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 Inleiding 
 

Dit educatief pakket sluit aan bij een klasbezoek in de thema’s ‘weer en klimaat’. U vindt er 

enkele handvaten om dit klasbezoek voor te bereiden en erna wat dieper in te gaan op de 

inhouden die aan bod kwamen.  

 

Dit document maakt gebruik van … 

 

Pictogrammen 

  

 

Voorbereidingsactiviteit 

Voorbereidingsactiviteiten hebben tot doel de 

leerlingen voorkennis mee te geven en misvattingen 

weg te werken, zodat ze het klasbezoek optimaal 

kunnen volgen.  

 Naverwerkingsactiviteit 

Tijdens naverwerkingsactiviteiten worden de 

inhouden uit het klasbezoek in de klas verder 

uitgediept.  

Kaders 

 

 Achtergrondinformatie 

De achtergrondinformatie voorziet u van de nodige 

basiskennis over weerkunde om de voorgestelde 

leeractiviteiten te kunnen begeleiden.  

  Didactische informatie 

Meer uitleg over de voorgestelde werkvormen vindt 

u in het luikje ‘didactische informatie’.   

  Misvattingen en vergelijkingen 

Misvattingen komen vaak voor bij leerlingen, zeker 

binnen het thema weerkunde. En abstractere 

concepten worden bevattelijker gemaakt door ze te 

vergelijken met voorwerpen, situaties, … uit het 

dagelijkse leven.    

Bijlagen 

 

 Extra didactisch materiaal dat onmiddellijk inzetbaar 

is in de klas.   
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 Verkenning: wat weten we over het weer?  
 

Doelstelling De voorkennis van de leerlingen omtrent weerkunde activeren en hun 

nieuwsgierigheid prikkelen.  

  Tijdsduur 50 min 

Benodigdheden en 

media 

 schoolbord 

 A4-bladeren 

 A3-bladeren met stellingen 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in groepjes van 4. Plaats ze in een kring.   

 

2.1. Inleiding: een mindmap maken 

 

Het weer is een heel algemeen begrip. In deze activiteit proberen we verschillende 

domeinen binnen dit grote onderwerp af te bakenen.  

 

De klas kan verdeeld worden in verschillende groepen. Elke groep heeft als taak één mindmap 

te maken.  U kan daarbij volgende vragen als leidraad stellen:  

 

 Wat is weer?  

 Wat meten we van het weer? 

 Hoe komt de weerman of weervrouw tot een weersvoorspelling? 

 Wat is neerslag?  

 Hoe ontstaat regen? Wind?  

 Wat is onweer?  

 Wat is een atmosfeer?  

 Zou er ook weer op andere planeten mogelijk zijn? Hoe zou dat er dan uitzien?  

 

U kan uw leerlingen ook vragen online een mindmap te maken via app.mindmapmaker.org of 

andere online tools. (optioneel)  

 

Het antwoord op al deze vragen zit vervat in dit educatief pakket.  
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2.2. Filosoferen met kinderen 

 

De activiteit met de mindmap liet de leerlingen nadenken over wat ze al kennen en weten. Laat 

je leerlingen nu eens nadenken over wat ze nog niet weten. De wetenschap heeft al veel 

ontdekt over het ontstaan van ons weer, maar nog niet alles. Het stemt nederig te weten dat 

we in 2020 nog steeds niet in staat zijn het weer langer dan drie dagen met precisie te 

voorspellen. .   

 

STAP 1: Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 en vraag ze om elk één vraag over je 

onderwerp te noteren op het A4-blad.  

 

STAP 2: Laat de leerlingen in groepjes in gesprek gaan over de vier vragen.  

 

STAP 3: Vraag de leerlingen één van de vier vragen, bij voorkeur de vraag waar ze écht geen 

antwoord op kunnen vinden, te omcirkelen: dit is de vraag die ze aan de volledige klas willen 

voorleggen. Verzamel de vragen.  

 

STAP 4: Plaats alle leerlingen in een kring zodat ze elkaar kunnen zien. Ze vormen nu een 

‘onderzoeksgemeenschap’. Kies uit de verzamelde vragen één vraag uit om te bespreken met 

de volledige klas.  

 

STAP 5: Geef enkele leerlingen een rol. Na iedere vraag kan een andere leerling de rol op 

zich nemen.  

 

 Voorzitter: jij zorgt ervoor dat het gesprek vlot verloopt, dat iedereen aan het woord 

komt en dat iedereen zijn hand opsteekt om het woord te vragen.  

 Verslaggever: jij schrijft kort op het bord wat er gezegd wordt. 

 Tijdsbewaker: jij houdt de tijd in het oog. Ga, bijvoorbeeld, na 5 minuten over tot een 

volgende vraag.  

 Journalist: jij vraagt na iedere vraag aan enkele klasgenoten wat ze van het gesprek 

vonden. Vonden ze het boeiend? Wat hebben ze er uit geleerd? Welke andere vragen 

komen er, naar aanleiding van het gesprek, bij hen op? Eventueel kun je deze vragen 

bundelen, zodat ze deze tijdens het klasbezoek aan de UGent Volkssterrenwacht 

Armand Pien kunnen stellen aan de lesgevers.  

 Samenvatter: jij vat na iedere vraag samen wat er gezegd is en bedenkt een kort 

besluit.   
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Jouw rol als leraar 

Als leraar wordt van je verwacht dat je de alwetende expert bent en dus moet kunnen 

antwoorden op de vragen van de leerlingen. Wanneer je echter filosofeert met je leerlingen, is 

het belangrijk dat je duidelijk maakt dat ook jij niet alles weet. Je bent geen specialist van het 

thema en er bestaan nu eenmaal vragen waar niemand tot nu toe het antwoord op kent. Verder 

let je het best op volgende zaken:  

 Neem zelf niet deel aan het gesprek, maar bewaak de kwaliteit en de vorm ervan.  

 Zorg ervoor dat leerlingen hun antwoorden beargumenteren.  

 Creëer een veilige omgeving waarin leerlingen openlijk kunnen spreken.  

 

2.3. Alternatief: Tweepraat 
 

Dit alternatief kan je toepassen als je zelf enkele vragen voorzien hebt en als je wil 

garanderen dat iedere leerling nadenkt over de vraag. Schrijf of projecteer een vraag op het 

bord. (vb. waaruit bestaat onze atmosfeer?). Laat de leerlingen door elkaar rondlopen in het 

klaslokaal. Spreek een sein af waarop de leerlingen zo snel mogelijk een partner moeten 

zoeken zodat ze een duo vormen. Geef de duo’s nu één minuut de tijd om hun ideeën over de 

vraag uit te wisselen. Nadien lopen ze verder, gaat het sein weer af en zoeken ze een nieuwe 

partner om de vraag opnieuw te discussiëren. Doe dit een drietal keren en vraag nadien enkele 

leerlingen om te vertellen aan de klas wat volgens hem/haar het antwoord op de vraag is. 

Nadien kan eventueel een klassikale discussie plaatsvinden.  

 

Hieronder vind je ter inspiratie enkele vragen:  

 

 Wat is de rol van de Zon is ons weer?  

 Waarom zijn er seizoenen?  

 Hoe ontstaat regen?  

 Wat zit er allemaal in de atmosfeer? 

 Wat is onweer? 

 Is het weer overal in België hetzelfde op hetzelfde moment?  

 Vind je ook weer op andere planeten? Hoe ziet dat er dan uit?  

 Wat is klimaat?   

 Wat is het verschil tussen weer en klimaat?  
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2.4.  Het weer in ons dagelijks leven  
 

Doelstelling Via weerspreuken ontdekken de kinderen de belangrijkste 

weerparameters. Luchtdruk wordt hier niet bij vermeld.    

  Tijdsduur 20 min 

Benodigdheden en 

media 

 kaartjes met weerspreuken (zie bijlage 1)  

Klasopstelling Verdeel de klas in twee groepen.   

 

Er zijn talloze weerspreuken in ons taalgebied te vinden. Vroeger leefden mensen veel meer 

op het ritme van de seizoenen en de zon. Welk weer het zou worden had een grote invloed op 

hun werkleven.  

 

 Knip de kaartjes uit die u vindt in bijlage 1. De ene serie is de zegswijze. De andere 

geeft de betekenis.  

 Geef groep 1 een kaartje met een zegswijze.  

 Geef groep 2 een kaartje met de betekenis.  

 Laat de kinderen rondlopen in de klas tot wanneer alle passende duo’s mekaar hebben 

gevonden.  

 Herhaal dit een paar keer.  

 

In deze spreuken zitten heel wat weerparameters verstopt.  

Laat de kinderen terug plaatsnemen. Vraag hen wie een parameter van het weer op het bord 

wil noteren. Met een parameter bedoelen we: een woord dat met het weer te maken heeft.  

 

Er zijn heel wat parameters van het weer. De vetgedrukte vind u terug in deze oefening, 

de normaal gedrukte niet.  

 Wind (richting en kracht) 

 Neerslag (regen, hagel, sneeuw) 

 Temperatuur 

 Bewolking 

 Zonneschijn 

 Luchtdruk 

 luchtvochtigheid 

 



 

 

 

Pagina 9 

 

 

2.5. Naar een definitie van weer en klimaat  
 

Doelstelling De leerlingen gaan op zoek naar de best mogelijke omschrijving van 

weer en klimaat.     

  Tijdsduur 20 min 

Benodigdheden en 

media 

 Stellingen: wat is weer? Wat is klimaat? (zie bijlage 2)  

 Bord, beamer  

Klasopstelling Verdeel de klas in duo’s.   

 

 Leg je leerlingen uit dat er een verschil bestaat tussen weer en klimaat.  

 Leg hen per duo de acht stellingen voor over weer en klimaat (zie bijlage 2) 

 Vraag de kinderen de twee stellingen uit te kiezen die het best ‘weer’ omschrijven. 

(max. 2 minuten – voorkennis activeren) 

 Vraag de kinderen de twee stellingen uit te kiezen die het best ‘klimaat’ omschrijven. 

(max. 2 minuten – voorkennis activeren)  

 Ga naar youtube.com. Zoek daar ‘verschil tussen weer en klimaat schooltv 

beeldbank’. Laat de leerlingen kijken.  

 Laat hen opnieuw de stellingen bekijken. Laat hen bijsturen waar nodig.  

 Laat de leerlingen kijken bij andere duo’s. Laat hen eigen keuzes argumenteren.   

 Overloop klassikaal de antwoorden.  

 

 

Het weer beschrijft de toestand van de lucht op een bepaald moment op een bepaalde plaats. 

Het is belangrijk je te realiseren dat het weer elk moment kan veranderen. Het ene moment 

kan het regenen, terwijl de Zon binnen tien minuten weer kan schijnen. Weer is ook heel 

plaatsgebonden: het kan in Gent regenen terwijl het aan de kust prachtig weer is.  

