MISSION EP

2015

transporteer een knikker van 20 gram over een afstand van 5 meter

HOOFDSTUK 1

Afspraken
In dit hoofdstuk bespreken we alle knoppen die aan bod
komen doorheen de cursus.
Al deze knoppen hebben elk hun eigen functie en
vergemakkelijken het lezen of het bekijken van de
talrijke foto's en video's die aanwezig zijn in deze cursus.
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SECTIE 1

Navigatie
Dit symbool geeft aan dat je de pagina of het item van
rechts naar links kan bewegen

Items die je kan aanklikken bevatten het volgende symbool. Deze kunnen je naar een presentatie brengen een widget of een filmpje laten starten.

Wanneer u een filmpje bekijkt, dan kan u dit afsluiten door
in het filmpje te klikken. Hierdoor zal de knoppenbalk aan
de bovenzijde van, het scherm te zien zijn. Klik daar op de
knop gereed’ om af te sluiten.

Wanneer u op bepaalde plaatsen op een item klikt, dan zal
een nieuwe pagina zich openen. Links bovenaan kan u dit
symbool vinden om terug naar het boek terug te keren.
Klik op deze prent en bekijk hoe je met dit boek aan de slag kan.
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HOOFDSTUK 2

Groepsverdeling

In deze fase delen we jullie in groepen. In elke groep
maken we nogmaals een onderverdeling en geven we
elke persoon een stem.
Zo hebben we de chef, de chef bepaald het tempo en
zorgt dat er met ernst gewerkt wordt.
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SECTIE 1

chef
sociale zaken

chef
problemen

chef
kritisch denken
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chef
creatieve zaken

HOOFDSTUK 3

Technologisch proces

Je wenst iets te ontwerpen, uit elkaar te halen of in
elkaar te steken, dan dienen we eerst goed na te denken
op welke manieren we dit kunnen doen.
Eigenlijk is er grondig ‘onderzoek’ nodig.
Het onderzoek kunnen we gestructureerd laten
plaatsvinden door gebruik te maken van een
werkvolgorde, of beter, het ‘technologisch proces’.
Meer informatie omtrent het technologisch proces kunt
u in dit deel vinden.
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SECTIE 1

Bestudeer het technologisch proces
Stappenplan
1. Bekijk het filmpje op pagina 7.
2. Klik op pagina 8 op de dobbelstenen en leer al spelend.
3. Los de vragen op die je kan vinden op pagina 8 tot en met 13.
4. Bespreek de oplossingen van de andere groepen (Peer review)
5. Evalueer je eigen handelen op pagina 14.
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Klik op bovenstaande foto en krijg meer uitleg omtrent het technologisch proces.
Welke stappen zitten er in vervat, wat doe je eerst, wat doe je laatst.
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SECTIE 2

Opdracht: de auto met verbrandingsmotor

Test je kennis!

Breng de juiste antwoorden samen
om te kijken of je de vijf stappen goed
begrepen hebt.

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

Beantwoord volgende vragen

Stap 1:
• Wat zou het probleem/behoefte geweest zijn om dit technisch systeem te maken?

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

Stap 2:
• Wat gebeurt er in deze stap, de ontwerpfase? Leg uit (5 regels met voorbeelden)

• Welke functie heeft het technisch systeem?

• Waarom heeft de ontwerper dit technisch systeem zo gemaakt? Voorbeeld: ronde en geen vierkante wielen,...

• Wie was de ontwerper van de eerste auto?

• Welke materialen zijn er gebruikt? Van vroeger tot nu. Maak desnoods een kort schema.

• Waarom heeft de ontwerper voor dit materiaal gekozen?

• Welke technische principes komen voor in de auto? Tandwieloverbrenging? Elektrische motor?

• Hoeveel zou het technisch systeem kosten?

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

Stap 3:

• Hoe is het technisch systeem gemaakt? Wat heb je hiervoor nodig? Wie doet wat?

• Uit welke onderdelen bestaat het technisch systeem?

