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Hoe werkt een paperclip?

Hoofddoel van deze les:
Je kunt deze activiteit verwerken in een
thema als :
- Onze klas
- Mijn schoolgerief
- Papier
- Ijzer sterk
- …

Zorg dragen voor wat anderen
gerealiseerd hebben, voor
voorwerpen en materialen.

Volgende doelen kunnen ook in aanmerking komen :
- Van voorwerpen uit hun omgeving kunnen aangeven dat ze gemaakt zijn van metaal,
steen, hout, glas, papier, textiel, kunststof, ...
- Vaststellen en uiten dat spierkracht, wind, water, zon, ... bronnen zijn van energie die in
overvloed aanwezig zijn,

Achtergrondinformatie:
Een paperclip is een meervoudig gebogen metalen draadje waarmee enkele velletjes
papier bijeen gehouden kunnen worden zonder het papier te beschadigen. De staaldraad
is meestal verchroomd maar ook wel geplastificeerd in allerlei kleuren. Naast de metalen
uitvoering is ook de kunststof variant in opkomst.
De eerste paperclip was de Fay Paperclip en werd in 1867 gepatenteerd. Deze clip
bestond uit een in een driehoek gebogen metalen draadje, waarbij de uiteinden aan de
punt van de driehoek nog wat doorlopen. Sinds die tijd zijn er bijzonder veel paperclips
gepatenteerd. Het oorspronkelijke ontwerp (de Fay Paperclip) bevatte slechts twee
bochten. Het nadeel daarvan was dat het papier bij het loshalen wel eens beschadigde.
Modernere uitvoeringen beschikken over één bocht meer, verder is er niets aan het
ontwerp veranderd. De metalen uitvoeringen worden tegenwoordig soms van een plastic
coating voorzien, vaak in veel verschillende kleuren. Het meest gebruikte formaat paperclip
heeft uitgevouwen een lengte van 10 cm.
Omdat de paperclip relatief eenvoudig te verbuigen is, wordt hij vaak gebruikt voor
doeleinden waarvoor de paperclip nooit ontworpen is: reset-knopjes van kleine apparaten
indrukken en het afreageren van frustraties. Uit een Brits onderzoek uit de jaren zeventig is
gebleken dat van de 100.000 paperclips maar 20.000 paperclips gebruikt werden om
papier bij elkaar te houden.

Voorbereiding:
- Leg een duidelijk verband met het thema waarin deze activiteit een zinvolle plaats krijgt.
-

Laat de leerlingen vertellen wat ze al weten en kennen in verband met het onderwerp van
deze activiteit.

-

Deel hen mee dat jullie vandaag zelf een paperclip gaan maken.

Aan de slag:
-

De leerlingen werken het best met twee of drie samen.

-

Zorg er wel voor dat elke leerling op het einde van de activiteit beschikt over een
zelfgemaakte paperclip.

-

Laat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk werken. Indien ze hulp inroepen, hanteer dan
de techniek van het doorvragen. Indien dat geen oplossing biedt, kun je nog altijd enkele
suggesties voor mogelijke oplossingen aanbieden. Het is belangrijk dat we de leerlingen
zo zelfstandig mogelijk laten werken.

-

Deze activiteit kan ook ingepast worden in hoekenwerk, een doorschuifsysteem…

Nabespreking:
-

Deze activiteit wordt zinvol afgesloten met een nabespreking.

-

Daarbij kunnen allerhande bedenkingen ter sprake worden gebracht in verband met de
inhoud van de activiteit, de wijze van samenwerken…

-

Eveneens zinvol is het in deze nabespreking de link te leggen met de vooropgestelde
doelen. Dat kan bijvoorbeeld als volgt.
-

Hoe ga jij om met anderen gerealiseerd hebben, met voorwerpen en materialen?

-

Uit welke materialen kunnen paperclips worden gemaakt: metaal, steen, hout,
glas, papier, textiel, kunststof, ...?

-

Welke energie heb je nodig om zelf een paperclip te maken en die te laten
werken? Wat kun je daar nog over vertellen?

