
Van klaslokaal tot schuilhut

Vogels in de klas groep 1-8

Leerkracht

Inhoud in het kort
Leerlingen onderzoeken hoe ze wilde 

vogels van dichtbij kunnen bekijken.  

Ze bouwen hun klaslokaal om tot  

vogelkijkhut of ontwerpen een eigen 

schuilhut voor op het schoolplein.

Voorkennis
Het is handig als kinderen al hebben  

kennisgemaakt met veelvoorkomende 

tuinvogels, zoals merel of huismus.  

Via Vogelbescherming kun je een 

gastleerkracht uitnodigen voor een 

buitenles over vogels. Uiteraard kun je 

ook zelf met de kinderen naar buiten 

gaan en in de schoolomgeving zoeken 

naar vogels (zie Aansluitende lessen). 

Een website of filmpje laten zien over 

tuinvogels kan ook. Tips voor websites, 

buitenlessen en filmpjes staan vermeld 

bij de bronnen.

Voorbereiding
Zorg dat alle materialen klaarliggen 

voor opdracht. De werkbladen zijn  

bedoeld voor groep 5 tot met 8.  

Jongere kinderen kun je hun ideeën  

en bevindingen mondeling laten  

uitwisselen. Zoek van te voren een 

geschikt filmpje voor de start van je les. 

Op de site van Beleef de Lente vind  

je een aparte pagina voor filmpjes 

in de klas (zie Bronnen).

Lesduur:
•  Introductie: 15 minuten

•  Opdracht 1, vogels besluipen: 15 minuten

•  Opdracht 2, schuilhut maken: 20-40 minuten 

Leerdoelen:
•  Kerndoelen: 3 (o.a. informatie uitwisselen in discus-

sie), 34 (samenwerking in een groep), 39 (De leerlin-

gen leren met zorg om te gaan met het milieu),  

40 (functioneren van dieren in hun leefomgeving,  

eigenschappen verschillende diersoorten) 

•  21ste-eeuwse vaardigheden: communiceren,  

samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen,  

informatievaardigheden, creatief denken, presenteren

•  Vaardigheden OOL: waarnemen, experimenteren,  

ontwerpen (opdracht 2b), verwerken & concluderen

Lesdoelen:
•  Leerlingen leren omgaan met wilde vogels

•  Leerlingen maken kennis met verschillende manieren 

om vogels te bekijken

•  Leerlingen verwonderen zich over vogels en hun  

gedrag
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Vogels in de klas
Leerkracht

groep 1-8

Verloop van de les
Introductie

Start met een aanleiding om het 

over vogels te hebben. Bijvoorbeeld 

door een voorwerp te introduceren 

(een kijker, een slinger met vogel-

voer, een veer van een vogel van 

het schoolplein) of een toepasselijk 

(persoonlijk) verhaal. 

Suggestie: laat een filmpje zien van 

een mezennest (die vind je bijvoor-

beeld op de site van Beleef de Len-

te) en praat met de kinderen over 

het bekijken van vogels. De meeste 

vogels vliegen weg voordat je ze 

echt goed kunt bekijken. Bij Beleef 

de Lente kun je met een webcam 

het vogelleven van heel dichtbij be-

wonderen. Maar zijn er ook andere 

manieren om vogels van dichtbij 

te kunnen zien? Laat leerlingen 

hierover nadenken. Vogelonderzoe-

kers gebruiken schuilhutten zodat 

de vogels hen niet zien, maar zij de 

vogels wel kunnen begluren. 
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Opdracht 1a 
De leerlingen starten met een klein onderzoekje in groepjes 

van drie. Twee leerlingen observeren één andere leerling die 

zo goed mogelijk een vogel probeert te benaderen. Welke 

sluiptechniek werkt het beste? Bespreek de resultaten met de 

klas en maak een lijstje met do’s en don’ts bij het benaderen 

van vogels. Let op: voor groep 5-8 is er een werkblad met een 

tabel waarin ze de resultaten kunnen noteren.

Opdracht 1b (als er geen vogels zijn)

Als er geen vogels zijn in de omgeving van de school, kun je 

met de leerlingen buiten of in de gymzaal een sluipspel doen. 

Daarbij staan alle leerlingen, op één leerling na, aan één kant 

van de speelplaats. Deze ene persoon is ‘de vogel’ en staat 

aan de andere kant van het plein, met het gezicht naar de 

anderen gekeerd. Op een bepaald moment draait hij zich om 

en zegt: “1-2-3-koekoek!” Zolang de vogel niet kijkt, mogen de 

anderen zich verplaatsen in zijn richting. Wanneer hij zich na 

het uitspreken van “koekoek” echter weer omdraait, mag hij 

niemand zien bewegen. Wie er nog wél beweegt, is af en moet 

terug naar de startlijn. Het spel gaat door tot iemand de vogel 

kan tikken zonder dat diegene hem heeft zien bewegen. Deze 

tikker mag in de volgende 

ronde de vogel zijn. 

Bespreek de resultaten 

met de klas  

en maak een lijstje 

met do’s en don’ts 

bij het benaderen 

van ‘echte’ vogels.