• Welke verbindingen zijn er gebruikt? Nagelen, schroeven, bouten en moeren, puntlassen.

• Welke bewerkingen van de materialen zijn er uitgevoerd?

• Welke machines en gereedschappen zijn daarvoor gebruikt?

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

Stap 4:

• Kan je laten zien hoe je het technisch systeem gebruikt?

• Werkt het goed?

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

Stap 5:

•Is het een nuttig technisch systeem dat voldoet aan de geformuleerde behoefte of aan het geformuleerde probleem?

• Is het probleem dat in stap 1 is gesteld nu opgelost met dit technisch systeem?

• Wat zou jij veranderen aan het technisch systeem?

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

SECTIE 3

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden

samenwerking
doorzettingsvermogen

eindopdracht
Er zal door de andere groepen een cijfer gegeven worden op de 19 vragen die je in de
vorige sectie kan vinden.
De punten die behaald kunnen worden
zijn.

kritisch denken
volledigheid
leergierig zijn
voldoende geïllustreerd
creatief zijn
antwoorden voldoen a/d opdracht
Op dit onderdeel kunt u per item 1 - 2 - 3
of 4 behalen. In het totaal zijn er maximum
16 punten te behalen.
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Per item kunt u een 1 - 2 - 3 of 4 behalen.
In het totaal zijn er dus in totaal 12 punten
te behalen.

HOOFDSTUK 4

Probleemstelling

In dit deel leren we omgaan met het probleem. Je kan in
je groep brainstormen over de mogelijke oplossingen.
Met de virtuele muur van Padlet en Tricider posten
jullie alle mogelijke oplossingen.
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SECTIE 1

Opdracht
Met Mission EP2015 moet je een knikker binnen de snelste tijd, over een afstand van 5 meter
transporteren en dit over een vlakke baan.
Bedenk hiervoor enkele oplossingen. Post ze op de virtuele muur van Padlet en/of Tricider.
De QR-code kan je in de klas vinden of bereiken door het aanklikken van een link in iTunesU.

5 meter
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SECTIE 2

Formuleer een oplossing
Stappenplan
1. Bedenk minimaal 5 oplossingen voor ons probleem.
2. Scan de QR-code met behulp van de app ‘I-nigma’.
3. Deel je oplossingen met Padlet en/of Tricider. Stem en geef opbouwende commentaar.
4. Bekijk de doelstelling.
5. Bekijk de eisen waaraan het voertuig moet voldoen.
6. Bekijk welke toebehoren jullie ontvangen.
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SECTIE 3

Doelstelling
Bouw een racewagen die over voldoende aërodynamica beschikt om de knikker te vervoeren .
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SECTIE 4

minimum: 40mm
maximum: 70mm

Eisen van het voertuig

breedte: tussen 85mm en 130mm

lengte tussen de wielen: min. 130mm max. 180mm
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SECTIE 5

Wat krijg je?
• 1 batterij 9 Volt + batterijclips

•1 motor
•1 metalen as ø 3 x 70 mm
•1 metalen as ø 3 x 120 mm

• 8 tussenringen

•1 draadschroef 3 x 12 mm
•2 draadschroef 3 x 35 mm
•2 moeren M3
•1 moeren M4
•1 messing huls 5 mm
•1 messing huls 8 mm
•2 dubbele tandwielen rood 50/10

•4 wielen
•diameter 30mm
•asgat 4mm

•3 dubbele tandwielen wit 50/10
•4 dubbele tandwielen rood 30/10
•3 dubbele tandwielen wit 30/10
•1 motortandwieltje
•2 hoeksteunen

• 2 lange assen
•1 korte as

•1 stelring
•2 afstandsbussen 25 mm
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HOOFDSTUK 5

Ontwerpfase
We hebben een keuze gemaakt. Nu gaan we allerlei
zaken onderzoeken, testen en ontwerpen.
Welke transportmiddelen bestaan er?
Wat is het soortelijk gewicht van Staal of Magnesium?
Kan ik dit materiaal gemakkelijk bewerken?
In welke sector kan ik tewerkgesteld worden?
...
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SECTIE 1

