Insectenhotel (2019)
1 Aanvang workshop
1.1

Wat kan ik voor de workshop doen?

-

Houtpakket klaarleggen

-

Het nodige materiaal klaarzetten:
●

Takken, stro, bamboestukjes, …

●

Houtlijm

●

Nietjesmachine

●

gaas

●

Schuurpapier

●

Combinatietang + kniptang

●

Dunne nageltjes + hamer

●

schroefmachine met boor 0.5mm dunner dan schroef + bit voor deze schroeven
+ dikkere boren voor de gaten in het blokje

●

schroefjes 3,5 ∅, 35mm lengte

2 Lijmen
Plaats de onderdelen in de juiste richting, zodat ze zo goed
mogelijk passen . Let op de richting van de kleine kanten.
Lijm de onderdelen aan elkaar.

Niet teveel lijm aanbrengen.
Deze lijm goed uitsmeren over het te lijmen oppervlak.
Terwijl dit droogt kunnen de leerlingen het kleine blokje al glad
schuren.

3 Gaas knippen
Knip het gaas op grootte van het nestkastje.
Gebruik de achterkant/rug van het insectenhotel
als voorbeeld.
Het gaas mag ietsje kleiner zijn dan dit stuk hout.
Knip achteraf alle kleine uitstekende puntjes van
het gaas weg.

4 Rug vastkleven
Kleef het plankje met houtlijm tegen het ondertussen gedroogde frame van punt 2

5 Klein blokje boren
Met een grote boor worden er gaatjes geboord in het kleine blokje.
De gaten moeten niet allemaal even groot zijn. Er mogen verschillende
boren gebruikt worden.
Resultaat:

6 Gelijmde kanten verstevigen met schroeven
Boor 2 gaten in het midden aan weerskanten.
(Grootte boor: grootte 0,5mm kleiner dan de schroef)

In
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7 Rug verstevigen met nagels
Hamer 4 nageltjes in de hoeken in de rug, door het
frame om het geheel steviger vast te maken.
Tip : Hou het nageltje in het begin vast met een
Combinatietang.
Als er lln bijzijn die een haarspeld (steekspeldje) in
hun haar hebben, dan kunnen ze deze ook
gebruiken.
Tip: hou de hamer correct vast:

8 Blokje vastlijmen in het frame
Lijm het blokje vast in het frame waar je maar wilt: in het midden, aan de zijkant, gelijk met het frame
of ietsje naar achter, … Laat even drogen.

9 Insectenhotel vullen
Vul het frame met stro, takjes, blaadjes, baboestokjes, …

10 Gaas vastnieten
Neem het gaas erbij en niet dit op het frame:

(zonder vulling)

11 Organisatie
Tijdens de workshop werken de leerlingen individueel. Ieder maakt zijn eigen insectenhotelletje. De
begeleiders hebben oog voor de

interventies die passend zijn bij de genderspecificiteit en zullen

extra ondersteunen wanneer er moeilijkheden zijn bij het verbinden van de materialen (hout,
draad, opvulmaterialen)
-de competenties waarin meisjes sterk presteren worden extra in de kijker gezet en positief
bekrachtigd
-bij de keuze voor de opvulmaterialen wordt rekening gehouden met de keuzemogelijkheid: latjes,
stro, takjes, buisjes, rietstengels…

12 Materiaal
Gereedschap wordt op het voorhand
verantwoordelijkheid van de lesgever.

klaargelegd.
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13 Einde workshop en korte nabespreking op basis van talenten
De kinderen ruimen alles op en zorgen ervoor dat het lokaal proper achtergelaten wordt. (tafels leeg
en proper, vloer uitkeren)

