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Logboek
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Inhoud in het kort
Dit werkblad hoort bij de Beleef de Lente. 

Dankzij de webcams van Beleef de Lente 

wordt het verborgen leven van verschillende 

vogels tijdens het broeden zichtbaar. Kinde-

ren kunnen zien wanneer een vogel een ei 

legt. En wanneer het ei uit komt. Met dit log-

boek kunnen ze bijhouden wat er wanneer in 

het nest van de een vogel gebeurt. 

Kijk regelmatig (bijvoorbeeld dagelijks bij de 

koolmees, wekelijks bij de grotere soorten) 

met de leerlingen naar de camerabeelden 

van de door jullie gekozen vogel. Houd be-

langrijke gebeurtenissen bij in het logboek. 

Gebruik deze gegevens eventueel ook om 

vooraf te voorspellen wat er is gebeurd 

sinds het vorige bezoek aan de webcam. 

Bijvoorbeeld: 

- Gisteren waren er vier eieren. Hoeveel eie-

ren denken jullie dat er vandaag zijn?  

- Denken jullie dat de eieren vandaag zijn 

uitgekomen? 

Tip: 

Je kunt dit logboekje goed gebruiken tijdens het zelfstandig-werken 

uurtje.

Leerkracht

Kerndoelen
Sluit aan bij de volgende kerndoelen van het domein  

Oriëntatie op jezelf en de wereld:

•  Mens en samenleving, kerndoel 39: De leerlingen leren met 

zorg om te gaan met het milieu.

•  Natuur en samenleving, kerndoel 40: De leerlingen leren in 

de eigen omgeving veelvoorkomende planten en  

dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze 

functioneren in hun leefomgeving; kerndoel 41: De leerlingen 

leren over bouw van planten, dieren en mensen  

en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Lesdoelen
•  De leerlingen weten uit welke stappen het voortplantings-

proces bestaat.

•  De leerlingen verwonderen zich over het leven van de vogels 

in Nederland.

•  De leerlingen vinden het belangrijk dat vogels beschermd 

worden.

•  De leerlingen observeren een vogel en verwerken hun  

observaties in een logboek.

Benodigdheden
•   digibord met internetverbinding om 

livebeelden te bekijken – als de leer-

lingen zelfstandig met de materialen 

aan de slag gaan, hebben ze (per 

groepje) een apparaat met internet-

verbinding nodig

Aanvullende suggesties
•  Gebruik de introductieles waarin 

de leerlingen kennismaken met de 

vogels van Beleef de Lente en hun 

belangrijkste kenmerken.

•  Gebruik de verdiepende onderzoeks-

kaarten: Eieren en kuikens, Geluiden, 

Voedsel en snavels, Wonen en neste-

len of Gevaren en bedreigingen.



1a.  Kies één van deze vier vogels:  

Mijn logboek gaat over het nest van de: 

1b.  Gebruik de bronnen. Bekijk het basisfilmpje van deze vogel.

2.  Teken hier jouw vogel of zoek er een plaatje van en plak die hier op.

Onderdeel van lesmateriaal Vogels algemeen. Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en  

niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. © Vogelbescherming Nederland

Vogels in de klas

Logboek
Naam:  

Groep:   

Bronnen
Bron 1A,  nestcamera koolmees 

Bron 1B,   nestcamera slechtvalk 

Bron 1C,   nestcamera ooievaar

Bron 1D,  nestcamera steenuil

Bron 2A,   basisfilmpje koolmees

Bron 2B,   basisfilmpje slechtvalk

Bron 2C,   basisfilmpje ooievaar

Bron 2D,   basisfilmpje steenuil

Leerling

2

3. Wat weet je al van deze vogel?

4. Kijk goed naar het nest. Wat valt je op? 

Waar is het nest bijvoorbeeld van gemaakt? 

Waar is het nest gebouwd?

    Koolmees      Ooievaar      Steenuil Slechtvalk
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https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/slechtvalk
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/steenuil
http://www.vogelbescherming.nl/koolmeesfilm
http://www.vogelbescherming.nl/slechtvalkfilm
http://www.vogelbescherming.nl/ooievaarfilm
http://www.vogelbescherming.nl/steenuilfilm
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Stand van zaken

Gebruik de nestcamera’s. Je kunt tussendoor een onderzoekskaart maken. Dat zijn onderzoeksopdrach-

ten die ook over de nesten gaan. Ze leren je nog meer over de vogel die je volgt. Veel plezier. 

Let op! Dit deel vul je elke keer als je naar het nest kijkt in.

Datum:

Tijdstip:          ochtend          middag          avond          omcirkel

1.  Wat gebeurt er nu op het nest?  

Maak een schets of tekening. 

2a.  Wanneer was de vorige keer dat je 

keek? Is er iets veranderd? JA/NEE

2b. Zo ja, wat dan? 

3.  Bekijk de filmpjes van de afgelopen dagen. Is er iets belangrijks gebeurd?

4. Wat verwacht je dat er de komende dagen gaat gebeuren?
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5. Bijzondere gebeurtenissen. Dit deel vul je alleen in als er iets bijzonders is gebeurd.

Eieren leggen

Eerste ei gelegd op:

Tweede ei gelegd op:

Derde ei gelegd op:

Laatste ei gelegd op:

Aantal eieren totaal:

Uitkomen

Eerste ei uitgekomen op:

Tweede ei uitgekomen op:

Derde ei uitgekomen op:

Laatste ei uitgekomen op:

Aantal eieren totaal:

Uitvliegen

Eerste jong uitgevlogen op:

Tweede jong uitgevlogen op:

Laatste jong uitgevlogen op:
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Conclusie

Dit is de laatste bladzijde van je logboek. Deze vul je in als alle kuikens zijn uitgevlogen en het nest leeg is.

Datum:

Tijdstip:          ochtend          middag          avond          omcirkel

1. Wanneer zijn de jongen uitgevlogen?

2. Hoeveel eieren waren er in het nest?

3. Hoeveel jongen zijn er groot geworden in het nest?

4. Hoe lang zaten de kuikens in het nest?

5. Wat aten de jongen?

6. Waren er problemen in het nest? Was er bijvoorbeeld gevaar?

7. Wat is je opgevallen?

8. Wat vond je het mooiste moment?

9. Wat vond je niet leuk? 
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10. Wat heb je geleerd? Zijn er bijvoorbeeld onverwachte dingen gebeurd?

Plak een plaatje/maak een tekening van één van de kuikens vlak voor het uitvliegen. 

Zien ze er al precies zo uit als de ouders? Wat is het verschil?

Hopelijk worden de jongen groot en sterk! 

Volgend jaar begint alles weer opnieuw. 

Kijk jij dan ook weer mee?
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