
ONDERZOEK HOUT 1 

 

Onderzoeksvraag 

 

Werkwijze 

Je leest aandachtig de vragen. Aan de hand hiervan los je de verschillende 
onderzoeksopdrachten op.  

Je werkt voor deze opdracht in groepjes van 4.  

 

Tijd 

Je zal hiervoor 50 minuten tijd krijgen. 

 

Hulpmiddelen 

-je mag informatie opzoeken op het internet en in boeken. 

-je mag verschillende grondstoffen gebruiken aangeboden door de leerkracht.  

 

Wat zal je leren? 

Aan de hand van de onderzoeken leren we meer over de materiaalsoort ‘hout’: 

-de herkomst 

-de houtsoorten 

-de verwerking 

-de eigenschappen 

-de beroepen 

 

Evaluatie 

Zowel de leerkracht als jezelf zullen de evaluatie uitvoeren. De evaluatiecriteria vind je op 
de laatste pagina. 

Waar komt hout vandaan? 

 



1.Analyse van de onderzoeksvraag 

Wat is de onderzoeksvraag? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Met wie moet je deze opdracht uitvoeren? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hoeveel tijd krijg je hiervoor? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat is de werkwijze? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat mag je gebruiken? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Moeilijke begrippen 

Noteer op een afzonderlijk blad de woorden die jullie in de opdracht niet begrijpen. Leg de 
moeilijke woorden aan elkaar uit. Indien er woorden zijn die jullie niet aan elkaar kunnen 
uitleggen, vragen jullie hulp aan jullie leraar. 

 

Moeilijk woord Uitleg  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



2.Het uitvoeren van het onderzoek 

Onderzoek 1:  

Waar komt hout vandaan voordat hout verwerkt wordt ? 

 

Kruis de juiste zinnen aan en doorstreep het foute schuine woord. 

 Hout wordt door de mens gemaakt 

 Hout is afkomstig uit de natuur 

 

 hout is een synthetische grondstof / natuurlijke grondstof 

 

 Hout is afkomstig van een rots 

 Hout is afkomstig van een boom 

 Hout moet men opgraven van onder de grond 

 

 hout is een dierlijke / plantaardige / minerale grondstof 

 

3.De waarnemingen noteren. 

 

 

Hout is een …natuurlijke……………………….., plantaardige…………..grondstof. 

 

     

 

4.Antwoord op de onderzoeksvraag. 

 Zoek via de site http://www.fsc.be wat dit label wil zeggen. 

 

 

 

 

 

http://www.fsc.be/
http://www.google.be/imgres?q=hout&start=110&hl=nl&biw=1280&bih=643&addh=36&tbm=isch&tbnid=iHe91_5su4ZxSM:&imgrefurl=http://ecohuis.antwerpen.be/Ecohuis/Publicatiekanalen/Stad/Ecohuis/Startpagina-Ecohuis/Startpagina-Ecohuis-Hoofdnavigatie/Bewoners/Duurzaam-consumeren/Duurzame-materialen-en-producten.html&docid=SfzqFH0JsU5urM&imgurl=http://ecohuis.antwerpen.be/Pics/Stad/Bedrijven/Stadsontwikkeling/SW_Ecohuis/FSC-logo.jpg&w=350&h=371&ei=NWtdUJWgCdKEhQfB9IDIDw&zoom=1&iact=rc&dur=246&sig=114564620926197955070&page=6&tbnh=140&tbnw=143&ndsp=24&ved=1t:429,r:16,s:110,i:130&tx=66&ty=94


Onderzoek 2:  

Herkennen jullie de volgende boomsoorten ? 

Zet naast iedere tekening de naam van de boom. Kies uit: den, berk, eik, es en beuk. 

 

 

 

………………………………. 

 

 

 

………………………………. 

 

 

……………………………… 

 

 

………………………………. 

 

 

……………………………… 



Evaluatie 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

Analyse van de 
onderzoeksvraag 

Ik heb meer 
dan 2 vragen 
niet 
beantwoord. 

Ik heb 2 
vragen 
beantwoord. 

Ik heb één 
vraag niet 
beantwoord. 

Ik heb alle 
vragen 
beantwoord. 

 ik     

 de leraar     

Het onderzoek 
uitvoeren 

Ik heb de 
opdrachten 
niet 
uitgevoerd. 

Ik heb de 
opdrachten 
maar voor de 
helft 
uitgevoerd. 

 Ik heb de  
opdrachten 
volledig 
uitgevoerd. 

 ik     

 de leraar     

Waarnemingen Ik heb niets 
bij de 
waarneming 
genoteerd. 

  Ik heb het 
antwoord bij 
de 
waarneming 
genoteerd. 

 ik     

 de leraar     

Antwoord op de 
onderzoeksvraag 

Mijn 
antwoord is 
niet correct. 

  Mijn 
antwoord is 
correct. 

 ik     

 de leraar     

 

 

Evaluatie van de attitudes 

 

 Zeer zwak Zwak Goed Zeer goed 

Groepswerk Kan niet 
zelfstandig 
werken 

Moet 
regelmatig 
geleid worden 

Werkt 
zelfstandig 

Werkt 
zelfstandig 
en geeft 
suggesties 

 ik     

 de leraar     



 

Reflectie op het onderzoek 

Hoe verliep jouw onderzoek? ………………………………………………………………. 

 

Wat ging goed? ……………………………………………………………………………… 

 

Wat ging er minder goed? …………………………………………………………………. 

 

Feedback van de leraar 

 
Datum: _________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Paraaf van de leraar: 

 

 

Wat zou je de volgende keer anders aanpakken? 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