Transportmiddelen
Stappenplan
1. Bekijk en bespreek de foto’s en filmpjes van pagina 23, 24 en 25.
2. Scan de QR-code of klik op de link in de iTunesU cursus,
3. Stem en geef de pro’s en contra’s weer via ‘Tricider’ op het:
a. milieuvriendelijkste transportmiddel.
b. veiligste transportmiddel.
c. voor- en nadelen van dit transportmiddel.
d. is dit een individueel of een transportmiddel voor een groep
gebruikers of goederen in bulk?
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Fysieke transportmiddelen
Hieronder kan je 2 transportmiddelen vinden waarvoor we spierkracht en gezonde voeding nodig hebben.
Uitlaatgassen zijn er niet, of toch wel?

wandelen

spierkracht

gezonde voeding

fietsen
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Fossiele brandstoffen
Hieronder kan je transportmiddelen vinden die werken met een verbrandingsmotor of werken op andere minder milieuvriendelijke manieren. Aardgas, steenkool en aardolie zijn fossiele brandstoffen die wij verbranden.

transportmiddelen die werken op fossiele brandstoffen

Wat zijn de gevolgen hiervan?

aangedreven door
motoren

fossiele brandstoffen
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broeikaseffect

Transportmiddel op elektriciteit
Hieronder kan je een elektrische trein vinden. Deze trein rijdt op elektriciteit. Waar komt die elektriciteit vandaag?

kernenergie - hoe werkt dit?

elektrische trein
windturbine en zonnepaneel
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SECTIE 2

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden

samenwerking
doorzettingsvermogen
kritisch denken
leergierig zijn

Op dit onderdeel kunt u per item 1 - 2 - 3 of 4 behalen.
In het totaal zijn er maximum 16 punten te behalen.
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SECTIE 3

Transportmiddelen geschiedenis
Stappenplan

1. Zoek op het internet een 10-tal foto’s van voertuigen.
2. Maak met deze 10 foto’s een affiche in de app ‘Pic-Collage’.
3. Plaats de voertuigen in chronologische volgorde, vermeld de data.
4. Vertel in het kort, als besluit, iets over:
4.1. de evolutie van deze voertuigen qua techniek,
4.2. de voordelen die de evolutie met zich meebracht.
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SECTIE 4

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden

samenwerking
doorzettingsvermogen
kritisch denken
leergierig zijn
creatief zijn
Op dit onderdeel kunt u per item 1 - 2 - 3 of 4 behalen.
In het totaal zijn er maximum 20 punten te behalen.
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SECTIE 5

Energieomzetting - motoren en stroomkringen
Stappenplan

1. Bestudeer de werking van een elektromotor.
2. Wat is een open en een gesloten stroomkring?
3. Hoe kan je je voertuig vooruit of achteruit laten rijden?
4. Wat is het verschil tussen een elektromotor en een benzinemotor?
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Elektromotor
1. Bekijk de werking van de motor en leg
dit in het kort uit.
2. Wat is de brandstof?
3. Wat zijn de afvalstoffen?
4. Zijn er nadelen van dergelijke motoren?
5. Welke energieomzettingen gebeuren er?
6. Maak zelf een elektromotor.

"Asynch-motor-1" by Svjo - Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
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De werking van een elektromotor.

Zelf een elektromotor maken. (Optioneel)
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Open of gesloten stroomkring

-

+

-

gesloten stroomkring

+

open stroomkring

Leg het verschil uit tussen een open- en een gesloten stroomkring.
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-

+

-

links

+

rechts

Maak met behulp van je motor en de batterij een gesloten stroomkring waarbij de motor
eerst links draait en bij het tweede experiment rechts.
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Verbrandingsmotor

1. Leg in het kort de werking van de motor uit.
2. Wat is de brandstof?
3. Wat zijn de afvalstoffen?
4. Hoeveel van deze cilinders zitten er doorgaans in een auto?
5. Wat zijn de nadelen van dergelijke motoren?
6. Welke energieomzetting gebeuren er?

