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VAN DE REDACTIE 

‘MIJN KATAPULT SCHIET OMHOOG’
Ik ben op bezoek in de klas van leerkracht Bianca. 
Haar groep 4 is in de ban van het leven op een kasteel. Er worden kastelen gebouwd, 
ridderspelen en verhalen gefantaseerd en onderzocht. Door boeken en filmpjes komt 
veel goede informatie de groep in.

Vanochtend gaat het over de functie van de katapult, 
maar vooral hoe werkt zo’n apparaat 
eigenlijk en kunnen wij ze zelf maken. 
Eerst worden in tweetallen 
ideeën ‘gebruist’, kleine 
tekeningetjes 
gemaakt voor wie 
daar mee wil 
beginnen. 
Vervolgens gaan 
de leerlingen aan de slag 
om met allerlei materialen hun 
eigen goed werkende katapult te maken. 
Jort gaat direct aan de slag met latjes en elastiek. 
Na een enkele krabbel op papier, hoor ik een 
enthousiaste ‘Yes’ en vliegt er een piepschuimballetje 
door de lucht.

Het is gelukt… maar moet het projectiel wel omhoog? Het blijft nog lang spannend 
in de klas. Allerlei kwesties moeten worden opgelost voordat iedereen - jongens en 
meiden even bedreven - met de eigen katapult tevreden is.

Leerkracht Bianca is de grote ‘verbinder’. Wanneer de leerlingen even niet profiteren 
van elkaar, zet zij de ideeën ‘in de etalage’ van het goede gesprek.
Onderzoeken en spelend leren brengt leerlingen en leerkrachten in de wereld nader tot 
elkaar.

Dat willen we met Zone ook.
 
In deze Zone tref je zoals je van ons gewend bent weer een gevarieerd leesmenu aan.
Onderbouw en bovenbouw zijn vertegenwoordigd, theorie en praktijkverhalen wis-
selen elkaar af, evenals inspiratie én informatie. En als je wilt reageren of zelf schrijven 
graag… want ook Zone wil een verbinder zijn!

Namens de redactie van Zone, veel leesplezier.

Bea Pompert (hoofdredactie)
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