Klimaat is het gemiddelde weer bekeken over een periode van 30 jaar, in een bepaald gebied.  

Je kan dus zeggen hoe warm of koud het gemiddeld is voor een bepaalde streek, of hoeveel 

neerslag er gemiddeld valt, of hoe hard de wind er waait.  

Klimaat geldt voor grotere gebieden. Het klimaat op de Noordpool zal anders zijn dan het 

klimaat bij ons in België. Wij hebben een gematigd klimaat, te danken aan onze ligging aan 

zee en de warme Golfstroom.  
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 De hoofdrollen zijn voor...  Zon en atmosfeer!  
 
3.1. Wat is dat, een atmosfeer?  
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen een definitie geven van een atmosfeer (of 

dampkring) 

 Ze weten wat lucht is: een mengeling van verschillende gassen. 

Lucht op zich is onzichtbaar.  

 Ze kennen de voornaamste delen van lucht: stikstof ( 78%), 

zuurstof (21%) en in mindere mate gassen als waterdamp en 

CO2. 

  Tijdsduur 35 min 

Benodigdheden en 

media 

 Een vel papier en een pennenzak 

 

Klasopstelling Deze opdracht kan zelfstandig of in duo’s uitgevoerd worden.   

 

a. Proef : lucht bestaat en het is onzichtbaar  

 Nodig: een vel papier en een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een pennenzak) 

 Doen: Laat beide voorwerpen tegelijk vallen.  

 

Laat leerlingen per twee een verklaring zoeken voor wat ze zien.  

Leg de nadruk op het zoeken naar de reden waarom het blad papier trager naar beneden 

dwarrelt, terwijl de pennenzak in één rechte lijn sneller valt.  

 

Er zijn twee redenen waarom de pennenzak sneller valt dan het blad papier. De eerste reden 

is de zwaartekracht. Hoe meer massa een voorwerp heeft, hoe sterker de zwaartekracht die 

de Aarde erop uitoefent. Maar de tweede en voor dit deel belangrijkste reden ligt in het feit dat 

er lucht is. Omdat het blad papier weinig massa heeft, is de zwaartekracht die erop 

uitgeoefend wordt niet zo sterk. De lucht kan dus meer weerstand bieden. Daarom dwarrelt 

het blad naar beneden.  

Dat betekent dat er dus iets bestaat dat het blad papier afremt: dat is dus lucht. Lucht is 

onzichtbaar.  
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b. Onderwijsleergesprek  

Probeer samen met de leerlingen tot een definitie van een atmosfeer te komen. 

Doe dit aan de hand van een onderwijsleergesprek. Hieronder staan enkele mogelijke 

vragen die jij als leraar kunt stellen.  

 

Onderwijsleergesprek 

Een onderwijsleergesprek wordt ook wel de Socratische methode genoemd. Een 

onderwijsleergesprek is een sterk, door de leraar gestructureerde dialoog, waarbij leerlingen 

via doelgerichte vragen van de leraar tot bepaalde inzichten komen. 

 

 Wat zit er in lucht? 

 Waarom is lucht belangrijk voor ons?  

 Is lucht altijd onzichtbaar?  

 Hoe hoog komt de lucht?  

 Is er lucht in de ruimte? 

 Is er lucht op andere planeten?  

 Kan lucht giftig zijn?  

 Heeft lucht een gewicht?  

 Zijn er plekken waar de lucht koud is? Of net heel warm?  

 Welke kleur heeft de lucht?  

 Hoe noemen we de verzameling van alle lucht rondom de Aarde?  

 

Lucht is een mengeling van onzichtbare gassen.  

De verzameling van alle lucht op Aarde noemen we de atmosfeer. Een synoniem hiervoor is 

dampkring, omdat lucht heel veel waterdamp bevat.  

De atmosfeer is gemiddeld ongeveer 1 000 kilometer dik, maar verreweg de meeste lucht 

bevindt zich in de onderste 10 kilometer. Daar spelen zich ook alle weersverschijnselen zich 

af.  

De belangrijkste gassen in de Aardse atmosfeer zijn stikstof (78%) en zuurstof (21%). 

Zuurstof stelt ons in staat om te leven, daarom is lucht van levensbelang voor ons. Gassen als 

CO2 en waterdamp komen in beperkte mate voor in de lucht. Toch verandert ons klimaat door 

een teveel aan CO2 die door menselijk toedoen in de lucht wordt gepompt.  
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Lucht is onzichtbaar. Overdag kleurt die, door verstrooiing van het zonlicht blauw. ’s Avonds 

en ’s ochtends wordt dat rood – oranje. 

 

Lucht heeft een gewicht. Men schat het totale gewicht van onze atmosfeer op 

5 148 000 000 000 000 000 kilogram. De Aarde oefent zwaartekracht uit op die atmosfeer en 

trekt die dus naar beneden.  

Daardoor heeft lucht een gewicht. Gelukkig voelen wij dat niet: ons menselijk lichaam is 

helemaal aangepast aan leven onder onze atmosfeer. 

Zou er geen lucht op ons duwen, dan gaan we daaraan dood (zie later).  

In de ruimte is er geen lucht. Dat noemen we ook wel een vacuüm. Onder andere daarom 

moeten astronauten ruimtepakken aan als ze een ruimtewandeling maken.  

Op de meeste planeten is er wel lucht, maar die is helemaal anders dan onze Aardse lucht. 

Op Mercurius en de Maan is er zo goed als geen lucht, maar op Venus is er net heel veel lucht 

die bovendien giftig is. Op Mars is er een dunne atmosfeer: maar 0,006% van de Aardse 

atmosfeer. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus bestaan nagenoeg enkel uit lucht.  

Ook op Aarde kan lucht giftig zijn: stel dat je in een ruimte bent waar enkel CO2 is, het gas dat 

wij uitademen, dat zal je stikken.  

 

 

Misvatting  

Wolken zijn in essentie miljarden en miljarden gecondenseerde waterdruppeltjes die 

vastgehecht hebben aan minuscule kleine deeltjes, zoals roetdeeltjes.  Dat is meteen ook de 

reden dat we wolken kunnen zien. Wolken zijn dus geen lucht.  

 

Mensen denken onterecht vaak dat waterdamp lucht is, en dus zichtbaar. Als je water kookt, 

zie je damp opstijgen uit de pot. In werkelijkheid is dit geen damp, maar zijn dit minuscule 

kleine waterdruppeltjes die alweer afgekoeld zijn doordat de lucht boven de pot kouder is dan 

de pot zelf. Daardoor condenseren de druppeltjes opnieuw.  
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3.2. De Zon – de motor van ons weer  
 

a. Concept Cartoon: de Zon  
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen dat de Zon een ster is die ons licht 

en warmte geeft.  

 De leerlingen kunnen uitleggen dat de Zon onze atmosfeer in 

beweging brengt. 

  Tijdsduur 20 min 

Benodigdheden en 

media 

 concept cartoon Zon (zie bijlage 3) 

 Zonneposters (zie bijlage 3) 

 beamer 

Klasopstelling Deze opdracht kan zelfstandig of in duo’s uitgevoerd worden.   

 
Laat je leerlingen op een zonnige dag even naar buiten kijken. Vraag hen welke de twee 

hemellichamen zijn die je overdag aan de hemel kan zien: dat is altijd de Zon en af en toe ook 

de Maan. Vertel dat wij het in deze les over de Zon willen hebben. Onze Zon geeft ons twee 

dingen: licht en warmte. Maar wat is de Zon nu? En vanwaar komt dat licht en die warmte?  

 

Concept cartoons 

Via concept cartoons worden leerlingen zich bewust van hun eigen misvattingen en deze van 

hun klasgenoten. Concept cartoons lokken discussie uit, waardoor ze hun eigen denkbeelden 

in vraag stellen. Door te experimenteren komen ze uiteindelijk tot de correcte kennis.  

 
Inleiding 

 

STAP 1: Hang ter voorbereiding reeds de vier zonneposters op in vier hoeken van de klas.  

 

STAP 2: Vertel je leerlingen dat zij overdag de Zon kunnen zien. Maar wat is de Zon?  

 

STAP 3: Projecteer de concept cartoon (zie bijlage) en overloop de personages, in dit geval 

zonnetjes, met hun denkbeelden. Geef de leerlingen wat denktijd om na te gaan met welke 

zon ze het eens zijn. Vraag hen zich nadien naar de hoek te begeven van de zon die het 

volgens hen bij het juiste eind heeft. Leerlingen begeven zich naar de roze zon als ze zelf nog 

een andere verklaring zouden hebben.  
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Denkbeelden van de zonnen:  

Groene zon: De Zon is een ster. Dat betekent dat de Zon een vuurbol is. Daarom is het zo 

warm op de Zon. Dat vuur geeft ons ook licht.  

Blauwe zon: De Zon is een ster. Dus onze Zon bestaat uit lava, net zoals onze vulkanen. 

Daarom is het zo warm op de Zon. Die lava gloeit en geeft ons licht. 

Gele zon: De Zon is een ster. Dat betekent dat het een gigantische bol van heet gas is.  In het 

binnenste van de Zon vinden processen plaats die licht en warmte geven. 

Roze zon: Wat denk jij?  

 

STAP 4: Geef de leerlingen enkele minuten de tijd om binnen hun gekozen groep argumenten 

uit te wisselen: waarom denken ze dat hun Zon het juist heeft? En waarom is de verklaring 

van de andere zonnen fout volgens hen? Let er op dat je als leraar zo weinig mogelijk 

inhoudelijke informatie geeft. Probeer vooral het denkproces van de leerlingen te stimuleren.  

 

Bij leerlingen die de redenering van de groene Zon verdedigen:  

Als de Zon een vuurbol is, wat brandt er dan? Wat heeft vuur nodig om te kunnen branden? 

(brandstof en zuurstof) 

Is er zuurstof in de ruimte of in de Zon?  

Kunnen jullie een manier vinden om jullie redenering te bewijzen? 

 

Bij leerlingen die de redenering van de blauwe Zon verdedigen:  

Waarom denken jullie aan lava? Wat is lava? 

Hoe komt het dat er hete lava in de Zon zit? Vanwaar komt die dan? 

Kunnen jullie een manier bedenken om aan te tonen dat de redenering van jullie groene Zon 

klopt? 

 

Bij leerlingen die de redenering van de gele Zon verdedigen:  

Wat is gas? Hoe komt het dat dat gas zo heet is? Kunnen jullie hierdoor verklaren dat de Zon 

zoveel warmte geeft?  

 

STAP 5: Verdeel de leerlingen in kleine groepjes van drie à vier leerlingen. Zorg ervoor dat de 

redenering van elke Zon in elk groepje vertegenwoordigd is, zodat de leerlingen met elkaar in 

discussie kunnen gaan. Laat hen nu elk hun eigen redenering verdedigen. Essentieel is dat 

ieder groepje tot een consensus komt: blijft iedere leerling trouw aan de eigen gekozen Zon, 

of stappen ze over naar een andere redenering? Bespreek dit nadien klassikaal: wie is 

veranderd van mening? Waarom? Wie heeft misschien nog een andere redenering bedacht?  
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b. Zonnequiz  
 
 

Doelstelling  De leerlingen leren achtergrondinformatie over onze Zon. 

