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TITEL: Vliegveld Twente - dieren (lesformat) 

Leerjaar Groep 7. 

Type les Een voorbereidende les op de workshop: ‘Bijzondere dieren op Vliegveld Twente’. 

Lesduur 45 minuten. 

Omschrijving van 
de les               

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op onderzoekende, experimenterende 
en uitvoerende manier kennismaken met de dieren die leven op Vliegbasis Twenthe 
en hiervan een schematische tekening maken. 
 
In welk soort gebied ligt Vliegbasis Twenthe? Waarom is de natuur op Vliegbasis 
Twenthe bijzonder? Welke dieren leven daar? Hoe maak je een schematische 
tekening over de natuur? 
 
De kinderen bekijken en beluisteren een presentatie over Vliegbasis Twenthe en de 
natuur in dat gebied. De kinderen onderzoeken welke dieren in dit gebied kunnen 
overleven. De kinderen maken een overzichtelijke tekening van de dieren en 
beschrijven het leefgebied van hen. 
 
De kinderen werken met kleur om de dieren weer te geven (kleur). 
De kinderen werken met het in verhouding weergeven van lichaamsvormen van 
dieren (vorm). 
De kinderen tekenen met kleurpotlood een schematische tekening van de dieren 
(tekenen). 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, natuur, bijzondere dieren, schematische tekening. 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend). 

Leerinhoud  
 

TULE kerndoel 40 De kinderen weten dat omgevingsfactoren bepalen welk soort organismen 
voorkomen op vliegbasis Twenthe (relatie met de omgeving). 

TULE kerndoel 54 De kinderen gebruiken kleur om de dieren weer te geven (kleur). 
De kinderen kunnen lichaamsvormen van dieren in verhouding weergeven (vorm). 
De kinderen gebruiken tekeningen om een schematische tekening van de dieren 
weer te geven (tekenen). 

TULE kerndoel 55 De kinderen geven hun mening over het eigen product en werkproces en dat van hun 
groepsgenootjes en kunnen daarbij hun eigen mening onderbouwen (reflecteren). 

 
 

Uitvoering  

Lesplanning Lesduur: 45 minuten 
Inleiding:10 minuten  
Opdracht: 25 minuten  
Reflectie: 5 minuten  
Opruimen: 5 minuten 



 

 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Vliegbasis Twenthe - dieren (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van dit lesformat. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

• Digibord voor presentatie 

• Open de presentatie op het Digibord 
 
Zet de volgende materialen klaar, genoeg voor elk kind:  

• Vellen wit A4-tekenpapier  

• Potloden 

• Kleurpotloden 

• Liniaal 

Inleiding  
 

Voor de leerkracht: Start de presentatie, toon afbeelding 1 en 2: 
Vraag:   

• Wie is weleens op Vliegbasis Twenthe geweest?  

• Hoe ziet het er nu uit? 

• Wat viel je op aan de natuur? 
Vertel: Vliegbasis Twenthe is een groot gebied waarbinnen het voormalige vliegveld 
lag. Omdat de militaire vliegbasis gesloten werd meer dan tien jaar geleden, kwam 
deze plek leeg te staan. In de afgelopen jaren is dit gebied herontwikkeld. 
Vraag: Wat betekent herontwikkelen? 
Antwoord: Er werden nieuwe plannen bedacht voor dit gebied.  
Vertel: Er is een groep opgericht: ‘De rentmeesters van de toekomst’. Deze 
rentmeesters initieerden het belevingspad, de workshops en de rondleidingen. Zij 
zorgen voor het gebied en de natuur en bedenken manieren om alle informatie over 
het gebied toegankelijk te maken. Ook hebben door de nieuwe plannen bedrijven en 
organisaties de kans gekregen om zich op de voormalige vliegbasis te vestigen. 
Daarnaast mogen nieuwe bewoners hun eigen huis bouwen of de bestaande panden 
kopen en opknappen. 
 
Vertel: De vliegbasis is een gebied met veel natuur. 
Dat betekent dat er veel planten en dieren leven. En dat betekent dus ook dat er 
gelukkig voldoende water en voedsel aanwezig is. 
 
Vraag: Hoe ziet de natuur van een vliegveld eruit? Zijn er veel bomen en struiken? 
Waarom wel, waarom niet? Zijn er rivieren of sloten? Is het daar heuvelig of juist 
niet? 
 
Toon afbeelding 3: 
Vertel: Toen de vliegbasis als zodanig werd gebruikt door defensie en door de 
burgerluchtvaart, was de hele vliegbasis één kale vlakte. Alleen aan de zijkanten van 
de basis stond bos. Die open vlakte leek op één groot super weiland, met 
verschillende start- en landingsbanen en taxibanen voor de vliegtuigen. De stijgende 
en dalende vliegtuigen moesten goed zicht hebben om veilig te kunnen landen en 
opstijgen.  
 
Vertel: Vliegtuigen moeten hele lange vlakke banen hebben om daarop te kunnen 
landen of vanaf daar te kunnen opstijgen. Als het vliegtuig tijdens het opstijgen over 
kuilen rijdt met de wielen, kan het vliegtuig ontsporen en van de startbaan af raken.  
 
