


ConCept pakket klas/sChoolfinale
GloBale opZet
•	 Duur	2,5	uur	/	7	teams	per	klas	(4	kinderen	per	team	=	28	kinderen)
•	 Alle	programmaonderdelen	passeren	de	revue
•	 Inclusief	versimpeld	juryproces
•	 Teambeoordeling	/	feedback	optie
•	 Mogelijkheid	tot	erkenning	d.m.v.	prijzenbekers/medailles
•	 Geleid	door	klasdocent



klasfinale
VooRBeReiDinG 
In	het	klaslokaal	heb	je	nodig:

•	 Per	team	1	tafeltje	t.b.v.	poster-	en	ontwerppresentatie;
•	 Presentatieruimte.	Dit	zou	voor	in	de	klas	kunnen	zijn;
•	 1	wedstrijdplek	(afhankelijk	van	soort	opdracht);
•	 Ruimte	voor	mogelijke	bezoekers	om	te	zitten	en/of	kijken;
•	 Juryformulieren	(1	per	team)	+	prijzenformulier	+	prijzen.

Tips	voor	mogelijke	opstellingen	in	de	klas:

opstellinG 1

opstellinG 1



pRoGRaMMaonDeRDelen
intRoDUCtie (5 minuten) 

Verwelkom	de	teams	op	de	klasfinale	OO	Techniek	en	leg	uit	wat	jullie	gaan	doen	gedurende	deze	
finale.

posteRpResentatie (+/- 5 minuten per team = 35 minuten)

Ieder	team	krijgt	ongeveer	5	minuten	om	aan	de	hand	van	hun	zelfgemaakte	poster	te	vertellen	
over	wat	zij	de	afgelopen	weken	hebben	gedaan	binnen	hun	opdracht	(proces).	De	jury	noteert	zijn	
bevindingen	op	het	juryformulier.

WeDstRiJDonDeRDeel (10 minuten per team = 70 minuten)

Ieder	team	krijgt	10	minuten	voor	het	wedstrijdonderdeel	van	de	opdracht.	De	invulling	hiervan	
is	afhankelijk	van	de	gekozen	opdracht.	Je	kunt	ervoor	kiezen	om	de	posterpresentatie	en	het	
wedstrijdonderdeel	voor	ieder	team	aansluitend	te	doen	(totaal	per	team	15	minuten).	Bij	sommige	
opdrachten	is	het	mogelijk	om	teams	tegen	elkaar	te	laten	strijden.	Dan	is	het	beter	wanneer	je	
het	wedstrijdonderdeel	na	de	posterpresentaties	doet.	De	jury	noteert	zijn	bevindingen	op	het	
juryformulier.

JURYoVeRleG en paUZe teaMs (10 minuten)

De	jury	gaat	overleggen	over	de	te	verdelen	prijzen.	Hiervoor	legt	men	de	verschillende	
juryformulieren	naast	elkaar	en	uiteindelijk	worden	op	het	prijzenformulier	de	verschillende	teams	
ingevuld	die	een	prijs	krijgen.	Tijdens	het	juryoverleg	kunnen	de	kinderen	bijvoorbeeld	wat	drinken	en	
fruit	eten.

VieRen (30 minuten)

Nadat	alle	teams	hun	posterpresentatie	en	wedstrijdonderdeel	hebben	gedaan,	ga	je	met	elkaar	
hun	prestaties	en	successen	vieren.	Je	zou	prijzen	kunnen	geven	aan	de	teams	voor	de	volgende	
onderdelen	(zie	ook	prijzenformulier):
•	 Kampioensprijs
•	 Procesprijs
•	 Ontwerpprijs
•	 Wedstrijdonderdeelprijs
•	 Teamworkprijs

Daarnaast	zou	je	ervoor	kunnen	kiezen	om	iedere	deelnemer	een	oorkonde	en/of	een	medaille	te	
geven	als	bewijs	van	deelname	aan	OO	Techniek.	Hiermee	sluit	je	de	klasfinale	af.