  Tijdsduur 20 min 

Benodigdheden en 

media 

 Beamer 

 Bijlage 4: zonnequiz  

Klasopstelling Deze opdracht kan zelfstandig of in duo’s uitgevoerd worden.   

 

Als u op een iets ludiekere manier de kinderen wat achtergrond wil bijbrengen over de Zon, 

kan dat ook via deze quiz. Desgewenst kan u deze ook in Kahoot of andere vormen aanbieden. 

De Zon is een ster, net als ontelbare andere sterren in ons heelal. Ze is wel de ster die het 

dichtste bij ons staat: ze staat op ‘slechts’ 150 miljoen kilometer. Dat is heel dichtbij in de 

ruimte. Daarom heeft de Zon kracht genoeg om overdag alles op Aarde (en op andere planeten 

en manen) te belichten èn om onze planeet te verwarmen. Zonder de Zon zou het permanent 

vriezen op Aarde, dankzij de Zon kennen we een gemiddelde temperatuur van zo’n 15°C.  

Onze atmosfeer houdt die warmte vast.  

Een ster is dan weer een hete gasbol. Ze bestaat alleen maar uit gassen, het meest uit 

waterstof en helium. In de Zon gebeuren ingewikkelde processen, waarbij uit waterstof helium 

wordt gevormd. Die processen heet men kernfusie. Bij deze processen komt ontzettend veel 

energie vrij, een beetje te vergelijken met een goed brandend haardvuur, maar dan miljarden 

malen sterker. Net als van een haardvuur; krijgen we licht en warmte als resultaat.  

Sterren worden ontzettend oud, van enkele honderden miljoenen tot miljarden jaren. Onze zon 

is 4,7 miljard jaar oud, en zal nog 5 miljard jaar ‘leven’.  

De Zon is echter geen vuurbal. Om vuur te maken hebben we immers brandstof en zuurstof 

nodig. Brandstof heeft de Zon nog voldoende, ze kan nog zo’n 5 miljard jaar mee.  

Zuurstof daarentegen heeft ze niet. En zonder zuurstof kan vuur niet branden: je kan dat testen 

met een brandend theelichtje waar je een glas omgekeerd over zet. Al snel zal al het zuurstof 

in het glas opgebruikt zijn en zal het theelichtje doven.  

Een lavabol kan het ook niet zijn: lava is niets anders dan gesmolten gesteende dat naar buiten 

komt. In een ster komt geen gesteente voor, enkel hete gassen.  

 

3.3. Rotatie Aarde, Zon en Maan – Concept cartoon  
 

Indien u de leerlingen graag wegwijs maakt in de rotatie van de Aarde om haar eigen as en 

om de Zon, verwijs ik u graag naar ons educatief pakket rond ‘Galilei’s bril’, waarin u eveneens 

via concept cartoons uw leerlingen kan laten kennismaken met deze concepten.  
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3.4. Relatie atmosfeer – Zon  
 

Doelstelling  De leerlingen leren dat onze atmosfeer warmte vasthoudt.  

  Tijdsduur Ongeveer 1 uur (proefjes uitvoeren + begeleidende opdracht)   

Ondertussen kan u met de kinderen opdracht c uitvoeren (zie verder) 

Benodigdheden en 

media 

 Proef 1: Twee kleine thermometers, ballon, grote zak 

 Proef 2: twee grote stenen, dik pak watten, één koffiekopje, 

verwarmingselement, afbeelding van Venus (bijlage 7) 

Klasopstelling Zorg dat de hele klas je kan zien.  

 

Dankzij de energie die we van de Zon ontvangen, is er op Aarde een aangename temperatuur 

die ons in staat stelt hier te overleven.  

Onze Aarde bevindt zich in wat de ‘leefbare of bewoonbare zone’ genoemd wordt. Dat 

betekent dat ze zich net op de goede afstand van de Zon bevindt: ver genoeg om niet te warm 

te worden (zoals op Venus en Mercurius), maar toch dicht genoeg om niet te weinig energie 

te ontvangen. Op Mars bijvoorbeeld, die verder staat van de Zon dan de Aarde, vriest het bijna 

permanent, op een uitzondering na. Toch behoort Mars nog tot de bewoonbare zone in ons 

zonnestelsel.  

 

 

 

Maar in de leefbare zone zitten is niet voldoende om een constante leefbare temperatuur te 

garanderen. Daarvoor speelt onze atmosfeer een levensnoodzakelijke rol.  
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a. Proef 1: de werking van een atmosfeer  
 

Een atmosfeer om een planeet werkt een beetje zoals je deken in bed: het houdt de warmte 

vast die die planeet van zijn moederster (in ons geval de Zon krijgt), net zoals een deken jouw 

eigen lichaamswarmte vasthoudt.  

Om die werking te illustreren, maken we gebruik van een thermometer omgeven door twee 

luchtlagen. Het zal blijken dat die luchtlagen de warmte vasthouden.  

 

Verloop:  

 

 Steek de eerste thermometer in de ballon. 

 Blaas de ballon op (niet te groot), stop de thermometer erin en bind toe. 

 Stop vervolgens de ballon in een grotere zak (vb. een plastic draagtas). Blaas ook deze 

plastic zak dicht en bind toe. Desnoods kan u hiervoor een touwtje of iets anders 

gebruiken.  

 Rond de eerste thermometer zitten nu twee luchtlagen.  

 Leg vervolgens deze zak met ballon en thermometer op een plek in de volle zon. Leg 

de andere thermometer, die nergens in zit, ernaast, eveneens in de volle zon. Laat een 

halfuurtje liggen.  

 Noteer de temperatuur op beide thermometers na een halfuurtje. 

 Leg nu de zak met ballon en thermometer, met de andere thermometer ergens op een 

plaats waar geen zonlicht aankan en waar het beduidend koeler is.  

 Noteer na een halfuurtje opnieuw de temperatuur van beide thermometers.  

 

Verwerking  

 

 vraag de leerlingen om de resultaten te analyseren. Hebben ze een verklaring voor de 

temperatuurverschillen tussen beide thermometers?  

 Indien een verklaring moeilijk op gang komt, laat hen grondig nadenken over het 

verschil in omstandigheden tussen beide thermometers. Laat ze geleidelijk aan 

uitkomen bij de luchtlaag als basis voor een verklaring.  

 

De thermometer in ballon en zak zal in eerste instantie een hogere temperatuur aangeven dan 

die die nergens in zit.  

Maar later zal de ‘gewone’ thermometer veel sneller afkoelen dan diegene die ingepakt zit in 

twee luchtlagen. Dat komt omdat lucht werkt als een isolator: het houdt de warmte vast.  
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b. Proef 2: de werking van een atmosfeer  
 

Op Venus, de tweede planeet gezien vanaf de Zon, is er ook een atmosfeer. Deze is tot 90 

keer zo dik als die op Aarde.  

 

 Toon een foto van Venus. (zie bijlage 7) Bespreek kleur, afmetingen, plaats ten 

opzichte van de Zon.  

 Toon een foto van de Aarde, gezien vanuit de ruimte. (zie bijlage 7) Wat zijn de 

verschillen met Venus? Kunnen we op deze foto de grond zien van Venus? Kunnen 

we de grond zien op de foto van de Aarde? Wat zien we wel op de foto van de Aarde? 

Landschap, wolken, oppervlak, natuur, woestijn, ... Hoe zou het komen dat we de grond 

van Venus niet kunnen zien op deze foto? 

 Leid de kinderen naar het besluit dat Venus bedekt wordt door een dik pak wolken. Die 

hebben een gele, beige of witte kleur en bestaan voornamelijk uit CO2.  

 Laat hen voorspellen wat dat dik pak wolken zal betekenen voor de temperatuur op 

Venus.  

 

Experiment:  

  

 Leg beide stenen een drietal minuten in een oven of microgolf zodat die goed 

opgewarmd zijn.  

 Leg één steen gewoon bloot op de grond.  

 Leg de andere steen in een koffietas en bedek die met de watten.  

 Laat ongeveer tien minuten staan.  

 

Bespreking  

 

 Laat de kinderen voelen aan beide stenen. Ze zullen merken dat de steen onder het 

dik pak watten warmer is dan de steen die bloot lag. Het dik pak watten stelt het 

wolkendek op Venus voor.  

 Laat hen raden wat de temperatuur op Venus zal zijn.  
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Het is dankzij de aanwezigheid van een atmosfeer dat er op Aarde een aangename 

gemiddelde temperatuur van zo’n 15°C heerst.  

 

Je kan de Aardse atmosfeer een beetje vergelijken met een broeikas of serre.  

De glazen wanden van de serre laten het zonlicht door, net als onze atmosfeer doet. Dat 

zonlicht bereikt het aardoppervlak, en wordt grotendeels door dat oppervlak geabsorbeerd. De 

voorwerpen in de serre absorberen die zonne-energie ook. Een deel van die warmte geven ze 

echter terug, net zoals het aardoppervlak een deel van de zonnewarmte opnieuw uitstraalt. 

Resultaat: de lucht in de serre of boven het aardoppervlak warmt op, en de glazen wanden (of 

onze atmosfeer) houden die warmte vast. Dit heet men ook het natuurlijke broeikaseffect. 

Goed dat dit bestaat, anders zou het Aarde een onaangename – 18°C gemiddeld zijn. Dankzij 

het broeikaseffect kan het leven op Aarde zo goed floreren.  

 

 

Op Venus echter is dit helemaal uit de hand gelopen. Rond de volledige planeet hangt een dik 

wolkendek dat zo’n 90 keer dikker is dan dat op Aarde. Bovendien bestaat het grotendeels uit 

CO2, op Aarde welbekend als broeikasgas. CO2 is een gas dat warmte nog meer tegenhoudt. 

Op Venus is dat helemaal uit de hand gelopen, met als resultaat dat alle zonnewarmte 

vastgehouden wordt door de atmosfeer. Op de grond heersen temperaturen tot 470°C, genoeg 

om een auto te doen smelten.  

 

Een gevolg daarvan is dat toestellen die op Venus poogden te landen, steevast binnen een 

paar minuten kapot gingen. Niet enkel de hoge temperatuur deed hen de das om, ook de 

extreem hoge luchtdruk. NASA probeert nu een toestel te ontwerpen dat met zo weinig 

mogelijk kwetsbare onderdelen (electronica, computers, sensoren, etc...) toch op Venus zou 

kunnen landen.  
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c. De temperatuur op andere planeten  
 
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen de temperatuur op andere planeten 

inschatten en verklaren.  