"Four stroke cycle compression" by Created by Wapcaplet in Blender. - Uploaded by
Frack. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -
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SECTIE 6

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden
samenwerking
doorzettingsvermogen
kritisch denken
leergierig zijn
creatief zijn
nauwkeurigheid
pagina 30: 4 + 2 vaardigheden op 1 - 2 - 3 of 4.
pagina 31 en 32: 4 vaardigheden op 1 - 2 - 3 of 4.
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eindopdracht
Het beantwoorden van de 5 vragen die je
kan vinden op pagina 30 worden beoordeeld op 5 punten.
Het maken van de elektromotor is een optionele opdracht. Hierbij kan je enkel scoren op vaardigheden.
Het maken van de opdracht in verband
met de open en de gesloten stroomkring
wordt beoordeeld op 4 punten.
Het beantwoorden van de 6 vragen die je
kan vinden op pagina 33 worden beoordeeld op 6 punten.

SECTIE 7

Overbrengingen
Stappenplan

1. Experimenteer kort met
a. de app ‘Geared’. Maximum 5 minuten per groep,
b. het speelgoed dat in de klas aanwezig is.
2. Maak van pag 36 en 38 een schermopname. (tip)
3. Verklaar de werking van de overbrengingen met behulp van de app
‘Explain Everything’. Wat weet je over de draairichting, snelheid en
kracht. (tip)
4. Aan de hand van de verworven kennis, maak je je eigen transmissieset klaar. Denk aan snelheid EN kracht.
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Riem- of kettingoverbrengingen

aandrijfwiel (rood)

1

tussenwiel (groen)

klein (1/3)

volgwiel (blauw)

2

draairichting

middelgroot (2/3)
2 keer de omtrek van tandwiel

N100 kracht van 100 Newton
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?=10 tpm

?=10 tpm

N=200

N=200
1. Wat is de draairichting van het
groene en het blauwe wiel?

?=10 tpm

?=10 tpm

N=200

N=200

?=10 tpm

?=10 tpm

N=100

N=100
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2. Wat is het toerental van het
groene en het blauwe wiel?
3. Wat is de kracht van het groene
en het blauwe wiel?

Tandwieloverbrengingen
1

aandrijfwiel (rood)

tussentandwiel (groen)

2

volgwiel (blauw)

klein (1/3)

middelgroot (2/3)
2 keer de omtrek van tandwiel 1

draairichting

N100 kracht van 100 Newton

3
groot (3/3)
3 keer de omtrek van tandwiel 1
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?=10 tpm

N=100

?=10 tpm

N=100
1. Wat is de draairichting van het
groene en het blauwe tandwiel?
2. Wat is het toerental van het
groene en het blauwe tandwiel.

?=10 tpm

?=10 tpm

N=100

N=100
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3. Wat is de kracht van het groene
en het blauwe tandwiel?

SECTIE 8

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden

samenwerking

eindopdracht
In deze opdracht willen we per overbrenging wat te zien krijgen over

doorzettingsvermogen

de draaisnelheid,

kritisch denken

de draairichting

leergierig zijn

de kracht.

creatief zijn

Op dit onderdeel kunt u per item 1 - 2 - 3
of 4 behalen. In het totaal zijn er maximum
20 punten te behalen.
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4 tandielen en 4 riemoverbrengingen te bespreken.
Per overbrenging de snelheid (1 - 2 - 3 of
4), de richting (1 - 2 - 3 of 4) en de kracht (1
- 2 - 3 of 4) bespreken. 12 punten per pagina (3 - 3 - 3 - 3) x 2.

