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Het is zomer en je vader heeft zin in een fris pintje. Hij vraagt je om er eentje uit 

de koelkast te gaan halen en te openen. Je merkt nu dat het pintje een 

kroonkurk heeft en dat de flessenopener die je thuis in de keukenkast hebt 

liggen kapot is. 

 

 

 

 

   

   

    

   

   

 

 

  

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

Bekijk nu de voorbeeldfoto. Uit welk materiaal zou deze flessenopener gemaakt 

zijn? 

 

1.   

2.   

 

 

 

 

1. Probleemstelling 

2. Materiaal 

Geef een aantal 

oplossingen om toch nog 

het bierflesje te openen. 

Weet je wat ik maak zelf een 

flessenopener. Welke materialen 

zou ik kunnen gebruiken om een 

flessenopener te maken?  
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Wanneer je niet zeker bent 

kan je altijd je Infoboek 

Technologie raadplegen  

 

In dit onderdeel gaan we de eigenschappen van de materialen 

onderzoeken. We gaan dit doen aan de hand van een paar simpele 

proefjes.  

Vergeet niet je onderzoekblaadjes in te vullen achteraan de 

bundel !!! 

Proefje 1: Magnetisch of niet? 

 

 

 

 

=> Wat hebben we nodig voor dit proefje?  

*Staal           *Koper  

*Aluminium  * Magneet  

 

 

OPDRACHT: Zet een kruisje bij het passende antwoord. 

 

Materiaal  Magnetisme  Niet-Magnetisch  

Staal    

Aluminium    

Koper    

 

 

A. Hoe komt het dat het ene materiaal wel magnetische is en het andere 

niet? 

 

   

 

 

 

 

BESLUIT: duid aan wat past 

 

 

3. Materiaal Onderzoek  

We kunnen uit deze proef besluiten dat Staal magnetische/ niet-

magnetische is. 

En dat Aluminium en koper magnetisch/ niet-magnetisch is.   

In dit proefje gaan we testen of materialen 

magnetisch zijn of juist niet. Je gaat met de 

magneet over het materiaal. Wanneer de 

magneet aantrekt is het materiaal magnetisch. 
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Proefje 2: Gewicht van Staal en Aluminium  

 

 

 

 

=> wat hebben we nodig voor dit proefje? 

*blokje staal   *weegschaal  

*blokje aluminium     

 

OPDRACHT: vul het gewicht van staal en aluminium in. 

 

Materiaal  Gewicht 

Staal   

Aluminium   

 

BESLUIT: duid aan wat past  

 
 

Proefje 3: geleidend of niet? 

 

 

 

 

=> wat hebben we nodig voor dit proefje? 

* staafje staal    * staafje koper * Lampje met houder 

* staafje aluminium  * batterij 9 volt   * baterijklem  

 

Sluit de batterij aan op de batterijklem. Neem daarna een staafje bv staal. Sluit 

aan de ene zijde van het staafje de batterij aan en aan de andere zijde sluit je de 

lamp aan.  

OPDRACHT: Beschrijf wat er gebeurt voor de 3 materialen. Wat stel je vast?  

 Voor staal:  

 

 Voor aluminium: 

 

 Voor koper: 

We kunnen uit deze proef besluiten dat Staal zwaarder/lichter is dan 

Aluminium. 

In dit proefje gaan we onderzoeken dat staal 

zwaarder is dan aluminium of juist niet. Om de 

proef juist uit te voeren moeten de blokjes 

dezelfde dikte en grote hebben. 

 

In dit proefje gaan we onderzoeken 

of het materiaal geleidend is of niet.  
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BESLUIT: vul aan. Kies uit geleidend/niet-geleidend/koper. Je mag 2 keer 

hetzelfde woord gebruiken. 

 

 

Proefje 4: Roest of niet? 

 

 

 

 

=> wat hebben we nodig voor dit proefje?  

* Bruinachtig blokje staal  

* blokje aluminium  

 

OPDRACHT: bekijk de 2 blokjes materiaal.  

A. Wat valt er op bij het stalen blokje in vergelijking met het blokje 

aluminium? 

