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Jullie gaan op Makersmissie en doorlopen 
in deze journal de volgende stappen:
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Stap 1: 

Verkennen



Verwondering
Je kent een aantal bijzondere 
waterwezens, met hun functie en 
effect op hun eigen omgeving en op 
onze omgeving.  

Natuur
Je ziet hoe verschillende 
onderwaterwezens zich 
voortbewegen. 

Techniek
Je kent toepassingen van hydrauliek 
techniek. Je oefent zelf met 
hydrauliek techniek.



Notities Museum

Notities Waterwerkplaats



Verkennen 

Notities Waterlab



Je hebt de Klokhuisvideo over Plankton bekeken. Ook heb 
je andere waterdieren bekeken in het Watermuseum. 
1. Wat voor superkrachten hebben de verschillende 
waterwezens volgens jou? 
2. Hoe bewegen deze waterwezens? En wat is de relatie 
tussen hun superkracht en hun beweging?  
Maak aantekeningen, maak een mind-map, of maak 
tekeningen:



Verkennen 

Waar of waarvoor wordt de hydrauliek techniek onder 
andere gebruikt?

Deze simpele techniek heeft eigenlijk ook een superkracht. 
Wat is deze superkracht volgens jou?

Let op:
Van je leerkracht krijg je instructiebladen en/of uitlegvideo’s.  
Als je deze stap voor stap volgt, oefen je met verschillende 
mechanieken. Deze mechanieken verbeelden de bewegingen 
van waterwezens. Bekijk je filmpje uit het watermuseum 
nog eens goed of lees terug in je aantekeningen welke 
beweging(en) jij hebt gezien en na wil bootsen. 

Kies uit welke jij graag wil maken: een splitser, een 
scharnier, een schuif-arm of een grijper. Als er tijd over is, 
mag je er ook meer maken. Of ze combineren. 
Wil je liever zelf een variant bedenken, mag dat ook! 



Welke mechaniek heb je uitgeprobeerd?

De splitser

De scharnier

De schuif-arm

De grijper

Een andere mechaniek, namelijk...

Plaats hier een foto, of teken hoe deze eruit zag. 



Verkennen 
Scoor jezelf
Technieken uitproberen

Ik kan uitzoeken hoe een nieuwe techniek/mechaniek werkt. 

Kleur de sterren



Stap 2: 
Ideeën stromen



Kijken naar kunst
Je kent kunstenaars die werken met 
beweging.

Creatief denken
Je doet (korte) creatieve opdrachten om 

verschillende ideeën te verzamelen. 

 
Omgeving
Je gebruikt een omgeving als inspiratiebron 
om tot ideeën te komen.



Opdracht 1 Associëren

Associëren is een geheugentechniek waarmee je verbanden 
legt. Als je bijvoorbeeld aan water denkt, denk je misschien 
ook aan zwemmen, bij zwemmen denk je aan badhanddoek, 
bij badhanddoek denk je aan zonnebrandcreme... 

Deze gedachtestroom kun je kort opschrijven:

Water - zwemmen - badhanddoek - zonnebrandcreme - ...
Nu jij:

       Water   



Ideeën stromen

Opdracht 2 Combineren 

Teken een combinatie van een Plankton Zee-olifant
en een Hemelkijker.  
Hoe zou dit waterwezen heten? En wat voor 
superkracht heeft hij?



Opdracht 4 Schetsen

Je gaat 3 schetsen maken. 
Voor elke schets krijg je ongeveer 10 minuten.

Stap 1: Kies een opdracht met een           rand en maak 
in 10 minuten een schets. Dit mag met stift of potlood. 

Stap 2: Kies een opdracht met een           rand en maak 
in 10 minuten een schets. Dit mag met stift of potlood. 

Stap 3: Maak nu de opdracht met de           rand en 
maak in 10 minuten een schets. Dit mag met stift of 
potlood. 

Opdracht 3: Kijken naar 
kunst(enaars)

Je hebt gezien hoe kunstenaars Tosca en Hanneke van 
Ant-Eye deze ontwerpopdracht hebben aangepakt. Wat 
doen jullie op dezelfde manier? En wat doen jullie anders 
dan zij?
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Jullie gaan groepjes vormen. In deze 
groepjes werk je vanaf nu verder.

Stel je groepsgenoten hier kort voor:

Jij zelf

Ik heet....

Ik ben goed in...

Groepsgenoot I

Naam:

...is goed in......

