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Wat gaan we doen?   

Deze online les is een videogesprek met een 

museumdocent van Natuurmuseum Fryslân, 

waarbij de klas via Google Meet live verbonden is. 

Van te voren is er een testmoment om de 

verbinding, het geluid en het beeld te testen. Ook 

wordt het verloop van de les kort doorgenomen. 

 

Wat is er nodig voor het testmoment? 

● Digibord 

● Laptop (deze is vaak nodig ivm de microfoon, 

luidspreker en webcam) 

● Link naar videogesprek: 

https://meet.google.com/xpa-ngiu-jwx (graag 

alleen gebruiken tijdens de online les en het 

testmoment) 

● Bij voorkeur Google Chrome browser 

 

Het testmoment is een videogesprek met de school 

en Natuurmuseum Frylân. Als je op de link klikt, 

krijgt het Natuurmuseum je deelnameverzoek voor 

het videogesprek. Nadat de museumdocent het 

verzoek heeft geaccepteerd, kom je in het 

videogesprek. Lukt dit niet? Bel dan: 058-2332244 
 

 

 

Wat is er nodig voor de online les? 

Het videogesprek van de online les verloopt op 

dezelfde manier als het testmoment. Gebruik ook 

hiervoor dezelfde link. 

Om te zorgen dat de leerlingen goed voorbereid zijn 

op de online les en alvast nagedacht hebben over 

de vragen die ze willen stellen, hebben we een 

aantal suggesties voor in de klas. Doe deze 

activiteiten voorafgaand aan de online les. 

 
Voorbereidende activiteiten in de klas 

Doe de Quiz ‘Wat weet jij al van Gif?’ met de 

leerlingen.  

 

Beschrijving activiteit 

Voordat je de quiz doet, lees je het onderstaande 

aan de kinderen voor:  

In Natuurmuseum Fryslân gaan wij heel veel 

verschillende dieren zien. Maar, voordat we dat 

gaan doen is het wel handig dat we iets van deze 

dieren af weten… De dieren in de GIF-

tentoonstelling zijn namelijk, de naam zegt het al; 

giftig! Weten jullie al wat gif is? (Laat de leerlingen 

hierop antwoorden). Gif is een stofje dat veel dieren 

gebruiken om zich te beschermen, of juist, om te 

jagen zodat ze kunnen eten. Een gifslang 

bijvoorbeeld, kan zo zijn prooi vangen, maar een 

klein gifkikkertje gebruikt het juist om niet 

opgegeten te worden. Deze dieren zien er allemaal 

weer anders uit. Sommige hebben felle kleuren, of 

vallen juist helemaal niet op! Weten jullie een dier 

te noemen die giftig is? (Laat de leerlingen hierop 

antwoorden) We gaan eens testen hoe veel wij al 

van giftige dieren weten. Dat gaan we met een quiz 

doen! 

 

Vorm:  

Videogesprek (via Google Meet) 

Tijd en duur: 

Testmoment (15 min) bij voorkeur een week 

voorafgaand aan de Online les (40 tot 60 min)  

Doelgroep:  

Basisonderwijs groep 3/4 

Ruimtes/zalen in Natuurmuseum Fryslân:  

GIF tentoonstelling 

Hoofddoel:  

Leerlingen zien echte, levende giftige dieren en 

ontdekken meer over gedrag en uiterlijk van 

verschillende giftige dieren in de tentoonstelling. 

Aansluiting kerndoel:  

Leerlingen zien hoe divers de natuur is. 

Leerlingen leren over de bouw van dieren en over 

de vorm en functie van hun onderdelen. 

Kernwoorden:  

Gif, giftige dieren, verzorging, leefomgeving, 

onderzoeken, vragen stellen. 
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Ruimte in de klas: 

Bij de quiz is het handig dat er veel ruimte in de klas 

is. De leerlingen gaan namelijk de vragen van de 

quiz beantwoorden door ja of nee te kiezen. ‘Ja’ kan 

dan bijvoorbeeld de linkerkant van de klas zijn en 

‘nee’ rechts. De leerlingen kunnen dan hun 

antwoord op de vragen geven door naar die kant 

van de klas te lopen. Andere manieren om dit te 

doen zijn bijvoorbeeld: 

 Staan bij ja, zitten bij nee; 

 Hand opsteken bij ja, hand omlaag houden 

bij nee; 

 Groene en rode papiertjes uitdelen. De 

leerlingen kunnen dan groen voor ja en 

rood voor nee omhoog houden. 