  Tijdsduur 20 minuten  

Benodigdheden en 

media 

 Bijlage 5: ons zonnestelsel – 1 exemplaar per duo 

 Bijlage 6: Werkfiche Weer op andere planeten – 1 exemplaar per 

duo 

Klasopstelling Laat kinderen per twee werken. Laat vervolgens duo’s mekaar werk 

reviewen.  

 
 

 Geef elk duo een schematische voorstelling van het zonnestelsel. Dat is een 

schematische voorstelling van ons zonnestelsel, weliswaar helemaal niet op schaal 

(dat is trouwens niet mogelijk).  

 Laat de kinderen de juiste planeet bij de juiste omschrijving schrijven. Bij elke planeet 

staat een gemiddelde temperatuur. Deze moeten de kinderen invullen op hun 

zonnestelsel. De oplossingen vindt u als bijlage.  

 Indien de opdracht goed gemaakt, zou er een patroon moeten verschijnen. Laat de 

kinderen dit patroon zelf omschrijven.  

 

Hoe verder een planeet van de Zon is verwijderd, hoe kouder het er is. Je kan vergelijken met 

de afstand tot een verwarmingsbron.  

Weer is dus ook iets dat op andere planeten kan gedefinieerd worden. 

Ga naar https://mars.nasa.gov/insight/weather/ om bijvoorbeeld elke dag een weerbericht 

vanop Mars te krijgen. De meetgegevens daarvoor werden verzameld door de Mars Insight, 

een toestel dat er al sedert 26 november 2018 staat en werkt.  

Vertel de kinderen dat de planeet Mercurius geen atmosfeer heeft, wat de extreme 

temperatuurverschillen tussen dag en nacht op de planeet verklaren.  

 

 

 

 

https://mars.nasa.gov/insight/weather/
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  Lucht in beweging  
 
4.1. Warme en koude lucht  
 

Doelstelling  De leerlingen begrijpen dat temperatuurverschillen lucht in 

beweging brengt.   

  Tijdsduur 20 minuten  

Benodigdheden en 

media 

 Een leeg glazen flesje (bvb. een bierflesje)  met een ballon 

 kommetje 

 Waterkoker 

 Koud water  

Klasopstelling Zorg dat elke leerling je kan zien.   

 
We weten al dat de Zon instraalt op onze Aarde. Daarbij weerkaatste het oppervlak een deel 

van deze straling en warmt de lucht boven dat oppervlak op. Die warmte wordt deels 

vastgehouden door onze atmosfeer.  

 

Er gebeuren nu gekke dingen met lucht als je die gaat opwarmen of afkoelen.  

Om dat te illustreren kan je volgend proefje gebruiken:  

 

 Zorg voor heet water.  

 Plaats over de hals van het flesje een ballon.  

 Plaats het flesje in een kommetje waarin het hete water zit (wees voorzichtig!)  

 Observeer wat er met het ballonnetje gebeurt.  

 Neem het flesje uit het kommetje. Vervang het hete water in het kommetje door koud 

water en plaats het flesje er opnieuw in.  

 Observeer wat er met het ballonnetje gebeurt.  

 

Als je lucht opwarmt, zullen luchtmoleculen meer energie krijgen. Daardoor zullen ze meer 

snelheid krijgen, sneller met elkaar botsen en dus veel meer plaats innemen. Daardoor neemt 

een bepaald volume lucht meer plaats in, waardoor ze verhoudingsgewijs lichter wordt en dus 

stijgt. Het omgekeerde gebeurt bij afkoelende lucht: de moleculen krijgen minder energie, gaan 

minder hard botsen, nemen dus minder plaats in en zal dalen.  
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4.2. Luchtdruk : proef        derde graad LO   
 

Doelstelling  De leerlingen begrijpen wat luchtdruk is.  

  Tijdsduur 20 minuten  

Benodigdheden en 

media 

 Een glas en een bierviltje, indien mogelijk voor elke leerling één.  

 handdoek 

Klasopstelling Elke leerling aan zijn eigen bank.    

 

Onze Aarde is omringd door een schil van lucht. Al die lucht heeft een gewicht.  

Het gewicht dat die lucht op ons uitoefent heten we luchtdruk.   

Je kan luchtdruk een beetje vergelijken met waterdruk.  

Beeld je in dat je op de bodem van een zwembad bent. Boven jou is er heel wat water. Al dat 

water heeft een gewicht en drukt op je. Dat is ook de reden waarom je niet te diep mag duiken: 

je zou verpletterd worden onder het gewicht van al dat water.  

 

Net dezelfde redenering kan je met lucht uitvoeren: alle lucht rondom ons heeft een gewicht 

en drukt dus op ons. Belangrijk om weten is dat lucht niet enkel naar beneden duwt, maar dat 

in alle richtingen doet. Hoe hoger je gaat, hoe minder lucht er ons omringt, hoe lager de 

luchtdruk.  

 

Om dit te illustreren kan je een eenvoudig proefje gebruiken. 

Doe dit bij voorkeur buiten op de speelplaats, om morsen te vermijden.  

 

 Geef elke leerling een glas. Dat mag volledig gevuld worden met water. 

 Laat elke leerling vervolgens een bierviltje op het glas plaatsen. Zorg dat er geen lucht 

meer onder zit.  

 Hou het bierviltje en het glas samen vast en draai de combinatie om.  

 Laat het bierviltje nu los: de luchtdruk duwt het bierviltje tegen het glas.  

 Let op: na een paar seconden moet je ermee stoppen want dan is het bierviltje 

doorweekt en stroomt het water er toch uit.  

 Laat de kinderen op zoek gaan naar de verklaring.  

 Tip: via proefjes.nl, encyclopedie.nl en technopolis.be vindt u nog tal van andere 

proefjes die u rond luchtdruk kan uitvoeren in de klas.  
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4.3. Luchtdruk: hoogtemeter in een vliegtuig  
 

Doelstelling  De leerlingen begrijpen wat luchtdruk is door de werking van een 

hoogtemeter in een vliegtuig.  

  Tijdsduur 10 minuten  

Benodigdheden en 

media 

 Bijlage 8: hoogtemeter in een vliegtuig  

Klasopstelling Elke leerling aan zijn eigen bank.    

 

Hoe hoger je je in de atmosfeer bevindt, hoe minder lucht zich boven je bevindt.  

Dat betekent dat die resterende lucht minder gewicht op je kan uitoefenen: de luchtdruk is er 

veel minder.  

 

Heel wat hoogtemeters in vliegtuigen werken volgens dit principe: zij meten de luchtdruk op 

verschillende hoogtes, en kunnen daaruit afleiden hoe hoog het vliegtuig zit. Algemeen kunnen 

we stellen dat de luchtdruk voor elke 8,2 meter die men stijgt afneemt met één hectopascal (of 

millibar).  

 

 

 

   Mechanische hoogtemeter in een vliegtuig.  

 

U kan dit principe gebruiken om het begrip ‘luchtdruk’ bij uw leerlingen te verduidelijken.  

 

 Projecteer bijlage 8: ‘hoogtemeter vliegtuig’  

 Laat de kinderen vervolgens zoeken naar het antwoord op volgende vragen:  

 

1. Op welk vliegtuig is de luchtdruk het hoogst? 

2. Op welk vliegtuig het kleinst?  

3. Wat gebeurt er met de luchtdruk op een vliegtuig naarmate dat vliegtuig 

stijgt? 

4. Leg de kinderen uit dat dit principe ook wordt gebruikt om een hoogtemeter 

te ontwerpen. Wat moet zo’n hoogtemeter dan precies meten?  
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4.4. Ontstaan van drukgebieden en wind 
 

Doelstelling  De leerlingen begrijpen hoe drukgebieden en daaruit volgend 

wind  ontstaan.  

  Tijdsduur 10 minuten  

Benodigdheden en 

media 

 ballon (indien mogelijk voor elke leerling één)  

 Bijlage 9: gemiddelde jaarlijkse temperatuur wereldkaart  

Klasopstelling Klassikaal (ballonproef kan eventueel ook individueel)  

 

a. Proef: hoe ontstaat wind?  
 

 

 Geef elke leerling een ballon. Indien dit moeilijk ligt, beschouw dit dan als een 

demonstratie voor de hele klas.  

 Laat elke leerling de ballon opblazen en dichtknijpen met de handen (niet dichtknopen!)  

 Laat hen nadenken over volgende vragen:  

o In de ballon zit heel veel lucht bij elkaar samengeperst.  

o Is het in de ballon dan drukker dan buiten de ballon?  

o U kan de lucht in de ballon vergelijken met een aantal mensen die je op 

een bus of in een lift probeert te proppen. Hoe meer mensen je erbij wilt 

proppen, hoe drukker het wordt. 

o Let de situatie uit aan de kinderen: In de ballon is het veel drukker dan erbuiten, 

omdat veel luchtdeeltjes samengepropt zitten. Binnen de ballon heerst er dus 

een hoge luchtdruk.  

Buiten de ballon hebben de luchtdeeltjes veel meer plaats. Er is een lagere 

luchtdruk buiten de ballon.  

o Laat de ballon nu leeglopen.  

o Laat de kinderen zo goed mogelijk omschrijven wat er gebeurt.  

 

De ballon vliegt in het rond tot wanneer alle lucht er weer uit is. Dit gebeurt met 

behoorlijk wat kracht. Aan het uiteinde wordt de lucht met kracht uit de ballon 

geperst.  
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Verklaring  

 

In de ballon zat heel wat lucht samengeperst. De luchtdruk is binnen de ballon dus zeer 

hoog. Buiten de ballon zit geen lucht samengeperst en is de luchtdruk veel lager. In de natuur 

streeft alles steeds weer naar een evenwicht. Dat betekent dat lucht zal stromen van waar er 

teveel van is (het hogedrukgebied) naar waar er te weinig van is (lagedrukgebied). Deze 

luchtverplaatsing kennen wij in ons dagelijks leven als wind.  

 

b. Ontstaan  
 

We weten uit voorgaande activiteiten dat lucht een gewicht heeft. We weten dat warme lucht 

stijgt en koude lucht daalt. Vertel je leerlingen dat er plaatsen op Aarde zijn waar warme lucht 

neerkomt, en plaatsen waar koude lucht net opstijgt.  

 

 Projecteer de wereldkaart (zie bijlage 9)  

 Vraag de leerlingen waar het het warmst is. Aan de evenaar.  

