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Het maken van het speelgoed 

Hoe we hebben samengewerkt 

Het bedenken van het speelgoed 

Het steeds verbeteren van het speelgoed 

                         Power of Play - Jantje Beton 

Maak je eigen speelmateriaal/Upcycle 
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Wat was het leukst? 
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Het maken van het speelgoed 

Aan anderen laten zien wat je gemaakt hebt 

De filmpjes die we gemaakt hebben 

Wat de kinderen in Rwanda gemaakt hebben 

Waar heb je het meest van geleerd? 

Wat heb je geleerd wat je nog niet wist? Is het precies zo geworden als jullie vooraf bedacht hadden? 

“Rommel is niet altijd rommel.” 

“We kregen ideeën van anderen, het was goed om 
 naar elkaar te luisteren. Daardoor pasten we dingen aan. 

Zo brachten we een boot en een katapult samen.” 

“We wilden het veel groter maken maar dat lukte 
niet, materialen ontbraken en er was te weinig tijd.” 

“We hebben het uitgevoerd zoals ik het in mijn hoofd had.” 

“Materialen uitzoeken: niet alles wat je wilt is mogelijk.” 

“Samenwerken konden we al maar nu moet je naar elkaars 
plannen luisteren. Door de indeling moesten we nu ook 
samenwerken met kinderen met wie je normaal niet in een 
groepje zit.” 

Wat vonden leerlingen van Upcycle? 
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Uitdagend Leerzaam Leuk

Welk onderdeel maakte de meeste indruk? 

“De kinderen zijn enorm enthousiast aan de gang 
gegaan en gaandeweg het maakproces hebben zij 
zaken al verbeterd.” 
“Ze mochten hun eigen ideeën uitvoeren, met een 
algemeen doel; iets maken voor anderen.”  
     

100% 
maken 

• Soms waren ze te snel tevreden over het resultaat.  

• Soms vonden ze het moeilijk om tips van anderen te krijgen en kregen zij het 
gevoel dat de opdracht mislukt was.  

• Ze wilden vooral steeds handelend bezig zijn. 

• Doorwerken duurde voor hun gevoel te lang.    

Wat vonden leerlingen lastig?             Wat hebben de leerlingen geleerd? 

“De kinderen maakten een boot, hij bleef drijven maar 

ging scheef hangen. Met elkaar, langs de slootkant, 

hebben de kinderen toen bedacht waar dat aan zou 

kunnen liggen en hoe dat verbeterd zou kunnen 

worden.” 

100%
Veel!! 

Leerling: “Het begin van het project 
was niet zo leuk, maar het einde wel, 

toen we aan de slag konden.” 

Docent:  “De leerlingen zijn zich bewust geworden van de 
mogelijkheden om meer te doen met 'afval'. Ze hebben gemerkt 

dat de opdracht slaagt als er goed samengewerkt en 
gecommuniceerd wordt. En als er een goed plan is.” 

Ouder: “Ze vinden het een leuk project omdat er 
stil gestaan wordt bij speelgoed. Eenvoudig 

materiaal kan veel speelplezier opleveren. De 
kinderen denken er over na.” 

 

 

Wat was de meerwaarde van Upcycle? 