 

De quiz 

De quiz is te vinden onder ‘links & downloads’ op 

schoolkade.nl. De quiz loopt ja/nee vragen langs. 

Zo kan je een vraag op het digibord laten zien. Lees 

deze vraag ook even voor. Als je de vraag gesteld 

hebt, kunnen de leerlingen duidelijk maken of het ja 

of nee is. Je zou kunnen vragen waarom een 

leerling voor ja of nee heeft gekozen. Waarom 

denken jullie dit? Vervolgens kan je doorklikken 

naar de volgende dia. Hier staat het antwoord. Wie 

had het goed? Bij deze dia staat ook een korte 

toelichting waarom dit het juiste antwoord is. 

 

Tips en vragen 

Het is handig deze quiz van te voren door te kijken. 

Bij sommige dieren zijn er namelijk nog extra leuke 

weetjes die verteld kunnen worden. 

Geef de leerlingen ook de mogelijkheid om extra 

vragen te stellen over de dieren in de 

destbetreffende vraag. In de quiz staan (in de 

opmerkingen) een aantal extra weetjes over het 

dier. Kan je de vraag niet gelijk beantwoorden? 

Neem ze dan mee naar de online les. Er kunnen 

maximaal 7 vragen gesteld worden tijdens deze 

online les. 

Wil je het nog wat spannender maken, dan kan je 

de leerlingen vragen om hun score (het aantal 

goede antwoorden) bij te houden. Wie heeft de 

hoogste score en is dé gifexpert van de klas? 

 

Afsluiting en verwerking 

Bespreek de quiz met de klas. Was het moeilijk? 

Wisten we al veel over giftige dieren? Welk dier in 

de quiz vonden jullie eigenlijk het meest bijzonder? 

En waarom? Vertel de leerlingen dat jullie 

binnenkort een aantal dieren van de quiz  via een 

live verbinding met het Natuurmuseum zullen zien! 

Misschien dat we dan nog veel meer te weten 

komen over deze bijzondere dieren. 

 

 

De dobbelsteen 

De dobbelsteen is te vinden onder ‘links & 

downloads’ op schoolkade.nl. Print er voor iedere 

leerling één uit. De leerlingen mogen deze 

dobbelsteen inkleuren, uitknippen en inelkaar 

zetten. 

Zorg dat iedere leerling deze dobbelsteen klaar 

heeft liggen voordat de online les van start gaat. 

 

Verloop van de online les 

Tijdens de online les gaan we virtueel door de 

tentoonstelling GIF. Door in de klas te dobbelen 

met de zelfgemaakte dobbelsteen bepalen de 

kinderen de route en invulling van de online les.  

Tijdens de les is er ruimte voor het stellen van de 

voorbereidde vragen. Wie weet is er ook nog ruimte 

voor spontane vragen.  

De duur van het programma hangt af van de 

aandacht van de kinderen. Dit zal tussen de 40 en 

60 minuten zijn. 

 

Verwerkende activiteiten in de klas 

Ontwerp je eigen superdier 

Naar aanleiding van alle bijzondere dieren die de 

leerlingen in de tentoonstelling hebben gezien, 

gaan ze zelf een super-bijzonder dier ontwerpen. 

Dit doen ze met behulp van diverse materialen. Dit 

materiaal kunnen de bladen uit de bijlage zijn, maar 

er kan ook gekozen worden voor blanco vellen 

waar de leerlingen zelf hun dier op kunnen tekenen 

of plakken. 

De activiteit wordt uitgebreid uitgelegd op 

schoolkade.nl onder ‘links & downloads’ 

‘verwerkende lessuggestie’. 

 

Demo ‘Hoe een spin eet’ 

Zijn de leerlingen ook nieuwsgierig geworden naar 

de spin en hoe hij zijn prooi vangt en eet? In de klas 

kun je met de leerlingen deze demo doen: zie link 

naar het youtube filmpje met uitleg.  

In dit filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe het werkt 

en wat je er voor nodig hebt om dit proefje in de klas 

te doen. Hanidig om als voorbereiding te kijken als 

docent, ook kan je er voor kiezen om dit filmpje in 

de klas laten zien. 
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