 Waar op de wereld is het het koudst? Aan de polen 

 Zal lucht daar opstijgen of neerkomen? Warm: Opstijgen   Koud: neerkomen 

 Zal in die gebieden dan meer of minder lucht zijn? Warm: Minder    Koud: meer   

 Zal in die gebieden de luchtdruk dan hoog of laag zijn? Warm: Laag    Koud: hoog 

 

Er zijn grote variaties in gebieden waar het warmer of kouder is. Watermassa’s warmen 

bijvoorbeeld veel trager op dan land, waardoor het in de zomer boven water koeler is dan 

boven land, maar in de winter dan weer warmer boven water dan boven land. Maar als 

algemeen principe volstaat het te weten dat hogedrukgebieden plaatsen zijn waar veel lucht 

neerkomt, en lagedrukgebieden plaatsen waar veel lucht stijgt. In een hogedrukgebied zit dus 

veel lucht samengepropt, net als in de opgeblazen ballon. In een lagedrukgebied is er 

verhoudingsgewijs minder lucht, net als in de ruimte buiten de opgeblazen ballon. U kan de 

redenering vervolledigen door te stellen dat er op deze manier een onevenwicht ontstaat: de 

natuur streeft altijd naar evenwicht en zal de lucht overal gelijk willen verdelen. Daardoor zal 

lucht zich verplaatsen van een hogedruk- naar een lagedrukgebied. Deze luchtverplaatsing 

noemen we wind.  

 

Voor de volledigheid geven we graag mee dat wind nooit in een rechte lijn van een hoge naar 

een lagedrukgebied gaat, maar steeds een afwijking naar rechts vertoont op het Noordelijk 

halfrond, onder invloed van de draaiing van de Aarde.  
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Ontstaan van wind. Bron: www.buienradar.nl  

 

 

 

Via www.windy.com kan u zelf voorspellen uit welke hoek de lucht komt. Hier ziet u de 

situatie op 27 maart 2020. Ten oosten van België lag een hogedrukgebied, ten westen van 

Engeland een lagedrukgebied. De wind waaide dus vanuit het oosten over onze contreien.  

 

 

 

 

http://www.buienradar.nl/
http://www.windy.com/
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4.5. Wolkenvorming  
  

Doelstelling  De leerlingen denken na over wat een wolk is, hoe die eruit ziet 

en hoe die gevormd wordt.     

  Tijdsduur 10 min 

Benodigdheden en 

media 

 Bijlage 10: placemats wolken  

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in groepjes van vier.  

 

Activiteit 1: waaruit bestaat een wolk?   (met de placematmethode)  
 

Er zijn vier placemats over wolken, met een verschillend onderwerp. 

Geef elk kind in het groepje een aparte placemat.  

Laat elk kind gedurende één minuut (!) nadenken over dit onderwerp en zijn of haar 

bevindingen noteren naast de centrale rechthoek (nog niet erin, dit is voor het uiteindelijke 

antwoord!).  

Na deze minuut moet het de placemat doorgeven aan het kind rechts van hem of haar.  

Die vult de placemat aan.  

Doe dit vier keer, tot wanneer elk kind binnen de groep elke placemat heeft in- of aangevuld.  

Dit zijn de vier placemats:  

 

 Waaruit bestaat een wolk?  

 Hoe ontstaat een wolk? 

 Teken verschillende soorten wolken. (minstens één per kind)  

 Verklaar de verschillen in wolken.  

 

 

Na deze eerste ronde, waarin je peilt naar de voorkennis van de leerlingen, kan je de 

groepsantwoorden overlopen.  

 

1. Waaruit bestaat een wolk?  
 

Wolken bestaan uit miljarden minuscuul kleine waterdruppeltjes (of ijskristalletjes).  

Aanvulling als leerkracht: deze waterdruppeltjes ‘condenseren’ rond wat we noemen kernen. 

Dit kunnen bijvoorbeeld roetdeeltjes zijn, of andere soorten moleculen. Essentieel is dat deze 

waterdruppeltjes zodanig klein en licht zijn dat ze kunnen zweven.  
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2. Hoe ontstaat een wolk?  
 

Door water dat opstijgt uit bijvoorbeeld de zee of de oceanen.  

Aanvulling: als de zon schijnt op water, gaat dat water verdampen. Je ziet dat niet: waterdamp 

is onzichtbaar. Die waterdamp stijgt op. Maar hoe hoger je gaat, hoe kouder het wordt. Dan 

gaat die waterdamp afkoelen en weer minuscuul kleine waterdruppeltjes vormen op kleine 

stofdeeltjes in de lucht. Dat gebeurt net zoals waterdamp condenseert tegen een raam, of je 

brillenglazen in de winter als je ergens op een warme plaats binnenkomt. Wanneer miljarden 

van dit soort waterdruppeltjes bij elkaar komen, heb je een wolk.  

 
Het kan zijn dat over dit onderwerp een aantal misvattingen bestaan.  

Misvatting 1. Heel wat mensen denken dat water enkel verdampt als je het kookt.  

Dat klopt niet. Om water te verdampen hoeft het niet te koken, het kan ook bij veel lagere 

temperaturen verdampen. Je kan dat merken als je in een koude omgeving warm water neemt, 

bijvoorbeeld een emmer heet water in de winter buiten.  

Misvatting 2. ‘Waterdamp is wat je ziet opstijgen van een pot kokend water’. Ook dat klopt 

niet. Waterdamp op zich is onzichtbaar. Wat je ziet opstijgen uit je emmer heet water of uit je 

pot kokend water, is in feite gecondenseerd water, omdat boven die emmer of pot de lucht vol 

zit met waterdamp. Het teveel zal dan weer condenseren. We noemen dit ook wel ‘verzadigde 

lucht’. Je kan het vergelijken met de tropen, waar de lucht heel vochtig is, zo vochtig dat je 

zweet niet meer zal verdampen. In de woestijn zal dat wel gebeuren, omdat de lucht daar zo 

droog is. Hoe warmer lucht is, hoe meer waterdamp die kan bevatten, maar je zal die niet zien. 

Wil je waterdamp toch ‘zichtbaar’ maken, dan moet je die afkoelen, zodat de damp weer 

omgezet wordt in minuscule kleine druppeltjes. Mensen die een bril dragen kennen dit 

fenomeen. Als ze in winter vanuit een koude omgeving een warme binnenstappen, zal de 

waterdamp in die ruimte neerslaan op hun koude brillenglazen.  

 
3. Teken verschillende soorten wolken  
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4. Verklaar de verschillen in wolken  
 

Wolken kunnen in kleur variëren van wit naar alle mogelijke soorten grijs tot zelfs bijna zwart.  

Hoe meer waterdruppeltjes in een wolk zitten, dus hoe denser een wolk is, hoe minder licht 

van de bovenkant van de wolk naar de onderkant kan doordringen, en hoe donkerder en 

dreigender wij die zien.  

En natuurlijk geldt: meer regendruppels erin zitten, hoe groter de kans dat het zal gaan 

regenen (of sneeuwen, of hagelen).  

 

Activiteit 2: voorkennis uit de placemats vastzetten  
 

Doelstelling  De leerlingen zetten de kennis rond wolkenvorming vast  

  Tijdsduur 20 min 

Benodigdheden en 

media 

 Beamer (YouTube: Paxi, de waterkringloop. Voor secundair 

onderwijs is het Paxi – filmpje minder geschikt. Zoek op YouTube 

‘waterkringloop’. Zeer geschikt is ‘NASA The Water cycle’, in het 

Engels) 

 Bijlage 11: de waterkringloop   (opgave + oplossingen)  

Klasopstelling Duo - opdracht   (coöperatieve werkvorm)  

 

 Via de placematmethode kon je peilen naar de voorkennis van de kinderen in verband 

met wolkenvorming. In dit onderdeel zetten we deze kennis vast.  

 Geef hen per twee bijlage 11. Laat hen op de tweede pagina de onderdelen van de 

waterkringloop uitknippen.  

 Laat hen zelf proberen alle onderdelen op de juiste plaats te leggen. Voorzie hiervoor 

niet meer dan vijf minuten.  

 Bij elk onderdeel kan een nummer ingevuld worden om dit in de juiste volgorde te 

plaatsen. Dit kan best eerst in potlood.  

 Laat de kinderen het (Paxi) filmpje bekijken over de waterkringloop.  

 Laat hen nu controleren of ze alle onderdelen van de waterkringloop op de juiste plek 

hebben gelegd.  

 Je kan verschillende duo’s mekaars werk beoordelen.  
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Activiteit 3: proef ‘wolk in een fles’  
  

 

Doelstelling  De leerlingen passen wat ze met de placematmethode hebben 

geleerd toe op een proef rond wolkenvorming.  

  Tijdsduur 15 min 

Benodigdheden en 

media 

 Voldoende grote plastic fles, opengesneden aan de bovenkant. 

Dit werkt ook met een glazen kan. Hoe kouder de kan of fles, hoe 

beter het resultaat.  

 Schaaltje met ijsblokjes 

 Drietal lucifers 

 Lauw water   

Klasopstelling Demonstratie: zorg dat alle kinderen jou kunnen zien.   

 

 Vul een bodempje van een drietal centimeter lauw water in de kan of fles.  

 Laat een drietal lucifers boven de kan of fles even branden en roken. Gooi ze 

vervolgens in de kan of fles.  

 Sluit nu de kan of fles zo snel mogelijk af met het schoteltje met ijsblokjes.  

 Je zal onmiddellijk zien dat er in de kan of fles een wolkje wordt gevormd.  

 

Overloop nu met je leerlingen dit proces.  

 

Vraag hen:  

 

 Wat het water in de fles voorstelt. Dat is water in de zeeën, oceanen, etc. Het is lauw 

omdat de Zon schijnt op het water en het opwarmt. Daardoor verdampt het water, 

neemt het meer plaats in en stijgt deze waterdamp omhoog.  

 Wat de lucifers doen. Zij stellen stofdeeltjes voor, deeltjes die in de lucht rondzweven 

en waaraan waterdruppeltjes zich vasthechten. Dat gebeurt ook in de fles.  

 Schaal met ijsblokjes: dit stelt de koude lucht voor. Hoe hoger je stijgt, hoe kouder het 

wordt. De stijgende waterdamp koelt dus af, en gaat condenseren rond de roetdeeltjes 

van de lucifers.  

 Wat ontstaat in de fles/kan: dit is een mini – versie van een wolk. Echte wolken kunnen 

miljarden en miljarden druppels bevatten. Als je de fles of kan in zijn geheel weer in de 

koelkast zou steken, zou je merken dat de wolk is verdwenen en het water is 

gecondenseerd tegen de randen van de kan of fles.  
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Activiteit 4: Wolken spotten!  
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen verschillende wolkensoorten 

onderscheiden.     

  Tijdsduur 15 min 

Benodigdheden en 

media 

 

 Wolkenatlas (te vinden in de map ‘bijlage 10 Wolken’) 

Klasopstelling Afhankelijk van het aantal wolkenatlassen die u ter beschikking heeft 

kan u de kinderen indelen in groepjes.  

 

 Ga naar buiten met je klas. 

 Indien mooi weer, kan je met kinderen wolken bekijken en er vormen in ontdekken.  

 Observeer hoe snel wolken soms bewegen. Ze kunnen tot 60 kilometer per uur halen.  