Groepsgenoot II

Naam:

...is goed in......



Ideeën stromen
Scoor jezelf

Verschillende ideeën:
Ik kan alle kanten op denken waardoor ik 
verschillende (originele en ongewone) ideeën bedenk.



Stap 3: 
Het plan



Creativiteit
Je maakt je ideeën visueel zichtbaar

Samenwerken
Je verdeelt samen met je groepje de taken 
en houd daarin rekening met elkaar



Voor het maken van het Superwaterwezen 
heb je verschillende taken te doen:

De projectleider
• Houdt overal een oogje in het zeil;
• Bewaakt de tijd;
• Draagt zorg voor de materialen, houdt alles bij elkaar en      

zorgt dat er goed wordt opgeruimd;
• Maakt foto’s en/of video’s van het project.

De technicus
• Neemt de leiding in het werken met de hydrauliek 

techniek;
• Zorgt dat iedereen die dat wil ook met deze techniek 

kennismaakt (mee helpt met het ontwerp);
• Zorgt dat hij/zij kan uitleggen welke mechaniek er is 

toegepast in het ontwerp. 

De kunstenaar
• Neemt de leiding in het vormgeven van het 

superwaterwezen;
• Zorgt dat iedereen die dat wil ook met deze vormgeving 

helpt;
• Zorgt dat hij/zij kan uitleggen waarom voor deze 

vormgeving is gekozen en waarom dit bij hun 
superwaterwezen past. 



Het plan 

Wie gaat wat doen?

Ik zelf
taak:

groepsgenoot I
naam:
taak...

groepsgenoot II
naam:
taak...

Taakverdeling



Verhaal Superwaterwezen

Kijk naar opdracht 1 t/m 4 uit de vorige fase.  
Schrijf met je groepje het verhaal over jullie 
Superwaterwezen af...

Ik woon onder water in...

Ik heb een superkracht, namelijk...

Die superkracht maak ik met deze beweging...

Ik heb die superkracht, omdat...

Mijn naam (of naamsoort) is...



Het plan 

Zo kom ik eruit te zien:



Vul in
 
Welke taak ga je uitvoeren? Die van projectleider,
technicus of kunstenaar?

Wat heb je allemaal nodig om je taak goed te kunnen doen?
Wat plan je voor wanneer?



Scoor jezelf

Ik kan het idee duidelijk uitwerken in een plan

Ik kan aangeven welke rol ik fijn vind maar ik
kan ook andere rollen aannemen



Stap 4: 
Maken en testen



Maken en testen 

Samenwerken
Je levert je bijdrage aan het (eind)
ontwerp

Bijsturen
Je stuurt je ontwerp tussendoor bij 
waar nodig. 

Feedback
Je geeft en ontvangt feedback ter 
verbetering van je Superwaterwezen

Inspireren
Je laat je inspireren door het werk 
van andere groepjes



Maak de zin af:
Dit werkte anders dan ik dacht …

Hier ben ik heel trots op…



Maken en testen 
Scoor jezelf

Ik gebruik feedback van anderen om het testontwerp te 
verbeteren.

Ik voel me verantwoordelijk voor het afronden tot 
eindontwerp en lever mijn bijdrage.



Stap 5: 
Podium pakken



Presenteren
Je kan bevindingen uitleggen, over 
jullie proces vertellen en presenteren

Feedback
Je kan anderen feedback geven op 
hun werk

Creativiteit
Je kan jullie werk betekenis geven op 
een originele manier



Denk na over de volgende vragen als 
jullie je Superwaterwezen gaan presenteren:

Welk verhaal vertellen we met ons waterwezen?

Wie vertelt wat? 

Wie heeft wat gedaan?

Wat heeft jullie in dit project het meest geïnspireerd?



Podium pakken 

Tips bij het presenteren

van jullie Superwaterwezen:

• oefen je verhaal een keer hardop
• kijk je publiek aan
• praat in rustig tempo
• praat duidelijk en hard genoeg zodat iedereen je 

kan horen
• Maak een video van jullie Superwaterwezen. 

Upload deze op de website van Makercosmos, bij 
het project Superwaterwezens. Zo kunnen andere 
scholen jullie resultaten ook bewonderen!



Scoor jezelf
Ik kan bevindingen uitleggen, over ons proces 
vertellen en presenteren

Ik kan ons werk betekenis geven op een originele manier



Podium pakken 

Maak de zin af:
Dit vond ik heel mooi bij een ander…



Superwaterwezens


