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Uitgeverij TESS
Overheulestraat 214
B-8560 Moorsele
+32 (0)56 449 449

Bezoek onze nieuwe website!

www.tess.be | info@tess.be
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Uitgeverij TESS is dé uitgeverij die
leermiddelen ontwikkelt voor het vak
Techniek en STEM, zowel voor het
officieel als het vrij onderwijs.
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1ste jaar Techniek - STEM
- Kennismaking met techniek
- Mijn unieke LEDlamp
- De LEDlamp: constructie
- Haal alles uit je fiets
- Voeding en techniek
De indeling 1ste/2de jaar is louter indicatief.

Omdat de behoeften van de leerkrachten voor
ons centraal staan, geven we gratis professionele didactische ondersteuning in je eigen
technieklokaal (bij aankoop van onze
doe-activiteiten).
Vergelijk de jaar

Alle projecten zijn opgebouwd
volgens het technisch proces:
• Behoefte / probleem
• Ontwerpen / mogelijke oplossingen
• Maken
• In gebruik nemen / testen
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Wist je dat onze verkeerseducatieve
projecten ‘Haal alles uit je fiets’,
‘Bike@school’ en ‘De Fietskoffer’
gesubsidieerd worden? Zowel de
leerwerkboeken als het lesmateriaal!

We adviseren om de projecten met
in het 1ste jaar
te gebruiken (sturend van aard), de projecten met
in het 2de jaar (delegerend van aard). Alle projecten
zijn herwerkt volgens het nieuwe leerplan.

Versch
il
onze p lende van
rojecte
n zijn
volwaa
r
d
ig
e
STEM
projec
ten.
OOK
VOOR

STEM

Om maximaal aan het
nieuwe leerplan tegemoet
te komen, ontwikkelde Tess
projecten die je afzonderlijk
kan aankopen.
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Bestel rechtstreek
TESS en bespaa

25%! Online best
mogelijk.

www.tess.be | info@tess.be | T +32 (0)56 449 449
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2de jaar Techniek - STEM
- Milieu een kostbaar goed
- Beveiligen met 0 en 1
- Het vakantiehuisje
- Bike@school
- Vliegen en techniek
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De indeling 1ste/2de jaar is louter indicatief.
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Doordat wij zelf bouwpakketten
ontwikkelen en samenstellen,
kunnen wij de goede kwaliteit
garanderen.
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1. Leerwerkboek

2. Doe-activiteit

Afzonderlijke projecten van 6 weken met een
correcte verhouding tussen begrijpen, hanteren en duiden. Zowel voor het
officieel als het vrij onderwijs. Bij aankoop
van 5 projecten van hetzelfde aantal: 10%
korting.

De doe-activiteit is geïntegreerd in het project
volgens de stappen van het technisch proces.
Onze sets bevatten alle onderdelen en toebehoren zoals lijm, vernis, nagels, schroeven
enz.

3. Bordboek

4. Klasmateriaal

Met dit digitaal leerwerkboek geef je op een
comfortabele manier les: inzoomen, oplossingen weergeven, internetlinks openen, filmmateriaal bekijken... Het bordboek bevat ook de
handleiding, jaarplan, de leerdoelen...
(1 bordboek per school/vestiging)

Uitgeverij TESS biedt verschillende BOXen
aan. Deze bevatten het klasmateriaal dat
je nodig hebt om het project te doorlopen.
De BOXen zijn éénmalig aan te kopen, van
uitstekende kwaliteit en dus goed voor jarenlang lescomfort.

Kennismaking met techniek
Leerwerkboek

‘Kennismaking met techniek’ is het ideale project om de lessen techniek mee te starten. In de 1ste les maken de leerlingen de doe-activiteit ‘naamkaartje’ volgens de 5 stappen
van het technisch proces. In dit project wordt de nadruk
gelegd op het onderzoeken van technische systemen. De
leerlingen leren keuzes maken en deze te verantwoorden.
Ervaringsgebied: constructie en ICT

Leerwerkboek: € 5,35 (incl. btw)
Bordboek: € 30,00 (incl. btw)

Doe-activiteit: naamkaartje

Het naamkaartje is een perfecte doe-activiteit om de lessen
techniek te starten. Stabiel, handig en onmiddellijk bruikbaar. Op de voorkant komt hun naam, op de achterkant het
lessenrooster. Kan gemakkelijk gedemonteerd worden voor
in boekentas!