Materialen:
•  Digibord met internet 

(voor filmpjes)

• Werkbladen (groep 5-8)

• Heel veel kranten

• Plaatjes van tuinvogels

• Scharen

• Tape/plakband

• Pen en papier

• Lijm
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Opdracht 2a
De beste plek om vogels van dichtbij te zien te krijgen, is van-

uit een vogelkijkhut. Deze speciale schuilhut heeft spleetjes 

als ramen, waardoor je naar buiten kunt kijken zonder dat de 

vogels jou zien. Door kranten tegen de ramen te plakken met 

spiekgaatjes erin, kunnen leerlingen hun klaslokaal ombouwen 

tot schuilhut. Je kunt de opdracht uitbreiden door leerlingen 

per groepje een krant te geven en te laten versieren met vo-

gelplaatjes. Je kunt ze dan laten nadenken over de grootte en 

de vorm van de spiekgaten; wat is handig?

Opdracht 2b (groep 5-8)
Je kunt de leerlingen ook zelf een schuilhut laten ontwerpen 

voor op het schoolplein. Het is dan wel handig als er al een 

plek is waar het rustig is en waar je met voer vogels kunt 

lokken. Maak er een echte ontwerpopdracht van door de leer-

Aansluitende lessen: 
•  Les Tuin- en stadsvogels  

herkennen

•  Vogels voeren, lessenserie  

Vogels rond het schoolplein

•  Lesmateriaal Tuinvogeltelling 

Tips: 
•  Als je voer voor vogels neerlegt op het schoolplein, 

dan is er meer kans dat je er verschillende vogels te 

zien zult krijgen. In de winter, als het koud is en er 

sneeuw ligt, zijn de vogels er erg mee geholpen. In de 

rest van het jaar is het niet echt nodig, maar wel leuk 

om zo vogels te lokken.

•  Het werkblad ‘Vogels lokken en voeren’ (groep 3/4) 

geeft tips over het lokken van vogels.

•  Ook op de website van de Vogelbescherming 

www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/vogels_voeren 

is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over welke 

vogel wat eet, en voor het maken van voederhuisjes.

•  Doe mee met de Tuinvogeltelling voor scholen!  

Elk jaar organiseert Vogelbescherming een weekend 

waarbij heel Nederland een halfuur lang alle vogels  

in de tuin noteert en doorgeeft via de website.  

Hierdoor krijgt Vogelbescherming een duidelijk beeld 

van welke vogels het goed doen in Nederland en  

hoe dat van jaar tot jaar verschilt. Zie  

http://www.tuinvogeltelling.nl/voor-scholen. 

lingen te laten nadenken over de voor-

waarden voor de hut: welk materiaal is 

handig? Hoe groot wordt de hut? Waar 

komen de kijkgaten en hoe groot maak 

je die? Hoe kom je ongezien de hut in? 

Hoe gedraag je je in de hut, zodat je 

de vogels niet stoort? Wat doe je als je 

naar de wc moet? Kun je erin zitten? 

Blijf je droog als het regent? 

Als het enigszins mogelijk is, laat dan 

de leerlingen hun ontwerp uitvoeren, 

bijvoorbeeld als model, van papier of 

afvalmateriaal. Of kies met de klas de 

beste uit om op ware grootte op het 

schoolplein te bouwen!
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Gebruik het schema om de resultaten van jullie onderzoekje in te zetten.

Beste techniek:

Kortste afstand: 

Vogelsoort Sluiptechniek Afstand

(bijv. merel of huismus)  (beschrijf wat je doet) (geschat in meters)

 meter

Opdracht 1a 
Wanneer vliegt een vogel weg? Kun jij vogels tot 

dichtbij benaderen en bekijken wat ze doen? Op 

het schoolplein zullen vast een aantal vogels 

zitten, bijvoorbeeld merels. Ga met je groepje stil 

het schoolplein op. Wacht eerst een paar minuten 

rustig totdat de vogels niet meer naar je kijken 

en gewoon bezig zijn met wat ze aan het doen 

waren. Benader de vogels dan rustig zonder 

lawaai. Probeer verschillende dingen en houd 

daarbij in de gaten of de vogels doorgaan met hun 

normale gedrag. 

Wat is de beste manier om een vogel te besluipen? 

Hoe dichtbij kun je komen tot de vogel wegvliegt?  

Zie je wat dat betreft verschillen tussen vogels? 

Let op: kies steeds dezelfde vogelsoort (bijvoor-

beeld merels), zodat je je verschillende sluiptech-

nieken kunt vergelijken. Welke werkt het beste?
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groep 5-8Vogels in de klas
Leerling

Opdracht 2b
Ontwerp je eigen schuilhut!

Je gaat samen met je groepje een schuilhut ontwerpen voor op het schoolplein.  

Bespreek van te voren met de klas aan welke eisen de hut moet voldoen. 

Ontwerpeisen:

1.
 

2.
 

3.

4.

5.

Ontwerp: Materiaal:  

  

Teken hier je ontwerp… Wat heb je nodig? 
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