 Laat hen met de wolkenatlas in de hand op zoek gaan naar de soort bewolking.  

 

Activiteit 5: de waterkringloop  
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen de waterkringloop reconstueren.      

  Tijdsduur 15 min 

Benodigdheden en 

media 

 Beamer, YouTube. Voor de lagere school: zoek ‘Paxi – 

waterkringloop’. Voor secundair: zoek ‘NASA – water cycle’ 

 Bijlage 11: de waterkringloop 

Klasopstelling Duowerk (coöperatieve werkvorm)   

 

 Geef de kinderen per duo bijlage 11: de waterkringloop. 

 Laat hen op de tweede pagina de zinnetjes uitknippen.  

 Laat hen proberen om de verschillende stappen van de waterkringloop al eens te plaatsen 

op de landschapstekening. 

 Laat hen nu het filmpje over de waterkringloop bekijken.  

 Laat hen hun waterkringloop aanpassen waar nodig. 

 Vorm vervolgens groepjes van vier leerlingen (twee duo’s plaatsen zich bij elkaar). Laat 

hen mekaar werk bekijken en becommentariëren.  

 Projecteer tenslotte de oplossing (ook te vinden in bijlage 11)  
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De waterkringloop  

  

Wist je dat ongeveer 70% van het aardoppervlak bedekt is met water? Water is hèt cruciale 

element om leven op Aarde te ondersteunen. Letterlijk alle leven op Aarde heeft water nodig. 

Dat water zit in een voortdurende kringloop: het zit in onze zeeën en oceanen, onze rivieren 

en meren. Maar het verdampt ook voortdurend, waarna het wolken vormt die landinwaarts 

waaien en daar uitregenen. Die neerslag komt opnieuw in onze meren, rivieren, zeeën en 

oceanen, en zo is de kringloop rond.  

Binnen die kringloop spelen regen, wolken en wind een belangrijke rol. 

De zon verwarmt het aardoppervlak. Opgewarmd water verdampt, en de waterdamp stijgt 

op. Als lucht warm is, zet het uit en kan het véél waterdamp bevatten. Maar als het opstijgt en 

afkoelt, kan de lucht weer veel minder waterdamp hebben. Een deel van de damp verandert 

dan in waterdruppeltjes, en er ontstaat een wolk. Deze overgang van damp naar water heet 

'condenseren', en dat gebeurt het eerst op vaste oppervlakken. Dus ook op de stof- en 

roetdeeltjes in de lucht. Op die deeltjes vormen zich minuscule waterdruppels, die zó klein zijn 

en licht dat ze zweven, en wolken vormen. 

Maar soms botsen die druppeltjes en worden samen één grote druppel. Als ze té groot en 

zwaar worden om te kunnen zweven, vallen ze naar beneden als regen. Als het voldoende 

koud is, kan water ook als snééuw naar beneden komen. Sneeuw bestaat uit kleine 

ijskristallen. Hagel ontstaat dan weer als er sterk stijgende luchtstromen zijn. Regendruppels 

worden dan in de wolk omhoog geblazen en bevriezen door de koude lucht. De druppels 

worden hagelstenen. De zware hagelstenen vallen dan naar beneden. Maar de kleine en lichte 

worden nóg een keer omhoog geblazen. Hagelstenen kunnen wel honderden keren omhoog 

geblazen worden. En iedere keer krijgen ze een extra laagje ijs en worden iets zwaarder. Als 

ze zwaar genoeg zijn, vallen ze op aarde, bij een hagelbui. 

 

Al die neerslag komt grotendeels terecht in meren en rivieren, en stroomt terug naar zee. Een 

deel sijpelt in de grond en wordt grondwater. Ook planten en bomen slorpen heel wat water 

op. Veel van dit weer verdampt via bladeren en komt opnieuw in de lucht terecht.  
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  Parameters van het weer   

 
5.1. Temperatuur  
 

Doelstelling  De leerlingen leren hoe een thermometer werkt. Ze bouwen er 

één en leren hoe en in welke omstandigheden ze die het best 

aflezen.       

  Tijdsduur 50 min 

Benodigdheden en 

media 

(per groepje)  

 Glazen fles 

 Lang doorzichtig rietje 

 Inkt of voedingskleurstof (of siroop)  

 Water 

 Beetje klei of plasticine 

 Kartonnetje 

 Zwarte stift  

 Weerboekje (zie bijlage 12a)  

 Weerkaarten temperatuur (zie bijlage 12b)  

 Indien mogelijk: een echte (alcohol)thermometer  

Klasopstelling Duowerk  

 

 a. Eenvoudige thermometer bouwen 
 

De meeste kinderen zullen weten dat temperatuur gemeten wordt met een thermometer.  

Je kan een eenvoudige thermometer in de klas bouwen met deze instructies.  

 

a. Vul de fles voor de helft met water. Doe er kleurstof bij.  

b. Zet het rietje in de fles. Zorg dat het bijna maar niet helemaal tegen de  

bodem komt. 

c. Sluit de fles luchtdicht af met klei of plasticine.  

d. Blaas voorzichtig in de fles tot de vloeistof boven de klei in het rietje zit.  

e. Knip een stukje karton uit dat even hoog is als het stuk van het rietje dat  

boven de fles uitsteekt. Maak gleufjes in het karton en steek er het rietje  

door.  

f. Zet een streepje op het karton waar de vloeistof staat.  

g. Deze vloeistof zal waarschijnlijk nog niet op kamertemperatuur zijn.  



 

 

 

Pagina 34 

 

Laat de thermometer indien mogelijk een paar uur staan zodat de vloeistof op 

kamertemperatuur kan komen.  

h. Zet een tweede streepje op het karton. Dit komt overeen met de kamertemperatuur. 

Indien u beschikt over een echte thermometer in de klas kan  u aangeven hoeveel deze 

temperatuur bedraagt.  

 

U kan deze thermometer ook in de diepvries 

 plaatsen. Na een tijdje haalt u die eruit en laat een streepje plaatsen waar  

de vloeistof is gekomen. Zo heeft u een idee van de afstand tussen 0°C en 

kamertemperatuur en kan u een verdeling maken. Dit hoeft echter niet: u kan ook de 

kinderen enkel laten ontdekken dat de vloeistof in het buisje naargelang de 

temperatuurwijziging stijgt of daalt.  Zo kan u de werking van een thermometer 

uitleggen.  

 

 

De meeste vloeistofthermometers vandaag bevatten alcohol in een buisje. 

Als het warmer wordt, zal deze alcohol uitzetten en dus stijgen in het buisje. 

Als het afkoelt krijg je de omgekeerde beweging.  

 

De thermometer hiernaast heeft twee schalen: links vindt u de temperatuur  

in Fahrenheit, rechts in graden Celsius.  

Daarnaast is ook Kelvin een vaak voorkomende eenheid.  

In onze streken wordt in het dagelijks leven temperatuur uitgedrukt in graden 

Celcius.   
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b. Temperatuur aflezen met een thermometer  
 
Beschikt u over een thermometer in de klas? Dan kan je die met je leerlingen zeker leren 

aflezen. Leg de link met de thermometer die ze zelf knutselden.  

 

 Vraag je leerlingen waar een thermometer best bevestigd wordt om een zo goed 

mogelijk lezing ervan te krijgen. Is dat in de Zon? De schaduw? Op de grond? In de 

lucht?  

 

De temperatuur die gebruikt wordt in weerberichten is afkomstig van officieel erkende 

weerstations. Wereldwijd zijn er zo een paar duizenden, verspreid over zeeën, de 

poolgebieden, land, woestijn, ...  

In België zijn er 28 volledig geautomatiseerde weerstations en nog eens zo’n 200 manuele 

stations, waarbij trouwe vrijwilligers nauwgezet alle data op vaste tijdstippen aflezen 

(temperatuur, neerslag, luchtdruk, wind, luchtvochtigheid, ... )  

Op de sterrenwacht beschikken wij over een volledig uitgerust weerstation, waarvan de data 

weliswaar niet door het KMI worden gebruikt.  

U kan de laatste waarnemingen steeds terugvinden op www.armandpien.be  

 

Een thermometer bevestig je steeds op ongeveer anderhalve meter hoogte (zo vermijd je foute 

lezingen door warmte – uitstraling van bijvoorbeeld terrastegels). Zorg dat die permanent in 

de schaduw hangt, dus niet tegen een muur die eerst opgewarmd werd door de Zon alvorens 

in de schaduw te belanden.  

Meet nooit de temperatuur rechtstreeks in de Zon. Je kan in de zomer temperaturen tot 50°C 

meten, maar dat is niet de bedoeling. Je wil de temperatuur van de lucht meten, niet die 

rechtstreekste stralingswarmte van de Zon.  

 

De Wereld Meteorologische Organisatie (WHO) stelt als officiële 

richtlijn dat de temperatuur moet worden gemeten in goed 

geventileerde thermometerhutten die enkel openen aan de 

Noordzijde (op het Noordelijk halfrond). Die hut moet op gemaaid 

gras staan, op 1,5 meter hoogte. Ze moet wit geschilderd zijn, om 

zo veel mogelijk zonlicht te reflecteren.  Dat is uiterst belangrijk, 

omdat enkel op die alle meetgegevens kunnen vergeleken worden 

met elkaar.  

 

http://www.armandpien.be/
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Tijdens het bezoek aan de sterrenwacht bezoeken je leerlingen onze weertuin met 

thermometerhut.  

 

 Vraag je leerlingen of ze een aantal temperaturen kennen. Zorg ervoor dat ze die 

steeds uitdrukken in graden Celsius.   

Bijvoorbeeld de temperatuur:  

 waarbij water bevriest of kookt (onder normale omstandigheden)  

 van ons lichaam (gezond of met koorts) 

 als het sneeuwt buiten en de sneeuw blijft liggen  

 als er een hittegolf is 

 van de woestijn 

 op Antarctica  

 ...  

 

Tip: laat leerlingen een weerboekje bijhouden. Ze kunnen daarin gedurende een week 

temperatuurgegevens bijhouden. Laat hen op vaste tijdstippen meten: bijvoorbeeld ’s 

ochtends, ’s middags en als de school uit is. Zie bijlage 12a voor een voorbeeld.  

 

c. Temperatuur aflezen op weerkaarten  
 

Tijdens de workshop op de sterrenwacht leren kinderen de temperatuur aflezen op 

weerkaarten. Hier zitten ook negatieve temperaturen bij verrekend.  

U kan steeds een aantal weerkaarten laten zien (u kan die vinden via www.kmi.be ) met daarop 

de temperaturen. Als bijlage vindt u alvast een aantal voorbeelden (zie bijlage 12b) 

 

Suggesties:  

 

 Rangschik de temperaturen van laag naar hoog of omgekeerd 

 In geval van vriestemperaturen: zoek de laagste en de hoogste temperatuur, zet in de 

juiste volgorde van laag naar hoog 

 Temperaturen zijn een dankbaar onderwerp om negatieve getallen te introduceren.  