Klasmateriaal:

keuzeset nagels, schroeven en bits

Mijn unieke LEDlamp
Leerwerkboek (2 projecten)

In het 1ste project ontwerpen en tekenen de leerlingen de vorm
van hun LEDlamp, zodat ze een uniek exemplaar bekomen.
Isometrisch perspectief en Europese projectie worden aangeleerd. De houten onderdelen worden gemaakt.
In het 2de project worden de armatuur en het elektrisch gedeelte gemonteerd. Het transport van het hout vanaf de
boom tot in de techniekklas, komt uitgebreid aan bod.
Ervaringsgebied: constructie, energie en transport.

Leerwerkboek: € 7,96 (incl. btw)
Bordboek: € 30,00 (incl. btw)

De LEDlamp: constructie
Leerwerkboek

Kies je een LEDlamp met voorgeboorde gaten en afrondingen, dan heb je enkel dit project nodig: de armatuur en het
elektrisch gedeelte worden stap voor stap gemonteerd. Het
transport van het hout, vanaf de boom tot in de techniekklas
komt uitgebreid aan bod.
Ervaringsgebied: constructie, energie, transport.

Leerwerkboek: € 5,35 (incl. btw)
Bordboek: € 30,00 (incl. btw)

Doe-activiteit: LEDlamp
De leerlingen kunnen hun unieke, gepersonaliseerde LEDlamp maken door zelf de vorm te ontwerpen. Ze werkt op
een batterij van 9V en geeft minimum 100 uren licht.
Je kan de LEDlamp verkrijgen in verschillende afwerkingsniveaus. Je kan kiezen voor voorgeboorde gaten
en afrondingen of je kan deze zelf ontwerpen en boren.
De ruimte voor de batterij is in beide afwerkingsniveaus
reeds uitgefreesd.
De lamp is op een leuke, originele manier af te werken.
De lamp is CE-gekeurd.
> ook te verkrijgen met vooraf geboorde gaten en afrondingen
in hout + gaten in afdekplaat: toeslag € 1,95 (incl. btw)

Klasmateriaal:

keuzeset nagels, schroeven en bits
Zie project ‘Kennismaking met techniek’.

Met deze keuzeset maken de leerlingen een verantwoorde
keuze in functie van hun ontwerp.
6 stapelbare, stevige dozen (30 cm x 18 cm).

Naamkaartje: € 3,90 (incl. btw)
Keuzeset (bestaat uit 6 gevulde dozen): € 86,40 (incl. btw)

LEDlamp: € 14,95 (incl. btw)
Batterij 9V: € 0,99 (incl. btw)

Voeding en techniek

Beveiligen met 0 en 1

Leerwerkboek

Leerwerkboek

In dit project komen de biotechnische processen aan bod
om yoghurt te maken. De leerlingen werken proefondervindelijk met geuren en smaken, bestuderen het conserveren van
voedsel en het energieverbruik bij de bereiding van voeding.
Ook het transport van melk: ‘Van de uier tot de yoghurtmachine’ wordt nader bekeken. Tenslotte worden verschillende
soorten yoghurt gemaakt en geëvalueerd.

Op een kernachtige manier onderzoeken de leerlingen eenvoudige besturingen op basis van poorten met het programmeerbaar alarm. Ze onderzoeken eenvoudige sensoren en
actuatoren en passen deze toe bij het oplossen van verschillende opdrachten.
Ervaringsgebied: ICT, constructie.

Leerwerkboek: € 6,50 (incl. btw)
Bordboek: € 30,00 (incl. btw)

Ervaringsgebied: biotechniek, transport, energie.