 

  

 

OPDRACHT: Vul de volgende tabel aan: 

Materiaal: Kleur van het 

materiaal in normaal 
toestand:  

Kleur van het materiaal in 

verroeste toestand:  

Staal    

Aluminium    

  

 

 

 

 

We kunnen uit deze proef besluiten dat Aluminium 

…………………………………… Staal daarentegen is wel 

………………………………… het best geleidende materiaal is 

………………………………… Dit is ook de redden waarom we 

……………………… gebruiken bij elektrische bedradingen. 

in dit proefje gaan we onderzoek dat 

een materiaal roest of niet? En hoe 

we kunnen zien dat een materiaal 

verroest is of niet. 
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http://www.schooltv.nl/video/roest-ijzer-reageert-met-andere-

stoffen/#q=roest 

 

A. Welke 2 factoren zorgen ervoor dat het 1e buisje roest?  

 

   

   

 

B. Hoe komt het dat buisje 2 toch nog roest zelfs al is het afgesloten met 

olie?  

   

 

 

C. Hoe komt het dat buisje 3 niet roest ook al is het gevuld met water en 

afgesloten met olie?  

   

 

D. Hoe komt het dat het 4de buisje het meest verroest was?  

   

 

BESLUIT: vul aan. Roest niet / roest  

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen uit deze proef besluiten dat Aluminium 

…………………………………… Staal daarentegen …………………………………………  

Gebruik je een tablet of gsm? 

scan dan deze QR-code en je 

krijgt het filmpje te zien! 

Om een iets duidelijker beeld te krijgen waarom 

staal nu roest bekijken we het volgende filmpje 

van schooltv.nl. na het bekijken van het filmpje 

los je de volgende vragen op. 

http://www.schooltv.nl/video/roest-ijzer-reageert-met-andere-stoffen/%23q=roest
http://www.schooltv.nl/video/roest-ijzer-reageert-met-andere-stoffen/%23q=roest
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Wanneer je niet zeker bent 

kan je altijd je Infoboek 

Technologie raadplegen.  

Denk na over wat je gaat 

doen met het gereedschap. 

Zo kan je al een heleboel te 

weten komen. (je kan ook 

de infofiches gebruiken) 

 

 

 

 

We kunnen de materialen opdelen in 2 verschillende groepen: 

 Ferro metalen  

 Non-ferrometalen  

 

wat betekend deze woorden nu eigenlijk? 

  Ferro betekend:  

 

 

 Non-ferro betekend:  

 

A. Welke materialen kunnen we plaatsen bij Ferro en Non-ferro metalen? Kies 

uit: staal, aluminium, koper  

 

 Ferro metaal: 

 

 Non-ferro metaal: 

 

 

In dit onderdeel gaan we de verschillende gereedschappen 

onderzoeken die we gaan gebruiken om het werkstukje te maken. 

Het is belangrijk dat we het juiste gereedschap gebruiken voor de 

juiste bewerking !! 

 

  

 

  

 

    

   

   

  

 

 

4. Indeling Materiaalsoorten   

5. Gereedschapsonderzoek    

Gereedschappen kunnen we 

onderverdelen in 3 grote groepen: 
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OPDRACHT: Vul de tabel met de gereedschappen zo volledig mogelijk aan. Geef 

de benaming en de functie van het gereedschap. 

 

Gereedschap  Benaming  Functie   
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Gereedschap  Benaming  Functie   
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Gereedschap  Benaming  Functie  
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Stap 1: klaarleggen van het materiaal  

voor we beginnen nemen we alle materialen klaar. Dit bespaart ons 

tijdens het werken heel wat tijd.  