 Bereken het verschil tussen hoogste en laagste temperatuur  

 ...  

 

 

 

 

http://www.kmi.be/
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5.2. Neerslag  
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen hoe neerslag ontstaat.  

 De leerlingen weten wat een pluviometer is en hoe het werkt.    

  Tijdsduur 50 min 

Benodigdheden en 

media 

 Glazen potje met metalen deksel 

 Ijsblokjes 

 Waterkoker 

 Zout 

 Weerkaarten neerslag (bijlage 13a)  

 Oefening: omzetten ml naar l/m² (bijlage 13b)  

Klasopstelling Klassikale demonstratie 

 

We hadden in vorige delen al benadrukt hoe wolken ontstaan, en hoe daaruit eventueel 

neerslag kan ontstaan. In dit deel leren we zelf hoe regen wordt gevormd en hoe een 

pluviometer werkt.  

a. Hoe ontstaat regen? Een proef.  
 

 Neem het metalen deksel van de glazen bokaal. Maak er een aantal gaatjes in. Lukt 

dit niet? Leg dan een aantal laagjes aluminiumfolie op elkaar. Maak daar een aantal 

gaatjes in.  

 Kook water en vul er ongeveer 5cm van de glazen bokaal mee.  

 Leg het deksel op de pot. Zorg dat de hele opening bedekt is.  

 Leg ijsblokjes op dit deksel.  

 Leg een extra laagje zout over deze ijsblokjes, zodat ze snelle zouden gaan smelten. 

 Leg een tweede laag ijsblokjes over de eerste laag en het zout.  

 Wacht een paar minuten. Geleidelijk aan zal je zien dat er regendruppeltjes vormen 

en naar beneden vallen.  

 

De leerlingen hebben al achtergrondkennis over hoe wolken ontstaan. Ga met hen op zoek 

naar de betekenis van dit proefje.  

Wat is de betekenis van het warme water? (water uit zeeën en oceanen dat verdampt door 

zonnewarmte). De ijsblokjes stellen de koude bovenlucht voor. De opstijgende waterdamp 

condenseert hier opnieuw en vormt wolken. Er worden waterdruppeltjes gevormd die tegen 

elkaar botsen. Daardoor worden die druppeltjes steeds groter en zwaarder, tot ze zwaar 

genoeg zijn om naar beneden te vallen: neerslag.  
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b. De pluviometer   
 

       pluviometer       Het water uit de trechter komt                

                                                                                                    terecht in een glazen fles. 

 

Neerslag wordt gemeten met een pluviometer. In de weertuin van de sterrenwacht staan 

drie pluviometers opgesteld, die de leerlingen zullen onderzoeken tijdens hun bezoek.  

 

In wezen is een pluviometer een grote trechter met een oppervlakte van 100 cm². De regen 

valt in die trechter en komt terecht in een metalen of glazen fles. De metalen opstelling 

errond dient om wind zoveel mogelijk te weren zodat waterdruppeltjes niet kunnen 

wegvliegen. De neerslag wordt vervolgens uitgegoten in een meetbuisje van 100 cm³, zodat 

je rechtstreeks kan aflezen hoeveel het geregend heeft.  

 

Neerslag wordt uitgedrukt in een aantal millimeter. Dat komt overeen met 1 liter water die 

uitgegoten wordt op een oppervlakte van 1 vierkante meter.  

Voor kinderen uit het zesde leerjaar of eerste graad secundair vindt u een oefening waarbij 

deze omzetting stap voor stap word onderzocht. (zie bijlage 13b)  

 

U kan met de kinderen eventueel zelf een regenmeter maken.  

Op https://www.meteo-julianadorp.nl/Instrumenten-maken/Zelf-regenmeter-maken.html staat 

daarvoor een hele goede handleiding.  

 

Een leuke anekdote: laat de kinderen raden hoeveel het zou regenen in België. Heel wat 

mensen denken dat het vaak regent bij ons, maar gemiddeld gesproken blijkt dat mee te vallen: 

het regent slechts 8% van de tijd!  

 

https://www.meteo-julianadorp.nl/Instrumenten-maken/Zelf-regenmeter-maken.html
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5.3. Wind  
 

 a. windsnelheid: anemometer en Beaufortschaal  
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen hoe men de snelheid van de wind 

meet.  

 De leerlingen kunnen uitleggen hoe een anemometer werkt.  

 De kinderen kennen de werking van een Beaufortschijf.    

  Tijdsduur 30 min 

Benodigdheden en 

media 

 Bijlage 14: Wind (Beaufortschijf), splitpennen, schaar  

 Per duo: tablet, laptop of Smartphone  

Klasopstelling Duo – werk  

 

Hoe wind ontstaat, kan je terugvinden in het onderdeel 4.4 ‘Ontstaan van drukgebieden en 

wind’. In dat deeltje vind u een eenvoudig proefje met een ballon terug om te illustreren hoe 

wind ontstaat.  

 

Tijdens het klasbezoek op de sterrenwacht leren de kinderen twee meettoestellen kennen die 

betrekking hebben op wind:  

a. anemometer: deze meet de windsnelheid 

b. Windvaan: deze geeft aan uit welke windrichting de wind komt.  

 

 

                                                  a 

 

               b 

                                                   



 

1. Opzoekingswerk: windsnelheid in km/u en Beaufort  

 

 Laat de kinderen via een toestel met internetverbinding de windsnelheid opzoeken (via  

www.armandpien.be ,www.buienradar.be of www.kmi.be)  

 Geef hen per twee een Beaufortschaal. Knip beide delen uit en zet met een splitpen vast. 

Ook de drie kleine cirkeltjes moeten afgedrukt worden. Laat de kinderen de windsnelheid 

omzetten naar een aantal Beaufort.  

 

http://www.armandpien.be/
http://www.buienradar.be/
http://www.kmi.be/
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U zal merken dat windsnelheid steeds uitgedrukt wordt in een aantal kilometer per uur.  

In 1805 maakte sir Francis Beaufort, marinecommandant bij de Britse Navy een dertiendelige 

schaal om de kracht van de wind uit te drukken. Voor zeelui is weten hoe hard de wind zal 

waaien letterlijk van levensbelang, zeker in tijden dat boten door zeilen en dus per definitie 

door wind werden aangedreven.  

Zijn Beaufortschaal overleefde de tand des tijds. Vandaag wordt in alle weerberichten deze 

schaal nog steeds gebruikt.   

 

2. Eenvoudige windmeter bouwen   

 

Doelstelling  De leerlingen knutselen zelf een windmeter.  

  Tijdsduur 30 min 

Benodigdheden en 

media 

 Bijlage 14b: eenvoudige windmeter (1 exemplaar voor elk kind) 

 Karton  

 Lange satésokken  

 Touw (voor elk kind: stukje touw van zo’n 25 cm)  

 Pingpongballetje. (indien dit  niet lukt: laat de kinderen dan zelf 

een licht balletje uit aluminiumfolie maken)  

Klasopstelling Individueel werk   

 

a. Knip de windmeter uit (zie bijlage 14b) en kleef die op stevig karton. 

b. Schrijf met een fijne pen onderverdelingen op je windmeter. 

Onderaan centraal schrijf je 0. Vanaf 0 ga je aan weerszijden 

stilletjes aan omhoog en markeer je de 10, 20, 30, enzovoort, tot je 

aan weerszijden bij 90 horizontaal uitkomt.  

c. In het centrale kleine cirkeltje maak je met de punt van je schaar 

een gaatje.  

d. Trek het touwtje door dit gaatje. Maak het met plakband vast aan de achterkant van 

het karton (zorg dat het zo’n acht centimeter is doorgetrokken)  

e. Maak aan de andere kant van het touw het pingpongballetje (of een ander zelf 

geknutseld balletje)   

f. Kleef de lange satéstok verticaal aan de achterkant van je windmeter, zodat je hem 

kan vasthouden in de wind. (zie tekening!)  

g. Je eenvoudige windmeter is klaar! Je kan hem naar wens eventueel versieren. Je bent 

nu klaar om ermee naar buiten te gaan.  
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h. Eens buiten: zoek met je windvaan de windrichting op. Geen windvaan bij? Met een 

simpele bellenblazer kan je makkelijk bepalen uit welke richting de wind waait!  

i. Hou je windmeter nu in de richting van waar de wind komt.  

j. Wat gebeurt er met het balletje? 

k. Welk getal wijst het aan? Kijk in onderstaande tabel om te weten hoe hard de wind 

waait:  

 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Windkracht 

(Beaufort) 
0 3 3 4 5 5 6 7 7 

Benaming Windstil 
rustige 

wind 

Matige 

wind 

matig 

krachtige 

wind 

Vrij 

krachtige 

wind 

Sterke 

wind 

Krachtige 

wind 

Harde 

wind 

Zeer 

harde 

wind 

 

l. Je kan je Beaufortschijf gebruiken om de omzetting te doen naar kilometer per uur.  

m. Denk nu na: waar kan je je windmeter het best bevestigen om een zo goed mogelijke 

meting te doen?  Waar zal de wind het felst blazen in de stad waar veel gebouwen zijn, 

of op open zee?  

 

 

Op de sterrenwacht zullen je leerlingen de anemometer kunnen bezichtigen.  

Deze is bevestigd op een hoogte van tien meter boven het hoogste punt van de sterrenwacht. 

Dit moet volgens officiële internationale richtlijnen: die vereisen dat elke anemometer minstens 

10 m boven de nabije gebouwen geplaatst wordt. Dit is nodig omdat de omringende gebouwen 

anders als een soort windscherm fungeren. In dat geval zouden de metingen niet correct zijn.  

 

 

De anemometer en windvaan op het dak van onze sterrenwacht.  
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a. Windrichting: windvaan knutselen 
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen vanwaar de wind komt, met 

behulp van een eenvoudige hulpmiddelen.  

 De leerlingen kunnen de windrichtingen terugvinden met behulp 

van een windroos of kompas.  

  Tijdsduur 60 min 

Benodigdheden en 

media 

 verschillende soorten papier (dik, dun, karton, crêpepapier, 

kalkpapier, ... )  

 stukjes stof (dikke, dunne, met gaatjes in,... ) 

 stukjes dun plastic (indien mogelijk) 

 stokjes (stukjes hout van minstens 40 cm lang)  

 rietjes 

 plakband  

 scharen 

 allerhande knutselmateriaal (plastic flessen, zand, satéstokjes, 

splitpennen, duimspijkers, ...)  

 eventueel windroos of kompas  

Klasopstelling Opdracht per twee of per drie   

 
 Leg de kinderen uit dat je met een windvaan de richting zoekt vanwaar de wind komt.  

 Leg een tafel klaar met daarop alle knutselmaterialen uitgestald.  