Leerwerkboek: € 5,35 (incl. btw)
Bordboek: € 30,00 (incl. btw)

Klasmateriaal:
voeding en techniekBOX
voeding en techniekBOX

Met deze BOX beschik je over al het noodzakelijke materiaal
om vlot het project ‘Voeding en techniek’ te doorlopen.
Inhoud: (1 yoghurtmachine met 7 potjes, 2 vervangsets (14
potjes), 200 bekertjes, 200 lepeltjes, 400 wattenstaafjes, 7
neusknijpers, een afwasbare markeerstift om de potjes te
labelen ...)
Klassikaal lesmateriaal, kant-en-klaar. Met één set kan je 3
klassen per week aan het werk zetten!

Voeding en techniekBOX: € 195,00 (incl. btw)

Milieu een kostbaar goed
Leerwerkboek

Zorg dragen voor het milieu staat in dit project centraal.

Doe-activiteit:
programmeerbaar alarm
Het programmeerbaar alarm bevat twee EN - poorten, twee
OF - poorten en twee NIET - poorten, klemmen om verbindingen te maken, ...
Op de printplaat worden leds, een lichtsensor en een temperatuursensor gesoldeerd. Als uitvoerorgaan is er een
zoemer en 5 leds. De printplaat heeft ook een contraplug om
andere sensoren en actuatoren op aan te sluiten.
Deze doe-activiteit biedt tal van toepassingsmogelijkheden
in het dagelijks leven. Het kan bv. als brandbeveiliging of
diefstalbeveiliging geprogrammeerd worden.
Het programmeerbaar alarm is in bouwpakket aan te kopen of klaar voor gebruik (alarmBOX).
Inhoud alarmBOX:
• BOX: afgewerkt programmeerbaar alarm met batterij en
schroevendraaier.
• Afzonderlijke BOX: snoer met plug, set geleiders, luchterklemmen, 6 sensoren (druktoets, wisselschakelaar,
trilcontact, magneetcontact, bewegingscontact, wisseldrukcontact).

De leerlingen realiseren zich hoe we ons milieu vervuilen en
hoe we dit kunnen voorkomen. Bij het onderdeel ‘watervervuiling’ bouwen ze als doe-activiteit een waterfilter en bij ‘natuurlijk recycleren’ gaan we dieper in op composteren.
De leerlingen onderzoeken het omzetten van energie in al zijn
vormen en de impact op het milieu.
Ervaringsgebied: biotechniek, energie, constructie.

Leerwerkboek: € 5,35 (incl. btw)
Bordboek: € 30,00 (incl. btw)

Alarm in bouwpakket: € 19,82 (incl. btw)
Batterij 9V: € 0,99 (incl. btw)
AlarmBOX: € 86,80 (incl. btw)

Vakantiehuisje

Vliegen en techniek

Leerwerkboek

Leerwerkboek

In dit project ontwerpen de leerlingen een vakantiewoning.
Ze kiezen de grond waarop zal gebouwd worden op het verkavelingsplan. Ze ontwerpen en tekenen het grondplan en
houden daarbij rekening met de nodige ruimte, de behoefte
van hun gezin en de oriëntatie van het huis.
Er wordt dieper ingegaan op de eigenschappen van verschillende materialen in functie van buiging, trek, druk, enz...
Ervaringsgebied: constructie, ICT.

Deze open opdracht is een echte uitdaging en ook een
prachtig STEM-project. Doorheen de geschiedenis wordt
gekeken naar de evolutie van de luchtvaart en het duiden
ervan binnen de maatschappij. Via verschillende onderzoeken komt de leerling meer te weten over zwaartekracht,
luchtweerstand, liftkracht (wetten van Bernouilli) ... Zo komen
ze tot inzicht bij het ontwerpen en bouwen van een vliegtuigje. Ze ontwerpen hun eigen model, maken en testen het
en zorgen voor de nodige verbeteringen.
Ervaringsgebied: transport, constructie.