* Driehoeks vijl   * hamer  

* Winkelhaak  

* Meetlat  

* Krasnaald  

* Metaalzaag 

* puntslag  

 

 
 

 

6. Stappenplan flessenopener  

Nu gaan we de handen uit de mouwen 

steken en het werkstuk zelf maken. Volg 

zo goed mogelijk het stappenplan en dan 

komt alles goed !!! 
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Stap 2: inspannen van het werkstuk 

Zorg ervoor dat je het werkstuk zo recht mogelijk is opgespannen in de 

werkbank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: afteken van het werkstuk 

Hiervoor hebben we een krasnaald (links) en een winkelhaak (rechts) 

nodig. Teken in het middel van de moer een lijn met je krasnaald. Gebruik 

hiervoor de winkelhaak. 
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Stap 4: uitzagen van de inkeping 

Neem nu een Driehoeks vijl en maak een kleine inkeping op de 

afgetekende lijn. Dit doen we zodat we grip krijgen bij het zagen. 

 

Neem nu een metaalzaag en zaag de lijn helemaal uit. Zoals je ziet op de 

onderste foto. 
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Stap 5: Her-inspannen van het werkstuk 

Span nu je werkstuk in. Let erop dat de inkeping gelijk ligt met de bek 

van de bankschroef. De kopkant van de moer moet bovenaan staan. Zoals 

je kan zien op de foto. Maak op de kopkant een inkeping met de driekante 

vijl. 

 

Stap 6: uitzagen van 2de zaagsneden 

Neem nu een metaalzaag en zaag de lijn helemaal uit. Zoals je ziet op de 

onderste foto. 
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Stap 7: ontbramen van het stuk  

Na het uitzagen van de 2de zaagsneden krijg je het resultaat zoals op foto 

1. Neem daarna een Driehoeks vijl en ontbraam het werkstuk. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 8: afteken voor de boring  

neem nu de zijde die het dichtst ligt bij het gedeelte dat je in 2 hebt 

gezaagd. We moeten in het midden boren, daarom teken we een kruis. 

Waar de 2 lijnen kruisen daar zetten we een centerpunt met de puntslag  
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Stap 8: maken van de boring. 

 

Voor we kunnen beginnen boren moeten we het stuk natuurlijk inspannen. 

Hiervoor maken we gebruik van een inspangereedschap. Zoals je kan zien 

op de foto. We nemen een boor met Ø6.5. 

 

 
 

Stap 9: tappen van Metrische schroefdraad M8 

 

Voor het tappen van schroefdraad maken gebruik van een tap M8 en en 

wringijzer. Zoals je kan zien op de onderstaande foto. 
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Het is belangrijk bij schroefdraad om de tap zo recht mogelijk in de boring 

te houden zoals je ziet op de onderstaande foto. 

 

Om de draad te snijden passen we een 

bepaalde techniek toe. Dit zal de 

leerkracht bij deze stap klassikaal 

voordoen. 

 

Stap 10: monteren van de onderdelen. 

 

Monteren van de bout-moerverbinding. Zoals je ziet op de foto. Zorg 

ervoor dat de bout gelijk komt met het einde van de boring. Om dit 

gemakkelijk te monteren span je de moer in de bankschroef in en draad. 

 

draai daarna de andere moer stevig vast zodat 

de bout stevig vast zit. 

 

Nu is de flessentrekker klaar voor gebruik !!! 
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Het is de bedoeling dat je in deze zelfevaluatie je een beoordeling geeft op de prestatie die je hebt geleverd. De 

leerkracht zal deze beoordeling ook invullen. 

 
Wat wordt er verwacht? 

 

Zwak  Matig  Goed  Zeer goed  

De probleemstelling  Ik heb geen 

oplossing gevonden  

Ik heb 1 oplossing 

gevonden  

Ik heb 2 oplossingen 

gevonden  

Ik heb meer dan 2 

oplossingen gevonden  

Zoeken van materiaal   Ik heb geen 

materiaal 

opgeschreven  

Ik heb 1 materiaal 

opgeschreven 

Ik heb 2 materialen 

opgeschreven  

Ik heb meer dan 2 

materialen opgeschreven  

De proefjes  Ik heb de proefjes 

niet ingevuld  

Ik heb 2 van de 4 

proefjes ingevuld  

Ik heb 3 van de 4 

proefjes ingevuld  

Ik heb alle proefjes 

ingevuld  

Samenwerking  Ik heb mijn eigen 

ding gedaan en 

alleen gewerkt  

 We hebben 

samengewerkt maar 

deed soms mijn eigen 

zin.  

