
Koen Pierlet van „TECHNOTHEEK“ ontwikkelde deze handige tool om je te helpen een evenwichtige 

jaarplanning uit te bouwen voor je klas met activiteiten rond techniek, wetenschap en STEM.

De website, die eigenlijk één grote tabel is met foto’s, maakt dat je heel makkelijk door een groot 

aanbod van activiteiten kan bladeren en een keuze kan maken.

Wat is de jaarplantool?

Snel wegwijs in de JAARPLANTOOL

Maak je eigen jaarplanning techniek, STEM en wetenschappen.

Voor de kleuterschool:

De tabel voor de kleuterschool is opgebouwd 

rond de zes aanleidingen tot techniek in de 

kleuterklas. De activiteiten zijn ingedeeld per 

thema. Zo kun je bijvoorbeeld in een thema rond 

heksen of ridders kijken welke 

techniekactiviteiten je kan laten aan bod 

komen.

De 6 kolommen stellen de leerjaren voor en 

de rijen zijn de verschillende categorieën 

van activiteiten. Zo is er een categorie rond 

elektriciteit, ‘hamer-tang-zaag’, technische 

principes, STEM, evolutie in de tijd, ... 

Voor de lagere school:

Als elk leerjaar een keuze maakt uit 

eenzelfde categorie, ontstaat er meteen ook 

een leerlijn.



Leerjaren
Categorieën 1

2
3

Je kan zien of een activiteit reeds is 
opgenomen in je planning en je kan
ze steeds weer verwijderen.

Kies je leerjaar1

Kies een categorie2

Kies een activiteit
uit de fotocarrousel
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Bekijk de detailfiche van de activiteit 4

Snel aan de slag
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Klik op  om  toevoegen
deze activiteit toe te 
voegen aan je jaarplanning.



Snel aan de slag

Klik op ’Mijn Jaarplanning’ om je gepersonaliseerde jaarplanning te downloaden. 

Zo ziet je gepersonaliseerde jaarplanning er uit, alles in één pdf. 

Het zijn jouw geselecteerde activiteiten, inclusief de links naar de lesfiches en kopieerbladen.
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Snel aan de slag

Niet gevonden wat je zoekt?

Gebruik de zoekfunctie om de hele jaarplantool te doorzoeken (zowel KS en LS)

en geef je zoekterm in.
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Voorbeeld van de zoekopdracht:

Klik een activiteit aan om de detailfiche te zien.

Gebruik de pijl ‚vorige’ van je browser om terug naar je zoekresultaat te gaan.

Echt niet gevonden wat je zocht? Neem gerust contact op via het contactformulier,

via koen@technotheek.be of 0496 67 25 05
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