Leerwerkboek: € 6,50 (incl. btw)
Bordboek: € 30,00 (incl. btw)

Doe-activiteit:
maquette vakantiehuisje
In deze doe-activiteit timmeren de leerlingen een maquette van hun vakantiewoning in elkaar.
De oppervlakte van het huisje bedraagt 96 m².
Het grondplan kan op een eenvoudig tekenplankje getekend worden (A4 - formaat) of met de computer.

Leerwerkboek: € 6,50 (incl. btw)
Bordboek: € 30,00 (incl. btw)

Doe-activiteit:
miniatuurvliegtuig

OO
VO K
ST OR

EM

Tijdens deze doe-activiteit ontwerpt en bouwt de leerling
zijn eigen vliegtuig. De set bestaat uit polystyreenplaten van
verschillende dikte, lijmpatronen, propeller, rubbermotor ...
De spanwijdte van het vliegtuig bedraagt ongeveer 60 tot 80
cm. Er wordt voldoende materiaal geleverd om te kiezen uit
verschillende vliegtuigtypes.

Na evaluatie van het grondplan worden de gevels afgewerkt en vervolgens op de flanken gekleefd.
Als laatste worden de binnenmuren uit maquettekarton
gesneden en in de woning aangebracht.
Een set bestaat uit MDF-materiaal, scharnieren, schroeven, nagels, lijm en maquettekarton.
Bij aankoop ontvang je een syllabus voor de leerkracht.

Klasmateriaal:

keuzeset nagels, schroeven en bits
Zie project ‘Kennismaking met techniek’.

Maquette vakantiehuisje: € 10,45 (incl. btw)

Miniatuurvliegtuig: € 9,70 (incl. btw)

Klasmateriaal:
vliegtechniekBOX
Met deze BOX beschik je over alle gereedschap om met een
klas van 24 leerlingen de doe-activiteit ‘miniatuurvliegtuig’ te
maken en het project te doorlopen.
Deze BOX bevat: 24 snijmatten, 24 hobbymesjes (met reserve), 12 schuursponsjes, 8 lijmpistolen, doos voor lijmtesten,
8 kleefbandrolletjes, 2 houders om het evenwicht van het
vliegtuig te testen en 12 aluminium latten van 50 cm. Dit alles
wordt opgeborgen in een handige plastiek BOX.

Eenmalig aan te kopen! Klassikaal materiaal.
VliegtechniekBOX: € 484,00 (incl. btw)

NOG MEER ... DOE-ACTIVITEITEN
Behendigheidsspel
Dit spel bestaat uit een ringspel en bibberspel.
Voor het ringspel verbind je het snoer met de lans. Met de
lans ga je door 4 metalen ogen tot je de eindring raakt. Indien de lans één van de ogen raakt, licht de rode led naast
het oog op dat aangeraakt wordt.
Raak je de eindring, dan licht de groene led op.
Als je het snoer met het bibberoog verbindt, kan je het bibberspel spelen. Ga van de ene kant naar de andere kant van
het parcours zonder de draad te raken. Indien je wel de draad
raakt, licht de rode led op.
> Ook te verkrijgen met vooraf geboorde gaten: toeslag € 1,45
(incl. btw)

Bureaulamp
De bekende bureaulamp van TESS blijft een uitdagende
doe-activiteit. De basisstructuur is een armatuur van hout,
MDF en geanodiseerd aluminium. De leerlingen kunnen zelf
de vorm van hun bureaulamp ontwerpen zodat ze een uniek
exemplaar bekomen.
Deze bureaulamp is dubbel geïsoleerd en Œ gekeurd.
Wordt geleverd zonder gaten en afrondingen in houten
onderdelen.
Het is een doe-activiteit die de leerlingen jarenlang plezier
zal bezorgen.
De leerkracht moet geen specifieke kennis van hout, metaalbewerking of elektriciteit bezitten.
Schuurpapier, lijm, vernis, schroeven enz... zijn inbegrepen.
> Ook te verkrijgen met geboorde en geplooide lampenkap:
toeslag € 0,85 (incl. btw)