We hebben 

samengewerkt als een 

echt team  

Betekenis Ferro en non-ferro  Ik heb geen 

betekenis voor 2 

woorden  

 Ik heb 1 van de 2 

betekenissen van de 

woorden  

Ik heb voor alle 2 de 

woorden een betekenis  

Benoemen van gereedschappen   Ik heb  1 

gereedschappen 

benoemd  

Ik heb 3 van de 8 

gereedschappen 

benoemd  

Ik 5 van de 8 

gereedschappen 

benoemd 

Ik heb alle 8 

gereedschappen 

benoemd  

Volgen van stappenplan  Ik heb het 

stappenplan niet 

gevolgd  

ik heb het 

stappenplan soms 

gevolgd  

Ik heb het stappenplan 

meestal gevolgd  

Ik heb het stappenplan 

volledig gevolgd  

Werkstuk  Het werkstuk bevat 

meer dan 1 fout en 

werkt niet  

Het werkstuk bevat 

meer dan 1 fout 

maar werkt wel goed  

Het werkstuk bevat 1 

fout maar werkt wel 

goed  

Het werkstuk bevat geen 

fouten en werkt perfect  

 

7. Zelfevaluatie   
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Onderdeel  Punten  Opmerking  

 
Bundel  

 
/10 

 

 

 
Werkstuk  

 

 
/15 

 

 

 
Attitude: 

samenwerking  

 

 
 

/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Puntenverdeling   

Hey hier ben ik weer!! We zijn 

aan het einde van het project 

gekomen. 

Wil je meer weten over staal 

kijk dan op de pagina hieronder  
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Voor het maken van staal hebben we een grondstof nodig. We halen deze 

grondstof uit de aarde, we vinden de grondstof voor staal terug onder de 

vorm van ijzererts. 

ijzererts wordt gewonnen in mijnen net zoals bij 

steenkool. Om van deze grondstof over te gaan 

naar staal gaat er een heel productieproces aan 

te pas. 

Vooraleer het ijzererts in de fabriek komt om er 

staal van te maken legt het een hele weg af. Om 

dit wat beter te begrijpen kijk je best naar het 

onderstaande filmpje van schooltv. 

Filmpje 1: http://www.schooltv.nl/video/ijzererts-hoe-haal-je-dat-uit-de-

grond/ 

 

Nadat we de ijzererts uit de mijnen hebben gehaald gaat het naar de 

fabriek. Daar gaan we de ijzererts omvormen tot staal. 

 

Het productieproces wordt uitgelegd aan de hand van een filmpje van het 

meest gekende staalverwerkingsbedrijf ArcelorMital  

 

Filmpje 2: http://gent.arcelormittal.com/werkomgeving/hoogoven/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Filmpje 1     filmpje 2  

 

Bijlage 1: Van waar komt staal? 

Gebruik je een tablet of gsm? 

scan dan deze QR-code en je 

krijgt het filmpje te zien! 

http://www.schooltv.nl/video/ijzererts-hoe-haal-je-dat-uit-de-grond/
http://www.schooltv.nl/video/ijzererts-hoe-haal-je-dat-uit-de-grond/
http://gent.arcelormittal.com/werkomgeving/hoogoven/


 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Welke materialen zijn magnetische en welke niet? Dit gaan we onderzoeken aan 

de hand van een simpel proefje.  

=> Wat hebben we nodig voor dit proefje?  

*Staal           *Koper  

*Aluminium   * Magneet  

Onderzoeksvraag analyseren: 

Wat moet je doen? kleur het juiste bolletje 

o We onderzoeken of een materiaal magnetische is. 

o We onderzoeken of een 

materiaal geleidend is. 

Hypothese:  

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

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

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

 

B: Onderzoek uitvoeren + waarnemingen:  

  

 

 

 

 

Onderzoekblaadje 1: magnetische of niet?  

