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Domeinen: muzische vorming 

Onderwerp: beeld 

Lesduur: 50 minuten 

 

Samenhang 
 

Materialen 

Bingels verjaardag vieren we een heel jaar lang met leuke 
opdrachten! Maak samen met de leerlingen een bingel-
lavalamp. 
TIP! Deel nadien je resultaten op Facebook met #vanin en 
#bingelisjarig.  
 
 

Digitaal 

- Instructiefilmpje  
 
Folio 

- Zilver- of 
goudkleurig karton 

- Tekenpapier 
 
Andere 

- Lege plastic fles 
met dop 

- Zonnebloemolie 

- Water  

- Kleurstof 

- Zout  

- Schaar 

- Knutsellijm 

- Kleefband 

- Tandenstoker 

- Aluminiumfolie 

- Stiften  

- Trechter 

- Fietslampje 
(afneembaar) 

Lesdoelen 
 
Concrete leerplandoelen van ZILL, GO! en OVSG zijn gratis te 
downloaden via Bingel Planner. 
 
Hoofddoel van de les 

- Een bingel-lavalamp maken met behulp van een 
instructiefilmpje. 

 
Andere doelen 

- Genieten van muzisch bezig zijn. 

- Aandachtig kijken naar een instructiefilmpje. 
 
Leergebiedoverschrijdend doel 

- Respect tonen voor materiaal. 

- Hulp kunnen aanvaarden van leeftijdsgenoten. 
 

 

Voorbereiding 

Laat de leerlingen een avatarfoto nemen in de fotostudio op www.bingelisjarig.be. 

Download de foto’s en print ze af (op dikker papier). 

Zet het filmpje van de knutselopdracht klaar op het digitale bord, computer of tablet. 

Geef de leerlingen vooraf de opdracht om een lege plastic fles met dop en een kleine lampje 

(bv. fietslamp) mee te brengen. 

 

http://www.bingelisjarig.be/


Brug naar andere leergebieden 

Wereldoriëntatie (techniek) 

De chemische reactie die ontstaat in de lavalamp kun je nadien uitdiepen in een les techniek 

(verbindingen). 

Lesgang 

➢ Oriënteren en plannen 
 
1 Filmpje bekijken bespreken 
Bekijk de intro van het filmpje van de bingel-lavalamp. Pauzeer 
na het overlopen van het materiaal en het tonen van het 
knutselwerk. (Dit duurt ongeveer 1 minuut.) 
Bespreek: 

- Wat gaan we maken? (een bingel-lavalamp) 

- Welk materiaal hebben we nodig? (een lege plastic fles, 
zonnebloemolie, water, kleurstof, …) 

- Wat moeten we allemaal doen? (knippen, kleven, 
tekenen, …) 

 
2 Het lesdoel verwoorden 
Bingel bestaat 10 jaar en dat vieren we een heel jaar lang met 
leuke opdrachten. Daarom maken wij vandaag een echte 
bingel-lavalamp. Hoe we dat gaan doen, hebben jullie net 
gezien. Nu is het aan jullie. 
 
 

 
TIP! Bekijk het filmpje in 
delen en stel de vragen 
tijdens het kijken. Speel 
het filmpje indien nodig 
verschillende keren af. 
 
 
 
 
 
 
TIP! Toon de website 
www.bingelisjarig.be op 
het digitale bord en 
verken deze samen met 
de leerlingen.  

➢ Hoofddoel uitvoeren en verwerken 

 
3 Klassikaal stappenplan 
Zet de leerlingen in duo’s. Bekijk nu het volledige filmpje 
klassikaal. Pauzeer tijdens het kijken en laat de leerlingen de 
verschillende stappen verwoorden. 
Stappen: 

1. Knip een rechthoekige strook uit. Gebruik hiervoor het 
zilver- of goudkleurige karton. 

2. Kleef de strook onderaan vast op de fles. 
3. Knip een halve cirkel uit het karton. 
4. Wikkel een tandenstoker in aluminiumfolie en kleef 

deze aan de rechte zijde van de cirkel. 
5. Rol dit nu op tot een punt, kleef vast en plaats op de 

top van je fles. 
6. Teken vleugels en ramen voor je raket op een (dik) 

tekenblad, versier ze en knip ze uit. 
7. Knip ook de avatarfoto uit en kleef deze in één van de 

ramen. 