SECTIE 9

Aërodynamica
Stappenplan

1. Experimenteer met de 6 testwagens.
2. Meet de snelheid met behulp van de app ‘Speedclock’.
3. Meet met behulp van een maatlat de gereden afstand.
4. Meet met een stopwatch de tijd op die het voertuig aflegde.
5. Noteer in een app naar keuze de gegevens.
6. Bereken de snelheid en vergelijk de metingen.
7. Wat is je besluit? Bespreek dit.
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Luchtweerstand

Besluit:
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Soortelijke massa

Besluit:
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SECTIE 10

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden

samenwerking

eindopdracht
In deze opdracht willen we weten hoe je
een snel voertuig kan bouwen. We geven
punten de volgende antwoorden.

doorzettingsvermogen
de afstand dat het voertuig aflegde
kritisch denken
wat de snelheid was
leergierig zijn
wat het soortelijk gewicht is
creatief zijn
conclusie

Op dit onderdeel kunt u per item 1 - 2 - 3
of 4 behalen. In het totaal zijn er maximum
20 punten te behalen.
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Totaal te verdienen 2 x (1 - 2 - 3 of 4)

SECTIE 11

Soorten materialen
Stappenplan

1. Neem alle materialen ter hand. Zoek even hun eigenschappen op.
2. Welk materiaal of bevestigingsmiddel is het sterkst?
3. Welk materiaal of bevestigingsmiddel heeft het kleinste gewicht?
4. Welk materiaal is er bestand tegen vocht?
5. Wat is de kostprijs?
6. Bespreek je bevindingen.
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Materialenkennis

gewicht

bewerkbaar

plooibaar

vochtbestendig recycleerbaar

afhankelijk
van de
houtsoort.

hout

zuigrietjes

kunststof

kunststof

karton
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kostprijs

afhankelijk
van de
houtsoort.

Bevestigingstechnieken
plakband

lijmstift

houtlijm/siliconekit

thermische lijm

bouten en moeren

draadnagels
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stevigheid

uithardingstijd

kostprijs

SECTIE 12

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden

samenwerking
doorzettingsvermogen
kritisch denken
leergierig zijn
creatief zijn

Op dit onderdeel kunt u per pagina een 1 - 2 - 3 of 4 behalen.
In het totaal zijn er maximum 20 punten te behalen.
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SECTIE 13

Technologisch proces in de praktijk
Stappenplan

1. Maak het technologisch proces voor je ontwerp.

2. Denk aan de 5 stappen uit het technologisch proces.

3. Maak het technologisch proces op papier.
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SECTIE 14

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden

samenwerking
doorzettingsvermogen
kritisch denken
leergierig zijn
creatief zijn

Op dit onderdeel kunt u per item 1 - 2 - 3
of 4 behalen. In het totaal zijn er maximum
20 punten te behalen.
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eindopdracht

Op de volgende opdracht worden als volgt
punten gegeven.
volgen en volgorde van de stappen
voldoende uitgeschreven
correct
Op elk onderdeel wordt een 1- 2 -3 of 4 gegeven met een totaal van 12 punten.

SECTIE 15

Maak je eigen ontwerp
Stappenplan
1. Maak op een A4‘tje een ontwerp van je idee.
2. Hou rekening met de ‘eisen’ van het voertuig.
3. Denk ook even na over:
a. de plaats van de tandwielen.
b. de materiaalkeuze?
i. is metaal wel een goed idee?
ii.bestaat er wat anders?
2. Maak zoveel mogelijk notities en schetsen met afmetingen.
3. Maak eventueel een model klaar.
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SECTIE 16

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden
samenwerking
doorzettingsvermogen
kritisch denken
leergierig zijn
creatief zijn
nauwkeurig zijn
Op dit onderdeel kunt u per item 1 - 2 - 3 of 4 behalen. In het totaal zijn er maximum 24 punten te behalen.
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HOOFDSTUK 6

Realisatiefase
Tijd om te bouwen. Met al je kennis die je hebt
verworven kunnen we nu aan de slag.
We hebben leren samenwerken.
Trek lessen uit je fouten en bouw het snelste voertuig
dat er is.
Selecteer het juiste gereedschap voor de juiste opdracht.
Succes!
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HOOFDSTUK 7

