
Thema 7: Waar ik woon

WOUW-actie 2
1 x 

100'

Ik volg de gps 
Lesdoelen
1. De kinderen kunnen een aantal herkenningspunten aangeven op een navigatiesysteem waarop de 

schoolomgeving te zien is.
2. De kinderen kunnen een uitgestippelde route volgen aan de hand van een gps-systeem.
3. De kinderen kunnen een digitale foto nemen met een tablet, smartphone of digitaal fototoestel.
4. De kinderen kunnen een aantal gemaakte afspraken respecteren wanneer ze met hun groepje in de 

schoolomgeving wandelen.

Lesmateriaal
- tablet of smartphone per groep van ongeveer vijf leerlingen
- de app ‘kaarten’, navigatie’, ‘maps’ of een andere gps-app op de verschillende dragers
- verkeershesjes

Vooraf
Zorg dat je enkele extra begeleiders hebt. Vooral indien de school in een drukke verkeersomgeving gelegen is. Kijk 
of er (zorg)leerkrachten kind-vrij zijn of spreek ouders aan. Elke groep heeft een tablet of smartphone. 
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Lesverloop

1  Instap
Bespreek vooraf wat de afspraken zijn als we met de klas op stap gaan. Benadruk vooral dat de veiligheid 
primeert. Laat de leerlingen een verkeershesje dragen. Zorg dat ieder groepje een begeleider heeft die het 
overzicht kan bewaren.

2  Kern
Verdeel de klas in groepjes van 4 à 5 leerlingen. Wijs een begeleider toe en neem desnoods zelf een groep 
voor je rekening, al kan het nuttig zijn dat je wat pendelt tussen de verschillende groepen. 

Elke groep krijgt als bestemming de naam van een straat in de schoolbuurt.
Zorg voor bestemmingen waarbij toch wat instructies horen. Zo is het leuk als de leerlingen geregeld een 
andere straat moeten nemen. Op die manier leren ze optimaal een gps gebruiken. Het heeft weinig zin als 
ze voortdurend rechtdoor moeten wandelen.

Samen met de begeleider voeren de leerlingen de toegewezen straatnaam in in de app ‘kaarten’ of een 
andere passende app. Tegenwoordig zijn er al heel wat gratis applicaties met een navigatiesysteem. Wijs de 
leerlingen erop dat het volume van het gps-systeem luid genoeg staat zodat de aanwijzingen verstaanbaar 
zijn voor iedereen. 
Klik op ‘route’ en kies voor ‘te voet’. Leg uit wat route betekent.

Laat de leerlingen vertellen wat ze op het scherm zien. De te volgen weg staat er volledig op. Stel enkele 
vragen.
- Is het ver? Laat hen de afstand aflezen en vraag wat ze zich daarbij voorstellen.
- In hoeveel straten wandelen wij? 
- …
Druk op start.

De leerlingen beginnen aan de route en de begeleider beperkt zijn tussenkomsten zodat ieder groepje zo 
autonoom mogelijk handelt.
De begeleider stelt wel sturende vragen als er een nieuwe instructie volgt.
- Wat moeten wij hier doen?
- Waar is ‘rechts’?
- 100 meter, tot waar is dat denk je? (oriëntatiepunt laten voorspellen)
- …

Als de leerlingen hun bestemming bereikt hebben, nemen ze een foto (met tablet of smartphone) van het 
bordje met de straatnaam die ze moesten zoeken.
Daarna keert iedereen terug naar school.
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3  Slot
Overloop de opdracht met de leerlingen.
- Wat vond je moeilijk/makkelijk?
- Denk je dat je nooit verkeerd kunt wandelen met een gps?
- Waarop moet je extra letten als je een gps gebruikt?

Bekijk en overloop ten slotte de foto’s die de leerlingen hebben genomen.


