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Ga je mee naar texel?

Inleiding
Familie De Leeuw gaat op vakantie naar Texel. Ze gaan met de tent en zoeken een camping direct
aan zee. Ze blijven de hele maand juli.
Moeder Thea wil zich goed verdiepen in de mogelijkheden van Texel. Vader John houdt van surfen en
Thea van fietsen. De dochters Saskia en Roos van 4 en 8 jaar willen ook graag leuke dingen doen.
Wat ga je doen?
Jullie gaan Thea helpen om de vakantie voor te bereiden. Jullie gaan de kosten voor de overtocht
berekenen. Een camping zoeken en de verblijfkosten berekenen. Jullie gaan nuttige informatie
verzamelen over Texel en een collage maken.

Met hoeveel personen?
Deze opdracht doe je met 2-4 personen.

Wat ga je leren?
Na het maken van deze leeractiviteit heb je het volgende geleerd:
Je weet ...
•
•
•
•
•
•

hoe je getallen optelt, aftrekt, deelt en vermenigvuldigt.
hoe je rekent met tijd en km (km/per uur).
hoe een schaal op een kaart werkt.
hoe je rekent met geld.
wat de mental map van Nederland en Texel is.
wat absolute en relatieve afstand is.

Je kunt ...
•
•
•
•
•

informatie opzoeken op internet.
een camping zoeken die voldoet aan de gestelde criteria.
bedenken wat nuttige algemene informatie is over Texel.
een collage maken over Texel.
elkaars collages evalueren.

Wat heb je nodig?
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Benodigdheden
Je bepaalt zelf welke bronnen je gebruikt:
• rekenmachine
• computer
• tijdschriften
• A3 papier
• pen, potloden, viltstiften
• lijm
Vaardigheidskaarten
• VK Samen een probleem oplossen
• VK Luister – herhaal – reageer
Benodigde tijd
Ongeveer 3 uur.

VK Samen een probleem oplossen
kn.nu/ww.afec675 (doc, maken.wikiwijs.nl)

VK Luister-herhaal-reageer
kn.nu/ww.66aec90 (doc, maken.wikiwijs.nl)

Aanpak
Bij deze leeractiviteit ga je als volgt te werk:
1. Via het menu vind je de 'Opdrachten'. Download hier het bestand en sla dit bestand op.
2. Ga aan de slag met de opdrachten. Alle uitleg over wat je moet doen, vind je in het bestand.
3. Verwerk je resultaten in het opgeslagen bestand en/of maak zelf één of meerdere nieuwe bestanden
(word, powerpoint, plaatjes, foto's, etc), waarin je jouw resultaten verwerkt.
4. Als je klaar bent, kijk je nog even terug hoe alles is gegaan. Hiervoor vul je het evaluatieformulier in
(via het menu 'Afsluiting').
5. Lever het ingevulde evaluatieformulier en jouw resultaat in.
Veel leerplezier!
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Opdrachten
Hier kun je het bestand met de opdrachten downloaden om op te slaan op je eigen computer en/of om
uit te printen.

Ga je mee naar Texel meer lln
kn.nu/ww.3466985 (doc, maken.wikiwijs.nl)

Informatiebronnen
Deze bronnen kun je gebruiken voor de opdrachten:
• Veerboot naar Texel
• Absolute afstand
• Relatieve afstand
• VVV Texel (1 Camping)
• VVV Texel (2 Camping)
• Gemeente Texel
• Leuke dingen doen op Texel

Afsluiting
Heb je de opdrachten af? Vul dan het evaluatieformulier in en lever dit in.
Het evaluatieformulier vind je op de laatste bladzijde van de opdracht.

Voor de leerkracht
Handleiding bij de opdracht:

Ga je mee naar Texel meer lln lrk
kn.nu/ww.5e6591e (doc, maken.wikiwijs.nl)

Bronvermelding
De opdrachten bij deze leeractiviteit zijn ontwikkeld voor Digitop, een samenwerking van:
Ontwikkelcentrum
IJsselgroep
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PCBO Apeldoorn
Deze opdracht is geschikt gemaakt voor gebruik binnen Acadin, dé digitale leeromgeving voor
talentvolle leerlingen in het basisonderwijs.
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Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
Laatst gewijzigd
Licentie

Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling SLO
12 july 2011 om 12:12
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Eindgebruiker

leerling/student

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
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