Vertel: Voor vliegtuigen is het ook niet fijn als sloten of andere waterpartijen dicht in 
de buurt liggen. Stel je voor dat het vliegtuig daar per ongeluk in terecht komt. 
In de periode dat de vliegbasis gebruikt werd voor vliegverkeer werd het regen- en 
grondwater systematisch afgevoerd. Zo bleef de vlakte zo droog mogelijk. 
Dat is nu veranderd, de dieren en planten hebben wel water nodig. 
Vraag: Hoe hebben de rentmeesters ervoor gezorgd dat het regenwater in het gebied 
opgevangen wordt? 
Vertel: Er zijn veel slenken (ondiepe sloten) gegraven en waterpoelen aangelegd. 
 
Toon afbeelding 4: 
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Vertel: Er komen bijzondere dieren voor op deze vliegbasis, omdat dit gebied door de 
jaren heen een bijzonder stuk natuur geworden is. De combinatie van de kale, wat 
schrale vlakte met poelen en slenken en aan de randen struiken en bossen, maakt 
dit gebied bijzonder. Op de afbeelding zie je een aantal dieren die hier voorkomen. 
Sommige van deze dieren leven maar op een paar andere plekken in Nederland. 
Vraag: Welke dieren herken je? Hoe heten deze?  
Antwoord: Op volgorde van afbeelding, beginnend linksboven:  
Platbuik libel, torenvalk, veldleeuwerik, vos, das, levendbarende hagedis, 
kamsalamander, ree. De Platbuik libel, levendbarende hagedis en kamsalamander 
zijn zeldzaam in Nederland. 
 
Voor de leerkracht: Laat de kinderen per dier de kleuren en vormen benoemen. Denk 
bij vormen bijvoorbeeld aan een scherppuntige driehoek als snavel (veldleeuwerik), 
een rond kopje dat uitloopt in een driehoek (das), een lijfje als een rechthoek (ree) of 
als een langgerekt ei (libel). Benadruk dat de meeste lichaamsvormen lijken op een 
cirkel, vierkant, driehoek of rechthoek en dat ze meestal geen scherpe hoeken 
hebben. Dit omdenken helpt de kinderen om het dier schematisch te tekenen. 

Opdracht  Toon afbeelding 5: 
Vertel: We gaan een tekening maken van de dieren die nu op de vliegbasis leven. 
Vaak teken je een dier in zijn/ haar omgeving, daar waar het leeft. Een koe teken je 
bijvoorbeeld op het gras en een eekhoorn in de bomen.  
Wij gaan een tekening maken waarbij we alleen de dieren tekenen, zonder de 
leefomgeving. We schrijven erbij om welk dier het gaat. 
Op de afbeelding zie je voorbeelden van speciale tekeningen, we noemen deze 
tekeningen schematische tekeningen. 
Vraag: Wat is een schematische tekening? 
Antwoord: Een schematische tekening is een tekening waarop eenvoudig en 
overzichtelijk één onderwerp staat. Zo kun je datgene goed bekijken en word je niet 
afgeleid door alle details.  
 
Vraag: Welke schematische tekening vind jij mooi? Waarom? Hoe is het getekend? 
Als jij een schematische tekening maakt van de dieren op Vliegbasis Twenthe, welke 
dieren zou jij dan tekenen? 
 
Toon afbeelding 4: 
Vertel: Op de afbeelding zie je de dieren die je kunt natekenen.  

• Teken een schematische tekening van de dieren.  

• Zet de naam van het dier erbij.  

• Je mag ook vakken of lijnen tekenen met een liniaal als je vlakken wilt 
tekenen. 

• Teken minimaal drie dieren. Teken deze dieren snel en teken ze niet te 
ingewikkeld. De dieren moeten wel duidelijk te herkennen zijn. Denk nog 
even aan de vormen en kleuren van de dieren die we besproken hebben. Als 
je deze vormen en kleuren van je dier tekent, heb je al een deel van je 
schematische tekening. 

• Je hebt 25 minuten de tijd, succes! 

Reflectie Voor de leerkracht: Hang de tekeningen op of leg deze bij elkaar. Stel de vragen aan 
een paar kinderen. Wil je alle kinderen aan het woord laten? Plan dan wat meer tijd 
in voor de reflectie. 
 
Vertel: We gaan samen de schematische tekeningen bekijken.  
Vraag: 

• Welke dieren heb je getekend? 

• Waar kan ik deze dieren aan herkennen (kleuren en vormen)? 

• Welk soort schema heb je gebruikt? 

• Hoe vond je het om een schematische tekening te maken? 

• Welke schematische tekening van iemand anders vind jij goed gelukt? 



 

 

 
Vertel: Tijdens de vervolgworkshop ga je een stukje bekijken van Vliegbasis Twenthe 
en gaan we fantaseren over welke dieren daar zoal nog meer zouden kunnen leven. 
Als we geluk hebben, zien we nog een paar van deze bijzondere dieren in het echt. 

Opruimen 
 

Ruim gezamenlijk de gebruikte materialen weer op.  

 