Behendigheidsspel: € 12,70 (incl. btw)
Batterij 4,5V: € 1,95 (incl. btw)

Tekenplank
Deze tekenplank is een perfect instrument om de LEDlamp,
bureaulamp of het grondplan en de gevels van de maquette

Bureaulamp: € 18,90 (incl. btw)

Tekenplank: € 4,42 (incl. btw)

Polariteitstester doormeetapparaat
Om inzicht te krijgen in gelijkstroom of wisselstroom is een
polariteitstester onontbeerlijk.
Een doormeetapparaat is een perfect meetinstrument om te
ontdekken welke materialen geleider of isolator zijn of om
defecte gloeilampen of smeltveiligheden van goed werkende
te onderscheiden.

Eenheidsprijs: € 4,85 (incl. btw)
Batterij 4,5 V: € 1,95 (incl. btw)

Paneel
elektrische stroomkring
Dit paneel laat de leerlingen toe serie- en parallelschakelingen te bouwen met één bron, één of twee schakelaars en één
tot vier lampjes. TESS biedt twee versies aan:
* paneel elektrische kringloop, bouwpakket
* paneel elektrische kringloop, gemonteerd
Per set: 4 lampjes, batterij 4,5 V en 5 m vaste geleider

Bouwpakket: € 21,72 (incl. btw)
Gemonteerd: € 41,75 (incl. btw)

FIETSPROJECTEN

Verkeerseducatieve projecten met subsidies
Uitgeverij TESS ontwikkelde 3 fietsprojecten. Materialen en gereedschappen zijn
in de bijhorende BOXen terug te vinden. Met de BOX en het leerwerkboek kan je
de leerlingen in kleine groepjes zelfstandig laten werken.
> Maak kennis met onze 3 verkeerseducatieve projecten die door de provincie
en SMS (Slimme Mobiele Scholen) gesubsidieerd worden.
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Haal alles uit je fiets
Een project voor 1ste graad S.O.

Dossier 1 - Stel je fiets samen
Dossier 2 - Bikewash
Dossier 3 - Fietsatelier. Een lekke band herstellen, de
juiste zadelhoogte instellen, de remmen controleren,
de spaakspanning nagaan, de ketting onderhouden,
de stuurhoogte aanpassen ...
Dossier 4 - Versnelling en verzet
Dossier 5 - Mijn helm, mijn veiligheid
Dossier 6 - 10 ICT opdrachten

Haal alles uit je fiets
Leerwerkboek
Het leerwerkboek is de leidraad doorheen het project. Het helpt de leerling
om zelfstandig en op een inzichtelijke
manier de opdrachten uit te voeren.
Inhoud: Stel je fiets samen. Bikewash.
Fiets-atelier. Versnelling en verzet. Mijn
helm, mijn veiligheid. Differentiatietaken.
Toepassingsgebied:
transport, constructie en energie

Klasmateriaal:

		

Bike@school

Een project voor 1ste en 2de graad S.O.
Bike@school is hét project voor fietsonderhoud
en -herstelling op maat van de leerling.
In dit project controleren de leerlingen hun fiets aan
de hand van een uitgebreid overzicht aan vereisten.
De handige stappenplannen met foto’s maken zelfstandig werk mogelijk bij het onderhoud en de herstelling van de fiets. Dit project is gemaakt op basis
van bikewash en fietsatelier uit het project ‘Haal alles uit je fiets’.

De fietskoffer

FietstechniekBOX
> Afmeting 0,80 m x 0,55 m x 0,45 m

Door opdrachten uit te voeren, komen de leerlingen
de antwoorden op volgende vragen te weten:

Klassikaal lesmateriaal: stevige BOX met duurzaam materiaal dat jaren
te gebruiken is. De BOX bevat alle materiaal en gereedschap om de
techniekopdrachten uit te voeren (meer dan 200 stuks). Alles is dubbel
voorzien, zodat telkens 2 groepjes gelijktijdig de opdracht kunnen uitvoeren. Er is voldoende materiaal om een klas van 25 leerlingen aan het
werk te zetten.