sChoolfinale
VooRBeReiDinG  
Voor	een	schoolfinale	kun	je	in	principe	een	gelijke	opzet	aanhouden	als	bij	de	klasfinale.	Qua	
voorbereiding	kun	je	dezelfde	materialen	en	indeling	van	de	finaleruimte	gebruiken.	Als	finaleruimte	
kun	je	bijvoorbeeld	een	aula	of	een	gymzaal	gebruiken.	De	schoolfinale	is	uiteindelijk	een	goed	middel	
om	te	bepalen	welke	teams	er	uiteindelijk	mogen	deelnemen	aan	het	OO	Techniek	Spektakel.

pRoGRaMMaonDeRDelen  
De	programmaonderdelen	kunnen	hetzelfde	zijn	als	bij	de	klasfinale.
Hieronder	enkele	opties	om	de	schoolfinale	te	laten	aansluiten	op	de	klasfinale:

optie 1:
Een	schoolfinale	als	afsluiting	van	de	klasfinale(s)	op	dezelfde	dag.	Bijvoorbeeld	in	de	ochtend	in	
de	verschillende	klassen	een	klasfinale.	In	de	middag	de	schoolfinale	waarbij	1-2	teams	per	klas	
(Kampioenen)	hun	project	presenteren	en	strijden	om	het	wedstrijdonderdeel.
Je	kunt	er	dan	bijvoorbeeld	voor	kiezen	om	(gezien	het	niveauverschil)	1x	prijzen	voor	de	onderbouw	
en	1x	prijzen	voor	de	bovenbouw	uit	te	reiken	volgens	het	prijzenformulier:
•	 Kampioensprijs
•	 Posterprijs
•	 Ontwerpprijs
•	 Wedstrijdonderdeelprijs
•	 Teamworkprijs

Een	uitzondering	hier	op	is	de	prijs	voor	de	hoogste	wedstrijdscore.	Aangezien	je	tijdens	een	
schoolfinale	met	verschillende	klassen	en	verschillende	opdrachten	deelneemt,	is	deze	prijs	
lastig	te	bepalen.	Uiteraard	is	het	wel	leuk	om	tijdens	de	schoolfinale	de	deelnemende	teams	het	
wedstrijdonderdeel	van	hun	opdracht	te	laten	zien	door	het	uit	te	voeren.	Kunnen	zij	hun	hoogste	
score	evenaren?	Of	zelfs	verbeteren?	Publiek?!	Moedigen	jullie	ze	aan!!!

optie 2:
Als	vervolg	op	de	klasfinale(s)	op	een	andere	dag.	Verder	hetzelfde	als	bij	optie	1.

optie 3:
In	de	ochtend	aansluitend	een	klas-	en	schoolfinale	voor	de	onderbouw	en	in	de	middag	aansluitend	
een	klas-	en	schoolfinale	voor	de	bovenbouw.	Het	voordeel	hierbij	is	dat	je	dan	de	mogelijkheid	
hebt	om	kinderen	uit	de	bovenbouw	te	laten	helpen	bij	de	onderbouw.	Bovenbouwkinderen	zou	je	
bijvoorbeeld	kunnen	laten	jureren.	Uiteraard	kun	je	aansluitende	klas-	en	schoolfinales	voor	de	onder-	
en	bovenbouw	ook	op	verschillende	dagen	laten	plaatsvinden.	Qua	programma,	prijzen	e.d.	kun	je	
dezelfde	indeling	aanhouden	als	bij	de	andere	opties.



JURYfoRMUlieR
Voor	een	klasfinale	kun	je	het	juryformulier	van	de	gekozen	opdracht	gebruiken.	Voor	een	schoolfinale	
kun	je	onderstaand	juryformulier	gebruiken.	Beide	formulieren	zijn	te	downloaden	op	de	website.
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JURYFORMULIER	
	

JURYFORMULIER	SCHOOLFINALE	
	 	 	 	

Teamnaam	 Namen	van	de	leerlingen	

	 	

	

	 Beginnend	 Ontwikkelend	 Bedreven	
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s	

