
Voorbereiding post 5

Bochten in beken

Groep 7-8



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de digitale voorbereiding op post 5: 
Bochten in beken, voor groep 7 en 8.
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Algemeen

• Bij de post is een tafel nodig voor het spel. Zorg dat er bij de tafel
genoeg stoelen staan voor de kinderen en voor jezelf.



• In het werkboek dat op de 
post ligt vind je achter het 
tabblad ‘Groep 7-8’ op 
papier alle informatie over 
deze post. 

• Neem voor het verhaal  
niet meer dan 10 minuten 
en de rest van de tijd voor 
het spel.

• Het werkblad kan op school 
worden gemaakt, dit hoeft 
niet op de post.



Verhaal

Op de post willen we de kinderen het volgende duidelijk maken:

• Een natuurlijke beek heeft binnen- en buitenbochten, waar de 
omstandigheden heel verschillend zijn. 

• Door het verschil tussen binnen- en buitenbocht zijn er veel 
verschillende leefmilieus in de beek, waardoor er veel 
verschillende planten en dieren kunnen leven.

• In veel beken zitten vistrappen, om het de vissen makkelijk te 
maken om stroomopwaarts te komen.



Bord 1: Bochten
Water stroomt altijd van 
hoog naar laag en zoekt 
daarbij de makkelijkste 
weg.

In onze omgeving loopt 
de bodem niet erg steil 
af. Beken gaan daardoor 
kronkelen.

Door het kronkelen (dit 
heet ook wel meanderen) ontstaan er binnen- en buitenbochten in 
de beek. De omstandigheden zijn er heel verschillend. In een 
binnenbocht leven andere dieren en planten dan in een buitenbocht.

Kijk met de kinderen naar de foto’s van de buitenbocht en de 
binnenbocht, daarop zijn veel verschillen te zien.



Haal de planken met inschuif-
kaartjes van het bord en leg 
ze op tafel. Haal alle inschuif-
kaartjes eruit en mix ze. Leg 
ze met de tekstkant naar boven 
op tafel.
Laat één van de kinderen het 
kaartje buitenbocht zoeken en bovenaan in de plank schuiven 
waarvan de openingen links zitten. Laat een ander het kaartje 
binnenbocht zoeken en bovenaan in de andere plank schuiven.



Laat een volgend kind een willekeurig kaartje pakken. Waar hoort
het bij, binnenbocht of buitenbocht? Laat het kaartje in de juiste 
plank schuiven.

Nu zoeken de kinderen tussen de losse kaartjes naar het kaartje dat 
over hetzelfde kenmerk gaat, maar dan voor het andere type bocht. 
Bijvoorbeeld: tegenover 
schuine oevers in de binnen-
bocht, hoort een steile oever 
in de buitenbocht. (Tip: bij 
de buitenbochtkaartjes zit 
de inkeping links; bij de 
binnenbochtkaartjes rechts.)

Ga zo door totdat alle 
kaartjes gebruikt zijn. Hang 
dan de inschuifplanken 
terug op het bord.



Bord 2: Vistrappen
Veel vissoorten paren en 
leggen hun eitjes graag 
stroomopwaarts.
Als er een stuw in de 
beek zit, kunnen ze daar 
niet komen.
Hiervoor zijn vistrappen 
gemaakt. De vis over-
brugt dan het hoogte-
verschil in stapjes.

Op het bord staan twee verschillende soorten vistrappen. Bekijk met 
de kinderen de foto’s. 

Ook staan op het bord foto’s van een paar soorten vis die de vistrap 
nodig hebben om stroomopwaarts te komen.



Model vistrap
Van de vistrap ‘vertical slot’ staat 
op de post een model in een 
glazen bak.
Let op de bodem: die loopt op. 
Het water gaat van hoog naar 
laag  (dus op de foto van links 
naar rechts).

De vissen willen stroomopwaarts
(d.w.z. van rechts naar links). Ze 
zwemmen hierbij in zigzag door 
de poortjes.
Vergelijk dit met haarspeld-
bochten in de bergen: de weg 
wordt langer en daarom is het 
hoogteverschil makkelijker te 
overbruggen. Na ieder poortje 
kan de vis ook even rusten.

stroomrichting water

zwemrichting vis



Spel
Voor de groepen 7 en 8 is er een vragenspel. 

Materiaal in doos: 
• 2 bakjes met elk 9 letterkaartjes
• 2 bakjes met elk 9 stenen
• bakje met 18 vraagkaarten
• 2 latten om de letters in te zetten
Antwoorden in het werkboek



Vooraf
Deel het groepje kinde-
ren op in twee teams. 
Zet de teams tegenover 
elkaar, zodat ze elkaars 
letters niet kunnen zien.
Geef ieder team een 
bakje met stenen en 
een latje om de verdiende letters in te zetten.

Houd zelf het bakje met vraagkaarten en de bakjes met letters. 
Zorg dat de letters in ieder bakje geschud zijn. De met paars 
gemerkte letters, in het met paars gemerkte bakje, zijn voor het
team met de paarse stenen; de andere letters voor het team met 
de blauwe stenen.



Spelen
Stel het eerste team een vraag. 
Is het antwoord goed, dan krijgt dit team een 
letterkaartje. Dit kaartje zetten de kinderen in 
hun opzetlatje.
Is het antwoord niet goed, dan kunnen de 
kinderen de letter ‘kopen’ door een steen in te 
leveren.
(De antwoorden op de vragen staan in het werkboek.)

Het andere team krijgt daarna een vraag, en mag deze 
beantwoorden.

Zo worden de vragen om en om aan de teams gesteld.

Het is niet de bedoeling dat het andere team ‘inbreekt’ als een 
team een antwoord niet weet, of lang moet nadenken.



Einde
Aan het eind, als beide teams hun 9 letters verdiend of gekocht 
hebben, gaan de kinderen kijken welk woord hiervan gemaakt kan 
worden.
De oplossing staat in het werkboek.

Winnaar is het team dat de meeste stenen heeft overgehouden. 



Werkblad groep 7-8

Het werkblad voor groep 
7-8 hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.

Wil je het werkblad ter 
plekke maken, zorg dan 
voor potloden op de post.

In het werkboek zit de 
oplossing van het werkblad.



Opruimen

Na de laatste groep het spel opruimen, en tafel/stoelen 
rechtzetten.

De materialen gaan door veel handen. We nemen aan dat 
iedereen hiermee voorzichtig is, maar toch kan er iets kapot gaan 
of kwijt raken. Meld dit s.v.p. meteen bij degene die vanuit de 
organisatie de ochtend/middag begeleidt, of bij de leerkracht.

Bedankt voor je medewerking en veel succes en plezier met het 
bezoek aan Sta eens stil bij de beek.


