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onderwijspioniers 

helpt leraren 

goede ideeën 

op school 

te realiseren 

 

 

 

entoen.nu gasbel 

 

 

Techniek: Het  gas wordt gewonnen in Groningen maar wordt gebruikt in 

heel Nederland (en daarbuiten) Hoe kan dit? Ga met verschillende 

technieken vertakkingen of een netwerk  maken  

 technisch goed opgezet  

 uitbeelden creatief mooie vertakkingen maken 

 Denk aan:*(papier)rietjes, *ecoline,* hout, *verf, *stift, 

*combinatie van technieken,* waterbaan, *knikkerbaan,….. 

 

 

Dialoogschool:   Levensbeschouwelijke leefomgeving 

 Wandel in gedachten een dag door een gemiddelde dagelijkse 

omgeving.  

 Maak hier een woordweb van.   

 Wanneer en hoe vaak komen we zaken tegen die we rechtstreeks te 

danken hebben aan de gasbel?  

 Welke berichten kunnen we tegenwoordig veel lezen die te maken 

hebben met de gasbel? Wat betekent dat voor jouw? En voor…..? 

 
Drama:  Dramakaartjes POWERRR   handige elementen om snel een 

actieve en leerzame les uit te voeren 

 

 

Beeldend: Museum de Fundatie -Tjalf Sparnaay   

 Voor een hamburger gegeten kan worden zijn er al heel wat linken 

gelegd richting gasbel. Welke? 

 De werkelijkheid intensiveren door   alledaagse objecten op te 

blazen tot megaproporties. Een manier om tot in detail de kern te 

onthouden. Bekijk het verhaal van de gaswinning. Welke beelden 

vormen de kern van het verhaal?  

 Maak van elk beeld een mega-beeld. Ieder deel samen vormt het 

hele verhaal.  

 Geen tijd om alles na te schilderen? Gebruik alleen de voorbeeld-

foto’s en maak er een kloppend verhaal van (schrijfruimte genoeg) 

 Extra: Maak een expositie op A4 formaat door de foto’s te 

lamineren. Met watervaste stift kunnen elke les nieuwe 

aantekeningen worden gemaakt. Loop met een lego of play-mobiel 

gids door de ‘ruimte’ Enkele leerlingen lopen in de groep mee met 

een ’avatar’. Andere leerlingen observeren en volgen de 

 ‘mini-tour’  

Voordeel: leerlingen kunnen in een rol kruipen / op afstand 

ervaren wat er gebeurt. Een enkeling zal zich zelfs in de poppetjes 

kunnen verplaatsen. Misschien stop-motion als volgende stap??? 
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