Een project voor leerlingen van 10 tot 14 jaar

> Hoe werken velgremmen?
> Hoe kunnen spaken een stevig wiel maken?
> Waarom rinkelt de fietsbel?
> Welke afstand leg ik af als mijn wiel 1x ronddraait?
> Hoe werkt een fietspomp?
> Waarom is het fietsframe driehoekig?
> Waarom heeft een fiets tandwielen en een ketting?
> Hoe kan een fietsdynamo een lampje laten branden?

FietstechniekBOX: € 990,00 (incl. btw)
Leerwerkboek: € 7,96 (incl. btw)
Bordboek: € 30,00 (incl. btw)
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Bike@school

De fietskoffer

Leerwerkboek

Leerwerkboek

Het werkboek voor fietsonderhoud en
fietsherstelling is op maat van de leerling en maakt zelfstandig werk mogelijk.
Het bevat duidelijke stappenplannen
met foto’s.
Inhoud: Fietscontrole. Bikewash. Lekke
band herstellen. Ketting onderhouden.
Remmen en verlichting controleren.
Stuur- en zadelhoogte instellen. Spaakspanning controleren...

Het werkboek bevat informatie en invuloefeningen. Het helpt de leerling om
zelfstandig en inzichtelijk de opdrachten uit te voeren.
Het werkboek geeft aan elke leerling de
mogelijkheid om actief deel te nemen
aan het groepswerk. Dankzij dit werkboek kan elke leerling op een correcte
wijze geëvalueerd worden.

Toepassingsgebied:
transport, constructie en energie

Klasmateriaal:

Bike@schoolBOX:
> Afmeting 0,80 m x 0,55 m x 0,45 m
Klassikaal lesmateriaal: stevige BOX met duurzaam materiaal dat jaren te gebruiken is. De BOX bevat alle materiaal en gereedschap voor fietsonderhoud
en -herstelling. Alles is dubbel voorzien, zodat telkens 2 groepjes gelijktijdig
de opdracht kunnen uitvoeren. Er is voldoende materiaal om een klas van 25
leerlingen aan het werk te zetten. Het is een handige koffer met overzichtelijke
controlefiches. Kant-en-klaar.

Bike@schoolBOX: € 695,00 (incl. btw)
Leerwerkboek: € 4,32 (incl. btw)

Klasmateriaal:
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Fietskoffer:
> Afmeting 0,80 m x 0,55 m x 0,45 m
Bevat alle materiaal en gereedschap om 30 techniekopdrachten uit te
voeren, inclusief reservemateriaal, CD met handleiding voor de leerkracht, doelstellingen, tips, materialenlijst, correctiesleutel...

Fietskoffer: € 1120,00 (incl. btw)
Leerwerkboek: € 7,96 (incl. btw)

SU ME
BS T
ID
IE

O
VO OK
ST OR

EM

S

!
M
E
T
S
&
k
e
i
n
or Tech
o
v
j
i
r
e
v
e
g
t
i
u
Dé
Bordboeken
Bij elk project hoort een bordboek voor de leerkracht
waarmee je dynamisch les kan geven.
In dit bordboek vind je:
• de handleiding: didactische tips, het jaarplan, de eindtermen en doelstellingen,
een overzicht van de behaalde doelstellingen in de verschillende toepassingsgebieden.
• het leerwerkboek met de oplossingen.
•

afvinklijst behaalde doelstellingen.

Met het bordboek kan je:
• eigen aantekeningen toevoegen.
• internetlinks met één klik openen.
• in- en uitzoomen.
• filmmateriaal met één klik openen.
• online of offline werken.
• markeren in de tekst.

Prijs: €30,00 per project (incl.btw)

Bezoek onze nieuwe website!

Overheulestraat 214, B-8560 Moorsele
www.tess.be | info@tess.be | T +32 (0)56 449 449