Ingebruikname

Het is tijd om jullie voertuig te testen.
• Hoe snel gaat mijn voertuig?
• Wat is er mis?
• Wat kan er beter.
Geef ook even je mening over de andere voertuigen..
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SECTIE 1

Testen
Stappenplan

1. Koppel je voertuig aan. Dus, maak je gesloten stroomkring.
2. Plaats je voertuig op de grond.
3. Meet de tijd op, ga na hoeveel seconden je auto er over doet om 5
meter af te leggen?
4. Meet ook even de snelheid op met behulp van de app ‘Speedclock’.
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SECTIE 2

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden

eindopdracht
De eindopdracht moet voldoen aan de volgende eisen:

stiptheid

samenwerking

het voertuig moet kunnen rijden
creatief zijn

doorzettingsvermogen

het voertuig rijdt in een rechte lijn
nauwkeurig zijn

kritisch denken
leergierig zijn

werktempo

veilig werken

opruimen

het voertuig gedraagt zich
niet als een slak
het voertuig rijdt vooruit
het voertuig voldoen aan de eisen.

Op dit onderdeel kunt u per item 1 - 2 - 3 of 4 behalen.
In het totaal zijn er maximum 32 punten te behalen.
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Ter verdienen punten : 5 x 1 - 2 - 3 of 4

HOOFDSTUK 8

Talenten
Weet jij waar je goed in bent? En weet je al wat je
later worden zal?
Brandweerman?
Astronaut?
Journalist?
...
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SECTIE 1

Talenten
Stappenplan

1. Bekijk de verschillende talenten die je kan raadplegen via pagina 59.
2. Maak een filmpje, waarin jijzelf zichtbaar bent en jij vertelt:
a. waarin je sterk bent,
b. waarin je minder goed bent,
c. welke talenten je uit de kaart zou selecteren.
3. Neem een schermopname van pagina 60 en vul deze aan. Eventueel
kan je deze ook bespreken met Explain Everything.
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SECTIE 1

Mijn talenten
goed / minder goed / slecht

talent

beroep
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studierichting

Beroepen volgens proces
tekenaar

projectleider
mecanicien
ingenieur

racepiloot

finishvlag

tijdsopnemer

behoefte

ontwerpfase

realisatiefase
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ingebruikname

evaluatie

SECTIE 2

Hoe evalueren of geëvalueerd worden?

zelfevaluatie

vaardigheden

eindopdracht

maken van een filmpje
storytelling
kritisch denken
leergierig zijn
creatief zijn

Op dit onderdeel kunt u per item 1 - 2 - 3
of 4 behalen. In het totaal zijn er maximum
20 punten te behalen.
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Beroepen volgens proces.
Totaal te verdienen (1 - 2 - 3 of 4)

HOOFDSTUK 9

Algemene informatie
In dit deel van de cursus kom je meer te weten over
de maker van deze cursus alsook de bronnen die
gebruikt werken om dit project op te bouwen.
Dit project is inmiddels 5 jaar oud, en dus reeds
getest en goed bevonden door een 400-tal
leerlingen.
Deze cursus is met uiterste zorg gemaakt, mocht je
toch nog enkele raadgevingen hebben dan kunt u
deze kenbaar maken via het e-mailadres:
dewegwijzer@telenet.be
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Ik ben leerkracht/ICT-coördinator van de Middenschool te Ieper en sinds 2013 Apple Distinguished Educator.
In het secundair onderwijs volgde ik houtbewerking en meubelmakerij maar na het
7de middelbaar trok ik naar het HTIGO te Deurne om een opleiding tot Geaggregeerde van het lager secundair onderwijs - Nijverheidstechnieken optie Technologische Opvoeding te volgen.
Eenmaal te werk gesteld in SIBA Aarschot en de Middenschool van het GO! te
Heist-op-den-berg ben ik via een ouder in de ICT-wereld gerold.
Al snel werd mijn interesse gewekt om na te gaan hoe ik ICT succesvol kon gebruik
bij mijn beroepsleerlingen.
Enkele jaren later heb ik deze 2 scholen verlaten en ben nu reeds 10 jaar tewerkgesteld in de Middenschool van het GO! te Ieper. Ik geef een 8-tal uren ‘techniek’ en
een 8-tal uren 'Actief leren met ICT’. Voorts ben ik tewerkgesteld als ICT-coördinator.
Het is tevens mijn taak om de leerkrachten van de Middenschool te Ieper te begeleiden in hun zoektocht naar nieuwe materialen en middelen om leerling te motiveren.
Verder werk ik ook aan projecten zoals Nieuwe Innovatieve Scholen, Living
Schools Lab (lsl.eun.org) en Creative Classroom (creative.eun.org), en werk ik freelance voor ICT-Atelier.
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Bronnen op YouTube, embedded met BookWidgets