 
TIP! Visualiseer de 
verschillende stappen op 
je bord m.b.v. 
pictogrammen.  
(www.sclera.be) 
 
 
TIP! Kleef de strook 
onderaan over de rand 
van de fles. Zo staat de 
fles op het karton en niet 
op de bodem. Hier kan 
dan nadien gemakkelijk 
een lampje onder gelegd 
worden. 
 
 

http://www.bingelisjarig.be/
http://www.sclera.be/
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8. Kleef de ramen en vleugels op de fles. 
9. Meng wat kleurstof met het water en giet dit m.b.v. 

een trechter in de fles. 
10. Giet de zonnebloemolie ook in de fles. 
11. Doe wat zout in de fles en draai de dop erop. 
12. Leg een lampje onder de fles. 

 
4 Materiaal verdelen 
Deel het materiaal uit of laat de leerlingen dit zelf nemen. 
Duid per duo eventueel een materiaalbaas aan. 
 
 
 
5 De bingel-lavalamp maken 
De leerlingen maken een bingel-lavalamp. Ze zitten per twee 
zodat ze elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Ga rond en 
help de leerlingen waar nodig. Leerlingen die het moeilijk 
hebben om de verschillende stappen te reproduceren kunnen 
het filmpje (of delen ervan) herbekijken.  
 
Mogelijke uitloopopdrachten voor leerlingen die sneller klaar 
zijn: 

- Duid enkele leerlingen aan als buddy om anderen te 
helpen. 

- Laat de leerlingen de website www.bingelisjarig.be 
verkennen. (fotostudio, vriendenboek, bingel-tv, …) 

- Laat de leerlingen hun lamp nog extra versieren met 
sterren of andere vormen. 

 

TIP! Het bruisende effect 
kun je herhalen door er 
opnieuw zout of 
bakpoeder aan toe te 
voegen. 
 
 
TIP! Werk met een 
materiaaltafel. De 
leerlingen kunnen daar 
al het materiaal gaan 
halen. 
 
TIP! Geef elk duo een 
tablet en toon hen hoe 
ze het filmpje kunnen 
vinden. Zo kunnen ze dit 
herbekijken tijdens het 
knutselen.  
 
TIP! Is het niet mogelijk 
om voor elk duo een 
laptop of tablet te 
voorzien? Zet het filmpje 
dan klaar op de 
klascomputers. 
 

➢ Controleren en reflecteren 
 
6 Samen reflecteren 
Houd een korte bespreking van de activiteit met onderstaande 
vragen. 
Mogelijke vragen: 

- Wat ging er goed? 

- Wat ging er minder goed? 

- Wat vond je (minder) leuk aan de activiteit? 

- ... 
 
7 De bingel-lavalampen bewonderen 
Maak het donker in de klas en laat de leerlingen rondstappen 
om elkaars lampen te bewonderen. Geef de lampen nadien 
een leuke plaats in de klas of geef ze mee naar huis. 
 

TIP! Deel de resultaten 
nadien met VAN IN via 
Facebook. Hiervoor 
gebruik je #vanin en 
#bingelisjarig. 
 
TIP! Leerlingen die graag 
experimenteren kun je 
volgend filmpje tonen. 
Daarmee kunnen ze 
thuis -onder begeleiding 
- een echte 
vulkaanuitbarsting 
nabootsen. 
(https://www.youtube.c
om/watch?v=NyzQPDOo
A_8) 

http://www.bingelisjarig.be/
https://www.youtube.com/watch?v=NyzQPDOoA_8
https://www.youtube.com/watch?v=NyzQPDOoA_8
https://www.youtube.com/watch?v=NyzQPDOoA_8


 