Onderzoek	

Minimaal	onderzoek	gedaan,	

niet	geëxperimenteerd,	geen	

bronnen	gebruikt	

Beetje	onderzoek	gedaan,	

enkele	proefjes	gedaan,	één	

soort	bron	gebruikt	

Onderzoek	gedaan,	proeven	

gedaan	en	meer	dan	één	soort	

bron	gebruikt	

Proces	

Proces	niet	in	stappen	

doorlopen	

Proces	in	stappen	doorlopen,	

maar	niet	systematisch	

Processtappen	zijn	systematisch	

doorlopen	in	beschreven	

volgorde	

Poster	

Proces	niet	weergegeven	 Proces	onduidelijk	weergegeven	 Proces	duidelijk	weergegeven	

Slecht	vormgegeven	zodat	

inhoud	niet	duidelijk	overkomt	

Deels	goed	vormgegeven,	deels	

onduidelijk	

Goed	vormgegeven	zodat	

inhoud	duidelijk	overkomt	

Presentatie	

Weinig	vertellen,	geen	antwoord	

op	vragen	

Weinig	vertellen,	wel	antwoord	

op	vragen	

Duidelijk	zelf	vertellen	en	goede	

beantwoording	van	vragen	

O
nt

w
er

p	

Creativiteit	

Weinig	uitnodigend	OF	weinig	

fantasievol	

Uitnodigend	OF	fantasievol	 Zeer	uitnodigend	EN	zeer	

fantasievol	

Innovativiteit	

Bestaande	oplossing,	bestaande	

toepassing	

De	oplossing/	toepassing	bevat	

enkele	originele	elementen	

Zeer	originele	oplossing	en	

toepassing	

Te
am

	

Laat	het	team	de	volgende	teamwaarden	zien?	(aankruisen	in	de	drie	kleine	vakjes)	

Delen	graag	wat	ze	

geleerd	hebben	

	 Iets	dat	we	als	team	heel	goed	
hebben	gedaan:	

Iets	dat	we	als	team	de	volgende	
keer	anders	zouden	doen:	

Plezier	 	 	 	

Samenwerken	 	

Nominatie	 Procesprijs	 Ontwerpprijs	 Teamworkprijs	

https://ootechniek.nl/files/1926/OOT19%20juryformulieren.pdf
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paRaMeteRs/DRaaiBoek
paRaMeteRs  
totale tiJD peR eVent:
2,5 uur 
Kan plaatsvinden op een schooldag, na school of in het weekend.

totaal aantal teaMs: 

Klasfinale:   7 teams, 28 leerlingen 

Schoolfinale (1 team per klas): 4 teams onderbouw,16 leerlingen
  4 teams bovenbouw,16 leerlingen 

Schoolfinale (2 teams per klas): 8 teams onderbouw,32 leerlingen
  8 teams bovenbouw,32 leerlingen

loCatie:
Klasfinale: eigen klaslokaal
Schoolfinale: grote ruimte zoals een aula, gymzaal of groot klaslokaal

MateRialen:
Dezelfde materialen zoals gebruikt gedurende het programma in de klas, zoals omschreven in de 
opdracht. Zie voor de lesbrieven https://ootechniek.nl/page/opdrachten

oRGanisatieteaM:
Zowel bij een klasfinale als een schoolfinale spelen de docenten uiteraard een belangrijke rol. 
Daarnaast kan er hulp worden ingeroepen van bijvoorbeeld ouders/verzorgers, stagiaires, 
onderwijsassistenten, leerlingen bovenbouw, een PABO opleiding etc. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het laten jureren door leerlingen uit de bovenbouw bij de teams van de onderbouw.

DRaaiBoek klas-/sChoolfinale
08.00-09.00 uur Klaarzetten opstelling + materialen
09.00-09.05 uur Introductie
09.05-09.10 uur Teams komen naar voren
09.10-09.45 uur Posterpresentaties
09.45-09.50 uur Wissel naar wedstrijdonderdeel
09.50-11.00 uur Wedstrijdonderdeel
11.00-11.10 uur Juryoverleg & pauze
11.10-11.40 uur Vieren en afsluiten

https://ootechniek.nl/page/opdrachten