Animatiefilmpje gezonde voeding. (27.06.2014) [15.07.2014, YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=kL8KLTwsX2k&feature=youtu.be]
Koeien poepen voor stroom. (24.08.2013) [15.07.2014, YouTube:
https://youtu.be/Pd0H20MSiN8]
Van de Geer, C. (21.04.2013) Fossiele brandstoffen en de nadelen.
[15.07.2014, YouTube: https://youtu.be/n-zB2LWNnGc]
Superblaadje, S. (9.04.2013) Het broeikaseffect. [15.07.2014, YouTube:
https://youtu.be/PmVSR-qEYPc]
Clipphanger. (29.01.2013) Wat is kernenergie. [15.07.2014, YouTube:
https://youtu.be/PUWEL21PVjU]
Belgium Nucleair Forum. (4.02.2009) Nucleair Forum. [15.07.2014,
YouTube: https://youtu.be/nKD9va9QZew]
Kanaal van Lenstrato. (9.01.2010) Animatie Elektromotor (3dsMax).
[15.07.2014, YouTube: https://youtu.be/IJ2gaz6_OUY]
Kanaal van Nopvelthuizen. (2.03.2012) Simpele Elektromotor.
[15.07.2014, YouTube: https://youtu.be/YWtXzjEgRcQ]
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Embedded uit WikiMedia Commons

"4-Stroke-Engine" by UtzOnBike (3D-model & animation: Autodesk Inventor) - Eigen werk. Licensed under
CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4-Stroke-Engine.gif#/media/File:4-Stroke-Engine.gif

Geraadpleegde werken
Technopolis. Verplaats de kist. [15.07.2015, Technopolis: https://youtu.be/YWtXzjEgRcQ]
Niutec. Tandwielen.pdf. [15.07.2014, Niutec: http://www.niutec.nl/Mechanica/Tandwielen.pdf]
Gemeenschapsonderwijs. Leerplannen. [15.07.2015, Leerplannen Gemeenschapsonderwijs:
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/leerplannen/Leerplannen/1516/2015-042.pdf]

Afbeeldingen
http://search.creativecommons.org (icoontjes, cartoons, ...)
Dit boek bevat eigen fotomateriaal en ontwerpen gemaakt met Google SketchUpMake
"Asynch-motor-1" by Svjo - Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

"Four stroke cycle compression" by Created by Wapcaplet in Blender. - Uploaded by Frack. Licensed under
CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 66

Verwijzingen naar websites
http://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php

Gebruikte materialen die je kan bestellen via: www.opitec.be

Elektromotor - eenvoudig
Artikelnr.: 107399
€ 2,25

Blokbatterij 9V
Artikelnr.: 204020
€1

Tussenringen
Artikelnr.: 844033
€ 2,10

Platte Batterij 4,5V
Artikelnr.: 204019
€ 1,10

Wielen klein met velg 30mm
Artikelnr.: 844033
€ 2,10
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Verkoperde lasdraad 4mm
Artikelnr.: 827713
€ 3,15

Transmissie - Bouwpakket
Artikelnr.: 224105
€2,75