Dit blad dient als basis om zelf 

onderzoekjes te gaan doen, en 

bestaat uit verschillende delen:  

- Onderzoeksvraag  

- Hypothese  

- Waarneming  

- Conclusie  

 

A: Onderzoeksvraag: 

Doe het onderzoek de uitleg vindt je 

terug op p 4. 

Vul daarna de waarnemingen aan in je 

werkbundel (p4) 
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C: Besluit: 

 

 

o Ja  

o Nee  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

Evaluatie van je onderzoekje. 

 Zeer zwak zwak goed Zeer goed 

Analyse van de 

onderzoeksvraag. 

 

Ik heb de foute 

mogelijkheid 

aangekruist of niet 

geantwoord. 

  Ik heb de juiste 

mogelijkheid aangekruist. 

Ik     

De leraar     

Het onderzoek 

uitvoeren. 

 

Ik heb niet alle 

stappen van het 

onderzoek 

uitgevoerd. 

  Ik heb alle stappen van het 

onderzoek uitgevoerd. 

Ik     

De leraar     

Waarnemingen 

noteren 

 

Ik heb niet alles 

genoteerd. 

  Ik heb alles netjes 

genoteerd. 

Ik      

De leraar     

Antwoord op de 

onderzoeksvraag 

formuleren. 

 

Mijn antwoord is 

niet correct en 

niet gebaseerd op 

mijn onderzoek. 

  Mijn antwoord is correct 

en gebaseerd op mijn 

onderzoek. 

Ik     

De leraar     

 

 

Was je hypothese juist?  
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Is staal zwaarder of lichter dan aluminium? Dit 

gaan we onderzoeken aan de hand van een 

simpel proefje.  

=> wat hebben we nodig voor dit proefje? 

*blokje staal   *weegschaal  

*blokje aluminium     

 

Onderzoeksvraag analyseren: 

Wat moet je doen? kleur het juiste bolletje 

o We gaan onderzoeken welk materiaal het zwaarste of lichtste is.  

o We gaan onderzoeken welke materiaal het hardste is.  

Hypothese:  

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

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

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

 

B: Onderzoek uitvoeren + waarnemingen:  

  

 

 

 

 

 

Onderzoekblaadje 2: gewicht staal en aluminium?  

Dit blad dient als basis om zelf 

onderzoekjes te gaan doen, en 

bestaat uit verschillende delen:  

- Onderzoeksvraag  

- Hypothese  

- Waarneming  

- Conclusie  

 

A: Onderzoeksvraag: 

Doe het onderzoek de uitleg vindt 

je op p5 

Vul daarna de waarnemingen aan 

in je werkbundel (p5) 
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C: Besluit: 

 

 

o Ja  

o Nee  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

Evaluatie van je onderzoekje. 

 Zeer zwak zwak goed Zeer goed 

Analyse van de 

onderzoeksvraag. 

 

Ik heb de foute 

mogelijkheid 

aangekruist of niet 

geantwoord. 

  Ik heb de juiste 

mogelijkheid aangekruist. 

Ik     

De leraar     

Het onderzoek 

uitvoeren. 

 

Ik heb niet alle 

stappen van het 

onderzoek 

uitgevoerd. 

  Ik heb alle stappen van het 

onderzoek uitgevoerd. 

Ik     

De leraar     

Waarnemingen 

noteren 

 

Ik heb niet alles 

genoteerd. 

  Ik heb alles netjes 

genoteerd. 

Ik      

De leraar     

Antwoord op de 

onderzoeksvraag 

formuleren. 

 

Mijn antwoord is 

niet correct en 

niet gebaseerd op 

mijn onderzoek. 

  Mijn antwoord is correct 

en gebaseerd op mijn 

onderzoek. 

Ik     

De leraar     

 

 

Was je hypothese juist?  
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Welke materialen hebben een geleidende 

eigenschap? Dit gaan we onderzoeken aan de 

hand van een simpel proefje!  

=> wat hebben we nodig voor dit proefje? 

* staafje staal    * staafje koper * Lampje met houder 

* staafje aluminium  * batterij 9 volt   * baterijklem 

Onderzoeksvraag analyseren: 

Wat moet je doen? kleur het juiste bolletje 

o We gaan onderzoeken welke materialen geleidend zijn.  

o We gaan onderzoeken welke materialen het hardste zijn.  

