekenbeetziekten  

https://www.tekenbeetziekten.nl/contact-met-de-stichting/  
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Bijlage III 
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