Mogelijkheid voor een afsluitende les met het schema
Als voorbereiding voor de afsluitende les hangt het schema er weer en liggen nieuwe post-its klaar. De leerlingen
krijgen een leeg schema als invulwerkblad en krijgen te horen dat ze later een volledig schema moeten inleveren.
In de afsluitende les is het de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk horizontale en verticale verbanden
kunnen leggen, en de gegevens uit het practicum kunnen plaatsen in het schema.
Het handigste is om de leerlingen te laten werken in de groepjes waarmee ze ook in het practicum gewerkt
hebben.
Elk groepje krijgt de opdracht (ongeveer 15 minuten):
a. Plaats wat je in het practicum voor jouw gen hebt bestudeerd in het schema (zie hieronder in rood wat
bijv. voor P53 opgeschreven zou kunnen worden). Maak er zo nodig een post-it bij.
b. Beschrijf minstens 1 horizontale relatie (dus bijv. tussen verschijnsel en diagnose) en 1 verticale relatie
(dus bijv. tussen chemokuur en kaalheid).
Van elk van de drie bestudeerde genen zijn er twee groepjes: 1 groepje kan hun antwoorden op a. toelichten en
het andere groepje hun antwoord op b. Horizontale en verticale verbanden worden met lijnen aangegeven op de
poster.
Er zijn dus 6 korte (!) presentaties van niet veel meer dan 2 à 3 minuten.
Tot slot wordt klassikaal bekeken of het schema nu de zaak goed weergeeft. De docent vult nog zaken aan die
niet ter sprake zijn gekomen. De leerlingen krijgen als opdracht om het schema thuis verder uit te werken en in te
leveren, met aanduiding van dwarsverbanden.

Tabel 3: Plaatsing kennis over P53 in het schema
Zwart: vanuit de informatie bij de start van het practicum (kan al op het schema staan)
Rood: tijdens het practicum erbij geleerd over P53
Groen: behandeling op basis van uitslag over P53
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