Hypothese:  

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

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

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

 

B: Onderzoek uitvoeren + waarnemingen:  

  

 

 

 

 

Onderzoekblaadje 3: geleidend of niet?   

Dit blad dient als basis om zelf 

onderzoekjes te gaan doen, en 

bestaat uit verschillende delen:  

- Onderzoeksvraag  

- Hypothese  

- Waarneming  

- Conclusie  

 

A: Onderzoeksvraag: 

Doe het onderzoek de uitleg 

vindt je in je bundel p5 

vul daarna de waarnemingen 

aan in je werkbundel (p5) 
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C: Besluit: 

 

 

o Ja  

o Nee  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

Evaluatie van je onderzoekje. 

 Zeer zwak zwak goed Zeer goed 

Analyse van de 

onderzoeksvraag. 

 

Ik heb de foute 

mogelijkheid 

aangekruist of niet 

geantwoord. 

  Ik heb de juiste 

mogelijkheid aangekruist. 

Ik     

De leraar     

Het onderzoek 

uitvoeren. 

 

Ik heb niet alle 

stappen van het 

onderzoek 

uitgevoerd. 

  Ik heb alle stappen van het 

onderzoek uitgevoerd. 

Ik     

De leraar     

Waarnemingen 

noteren 

 

Ik heb niet alles 

genoteerd. 

  Ik heb alles netjes 

genoteerd. 

Ik      

De leraar     

Antwoord op de 

onderzoeksvraag 

formuleren. 

 

Mijn antwoord is 

niet correct en 

niet gebaseerd op 

mijn onderzoek. 

  Mijn antwoord is correct 

en gebaseerd op mijn 

onderzoek. 

Ik     

De leraar     

 

 

Was je hypothese juist?  
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Welke materialen roesten en welke niet? Dit 

gaan we onderzoeken aan de hand van een 

simpel proefje! 

=> wat hebben we nodig voor dit proefje?  

* Bruinachtig blokje staal  

* blokje aluminium  

Onderzoeksvraag analyseren: 

Wat moet je doen? kleur het juiste bolletje 

o We gaan onderzoeken welke materialen verroesten .  

o We gaan onderzoeken welke materialen het mooiste zijn. 

Hypothese:  

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

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

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

 

B: Onderzoek uitvoeren + waarnemingen:  

  

 

 

 

 

Onderzoekblaadje 4: roest of niet?   

Dit blad dient als basis om zelf 

onderzoekjes te gaan doen, en 

bestaat uit verschillende delen:  

- Onderzoeksvraag  

- Hypothese  

- Waarneming  

- Conclusie  

 

A: Onderzoeksvraag: 

Doe het onderzoek de uitleg 

vindt he in je bundel p6 

Vul daarna de waarnemingen 

aan in je werkbundel (p6) 
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C: Besluit: 

 

 

o Ja  

o Nee  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Evaluatie van je onderzoekje. 

 Zeer zwak zwak goed Zeer goed 

Analyse van de 

onderzoeksvraag. 

 

Ik heb de foute 

mogelijkheid 

aangekruist of niet 

geantwoord. 

  Ik heb de juiste 

mogelijkheid aangekruist. 

Ik     

De leraar     

Het onderzoek 

uitvoeren. 

 

Ik heb niet alle 

stappen van het 

onderzoek 

uitgevoerd. 

  Ik heb alle stappen van het 

onderzoek uitgevoerd. 

Ik     

De leraar     

Waarnemingen 

noteren 

 

Ik heb niet alles 

genoteerd. 

  Ik heb alles netjes 

genoteerd. 

Ik      

De leraar     

Antwoord op de 

onderzoeksvraag 

formuleren. 

 

Mijn antwoord is 

niet correct en 

niet gebaseerd op 

mijn onderzoek. 

  Mijn antwoord is correct 

en gebaseerd op mijn 

onderzoek. 

Ik     

De leraar     

 

 

Was je hypothese juist?  


