
 

 

De pleisterrobot 
 

Ontwerp een robot per tafelgroepje 
 

Ontwerpers: Max, Sophie, Fedde, Luus,  

 Daniël & Oscar 
 
Onze robot heeft: 

• Laserogen om alles in de gaten te houden. 
• Een pleister als mond om te praten. Onze robot 

praat robottaal. 
• Een sirene zodat mensen hem aan horen komen. 
• Laatjes met veel spullen zoals pleisters, verband, 

scharen, handdoeken, jodium en snoepjes 
 

 
 



 

 

De pleisterrobot 
 

Ontwerp een robot per tafelgroepje 
 
Ontwerpers: Simon, Jasmijn, Bono, Lina, Steef 
 
Onze robot heeft: 

• Een telefoon om hem te bellen en om te typen wat 
hij moet doen. 

• Een pleistersnijder om pleisters op verschillende 
maten af te snijden. 

• Laserogen 
• Klein magazijntje waar alle spullen in zitten. Als je 

op de j drukt dan kom je bij het laatje van de 
jodium, druk je op de sch dan krijg je een schaar. 
Bij de p zitten grote rollen pleisters om af te 
knippen door de pleistersnijder. 

 



 

 

De pleisterrobot 
 

Ontwerp een robot per tafelgroepje 
 

Ontwerpers: Meagan, Stijn A., Angèle, Luuk 
 
Onze robot heeft: 

• Geen benen, maar er horen wieltjes onder te 
zitten die je niet ziet. 

• Een antenne om signalen op te halen van de 
telefoon. 

• Binnenin ook ogen. 
• Laserogen en kan zien waar hij heengaat 
• ronddraaiogen die ver kunnen kijken. 
• Een klein magazijntje. Als je op de kleine knopjes 

drukt dan gaat het open en komt er gips, klein 
verband, drukverband enzovoort uit. 

 



 

 

De pleisterrobot 
 

Ontwerp een robot per tafelgroepje 
 

Ontwerpers: Benck, Isabelle, Pepijn, Jeremy, Carmel,       
                    & Jasper 
 
Onze robot heeft: 

• Knopjes met een bak waar pleisters in liggen. Ook 
liggen daar snoepjes in. 

• Plakband aan de voorkant waar pleisters aan 
blijven zitten. 

• Haren, oorbellen en grappige ogen. 
• Laserogen 
• Ogen die ver kunnen kijken en in kunnen zoomen. 

 

 



 

 

De pleisterrobot 
 

Ontwerp een robot per tafelgroepje 
 

Ontwerpers: Ris, Pleun, Dinan, Ferenc, Faye, Stijn W. 
 
Onze robot heeft: 

• Een afdak (cd) voor als het regent. 

• Laserogen 

• Een telefoon waar mensen hem kunnen bereiken. 

• Een toetsenbord om te typen wat er nodig is in het 
magazijn. 

• Messen om eten te snijden. 

 



 

 

 

De pleisterrobot 
 

Groepsontwerp  
 

We hebben gesproken dat de pleisterrobot de volgende functies 

of voorwerpen moet hebben: 

• laserogen: deze ogen houden alles in de gaten en kunnen 

inzoomen op de wond. 

• Een sirene: de sirene is nodig om te laten weten dat de 

pleisterrobot eraan komt.(idee om sirene te gebruiken van 

een speelgoedauto?) 

• Een stekker: de stekker gebruiken we om de robot op te 

laden 

• Een telefoon: de telefoon heeft de robot nodig om hem te 

bereiken. 

• Een antenne om de signalen van de telefoon op te vangen. 

• wieltjes: door wieltjes onder de robot te maken kan hij 

rijden 

• klein magazijntje: in een soort lade maken we vakjes met 

allerlei spullen die nodig zijn om de kinderen of mensen te 

helpen met daar voorop een toetsenbord met letters als je 

op de p druk dan komt het vakje met de pleisters te 

voorschijn. 

• spullen die nodig zijn voor het magazijn: pleisters, verband, 

scharen, jodium, lijm, plakband, gips, drukverband, gaasjes, 

maar ook jerrycan met water om de wond schoon te 

spoelen, een handdoek om de wond af te drogen en 

snoepjes of stickers om kinderen weer vrolijk te maken 

• Een pleistersnijder en grote rollen pleister: deze gebruiken 

we om de pleisters te kunnen snijden. 

• Meetlint of lineaal: om te meten hoe groot de pleister moet 

zijn. 