 Leg de kinderen uit dat het de bedoeling is dat ze een zo goed mogelijke windvaan in 

elkaar knutselen. Ze zullen dus op zoek moeten naar een manier om iets te laten 

wapperen in de wind, zodanig dat het de windrichting aangeeft.  

 

Een windvaan moet aanduiden uit welke richting de wind komt.  

Laat de kinderen nadenken over manieren om dit te doen. Wat kunnen ze gebruiken om aan 

te tonen vanwaar de wind komt? Kennen ze voorbeelden? (bvb. een windhaan op de 

kerktoren, een windzak op een vliegveld, ...)  

 

 Bewust zetten we hier geen stappenplan bij om een windvaan te knutselen. Het is de 

bedoeling dat de kinderen zelf tot een ontwerp komen.  

 Laat hen werken per twee of per drie. Zo kunnen ze onderling ideeën uitwisselen en 

aftoetsen.  

 Als de hele klas klaar is, kan je met hen naar buiten.  
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 Kennen ze de windrichtingen? Definieer deze eerst.  

 

 Laat de groepjes één per één hun ontwerpen tonen. Bespreek met de hele klas. Laat 

de kinderen telkens wijzen naar de richting waaruit de wind komt.  

 

Een windvaan moet hoog genoeg staan. Er mogen in de omgeving geen gebouwen of zaken 

staan die de wind kunnen belemmeren.  

De wind zal altijd de vaan wegwaaien. Het is dus belangrijk te weten dat de wind uit de andere 

richting komt.  

Windrichting is de richting vanwaar de wind komt. Dat lijkt logisch, maar heel veel mensen 

vergissen zich nog steeds 180° als ze naar een windhaan kijken.  

In onze streken hebben we meestal zuidwestenwinden. Die brengen lucht van over zee aan. 

Omdat watermassa’s in de zomer maar traag opwarmen en in de winter maar traag afkoelen, 

zal deze wind in de zomer relatief koele en in de winter relatief zachte lucht naar onze contreien 

brengen.  

Wind uit het Zuiden betekent warme wind.  

Wind uit het Oosten is andere koek: die wind komt van over het land. In de zomer warmt land 

heel snel op: we krijgen dan hele warme lucht. In de winter daarentegen betekent oostenwind 

net barre en droge vrieskou, omdat de landmassa ten oosten van nagenoeg een zeeën heeft. 

 

 

Vanwaar de wind komt leert ons dus heel veel over het weer dat we zullen krijgen.  

Afhankelijk van de voorkennis van de kinderen kan u hier werken met een kompas aan 

koppelen, en de windrichtingen koppelen aan deze activiteit.  
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5.4. Luchtdruk: de barometer 
 
a. luchtdruk op de weerkaart     6e leerjaar – 1e graad SO 

 

Op p. 22 en verder vindt u heel wat achtergrondinformatie over luchtdruk.  

Daaruit leren we dat de voorspelling van drukgebieden ons toont uit welke windrichting de wind 

waait, en dus welk weer we zullen krijgen.  

 

Het meten van de luchtdruk behoort precies daarom tot de belangrijkste taken van de 

weerkunde. Daarom verzamelt men op de grond op vele plaatsen gegevens over luchtdruk. 

Met doet dat ook vanuit weerballonnen: het KMI laat bijvoorbeeld een drie keer per week een 

weerballon op.  



Een weerballon wordt opgelaten vanaf de terreinen van het KMI in Brussel.  

 

Van zodra alle luchtdrukgegevens verzameld zijn, kan men een weerkaart beginnen maken, 

waarop de gebieden staan met H (hoge luchtdruk) en L (lage luchtdruk). Wind verplaatst zich 

van H naar L via isobaren (lijnen van gelijke druk), en doet dat steeds in wijzerzin om het H 

en in tegenwijzerzin om L.  

 

Een hogedrukgebied kan je vergelijken met een ‘berg’ lucht, een lagedrukgebied met een 

‘put’. Net zoals een balletje van een berg naar een put zal rollen, zal een luchtdeeltje van H 

naar L bewegen. Hoe dichter de isobaren bij elkaar liggen, hoe groter de drukverschillen en 

hoe meer lucht er zal verplaatst worden. We krijgen dan heftige wind. In de omgekeerde 

situatie, als de isobaren ver uit elkaar liggen, krijgen we een kalme, zelfs windstille dag.  

 

Om een weerkaart te interpreteren zoek je de kernen van H en L die het sterkst zijn en het 

dichtst bij onze streken liggen. Volg de isobaren van van H naar L.  

Kijk uit welke windrichting de lucht komt.  
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b. Een oefening: echt het weer voorspellen via windy.com  

 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen hoe drukgebieden ons weer 

bepalen     

  Tijdsduur 30 min 

Benodigdheden en 

media 

 Laptop/tablet  

Klasopstelling Individueel werk  

 

 Ga naar youtube.com 

 Bekijk ‘Wat zijn hoge- en lagedrukgebieden – clipphanger’. Dit is nogmaals een korte 

samenvatting van wat de leerlingen tot nog toe geleerd hebben.   

 Ga nu naar www.windy.com 

 Je krijgt een startscherm  

 

 

 

 Zorg dat drukgebieden aangevinkt staan (zie pijltje)  

 Ga op zoek naar het dichtstbijzijnde H en L – drukgebied.  

 Volg nu de isobaren: in wijzerzin rond H, van H naar L, en in tegenwijzerzin 

aankomend rond L.  

 In dit geval zal er een opstuw plaatsvinden van lucht uit het Zuiden. (zie stippellijn)  

 Vraag de leerlingen of ze kunnen voorspellen wat dat betekent: warm? Koud? 

Droog? Nat?  
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c. de barometer  

 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen hoe een barometer werkt.      

 De leerlingen knutselen zelf een barometer en kunnen aan de 

hand van deze barometer het begrip luchtdruk illustreren.  

  Tijdsduur 30 min 

Benodigdheden en 

media 

 Laptop/tablet  

 Glazen potje 

 Ballon 

 Elastiek 

 Een rietje 

 Een naald (of een korte satéprikker)  

 Schaar, plakband 

Klasopstelling Individueel werk  

 

Stappenplan barometer bouwen   

 

 Via YouTube.com vindt u een zeer goede tutorial om zelf een barometer te bouwen.  

 Zoek naar ‘How to make a barometer – LAB 360’  

 Vraag de kinderen of zij zelf de werking van deze barometer kunnen verklaren. Zij 

weten ondertussen al één en ander over luchtdruk.  

 

In de glazen pot zit lucht gevangen. Die wordt afgesloten door de ballon: er kan geen lucht 

meer bij of weg. Als de luchtdruk buiten de glazen pot stijgt, zal die gaan duwen op de ballon. 

Het rietje zal omhoog gaan. Als de luchtdruk buiten de glazen pot daalt, zal de lucht in de pot 

harder duwen dan de lucht erbuiten en dus de ballon omhoogduwen.  

 

Dit is een variant van een aneroïde barometer. Dit type 

barometer bestaat uit verschillende luchtledige metalen 

doosjes, die in- en uitzetten naargelang de 

luchtdrukwijzigingen. De glazen bokaal die wij gebruiken bij de 

klasbarometer is niet luchtledig.  

Op de sterrenwacht hebben wij een aantal van deze aneroïde 

barometers.  

Er bestaat ook nog een ander soort barometer, gebaseerd op het principe van de buis van 

Toricello.  



 

 

 

Pagina 47 

 

Dit type barometers bestaat uit een reservoir gevuld 

met vloeistof. Dat kan bijvoorbeeld kwik zijn. Op onze 

sterrenwacht hebben wij dertien meter hoge 

barometer: het is dè blikvanger als u onze gebouwen 

binnenkomt.  

Het principe is eenvoudig: onderaan bevindt zich een 

groot vat met olie. In de lange buis kan die olie stijgen 

of dalen naargelang de veranderende luchtdruk. De 

bovenkant van de buis is vacuüm, dat wil zeggen dat 

daar geen lucht inzit. 

 

Als de luchtdruk stijgt, betekent dat dat er meer lucht 

kan duwen op het olievat. Olie uit dat vat wordt dus 

hoger de buis in gestuwd. Als de luchtdruk daalt, 

gebeurt het omgekeerde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat het meten van luchtdruk zo belangrijk is om weer te voorspellen, zijn barometers de 

meest essentiële toestellen van meteorologen.  Soms hoor je wel eens dat hoge druk heerlijk 

weer betekent, en lage druk lelijk. Dat klopt in ca. 70% van de gevallen, niet altijd dus. 

Belangrijker zijn luchtdrukveranderingen, omdat die een weersverandering aankondigen. Als 

de luchtdruk pijlsnel daalt, wees dan maar zeker dat er slecht weer en misschien zelfs storm 

op komst is. Stijgt de luchtdruk daarentegen, dan kondigt een weersverbetering zich aan.  
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 Seizoenen 
 

6.1. Seizoenen 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen hoe de seizoenen ontstaan.   

 De leerlingen kunnen per seizoen uitleggen op welke manier de 

Aarde staat ten opzichte van de Zon.  

 De leerlingen kunnen uitleggen welke rol de Zon speelt bij het 

ontstaan van de seizoenen.  

 De leerlingen kunnen uitleggen welke rol de Aarde zelf speelt bij 

het ontstaan van de seizoenen.  

 De leerlingen kunnen uitleggen dat de seizoenen op het noordelijk 

en zuidelijk halfrond tegengesteld zijn aan elkaar.  

 De leerlingen kunnen uitleggen wat pooldag en –nacht is.  

 De leerlingen kunnen onderzoeksvragen opstellen, een 

hypothese formuleren, de onderzoeksvragen onderzoeken en 

beantwoorden.  

  Tijdsduur 40 min 

Benodigdheden en 

media 

Engage  

 voorwerpen, gelinkt aan de vier seizoenen 

o zomer: strandbal, zand, bikini, palmboom, barbecue, 

flamingo, zwem- of zonnebril, … 

o herfst: een rood, bruin en geel blad, pompoen, heks, 

paddenstoel, … 

o winter: sjaal, handschoenen, een sneeuwman, kerstmuts, 

vuurwerk (Nieuwjaar), dennenboom, slee, … 

o lente: bloemen, paaseitjes, paashaas, vogels, jonge dieren 

(konijntjes, kuikentjes, …), … 

 Indien voorwerpen moeilijk te verzamelen zijn, kan u ook gebruik 

maken van de seizoenskaartjes die u in bijlage 15b kan 

terugvinden.  

 Placemat (zie bijlage 15a) 

 

Explore 

 Experiment 1:  

o één zaklamp per groepje 
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o papier met potlood 

o model van de Aarde (voetbal, meloen, appelsien, …) 

 Experiment 2:  

o appelsien 

o dikke stiften 

o optioneel: tandenstoker met papieren vlagje van België rond 

 

Elaborate 

 seizoenenkwartet (zie bijlage 15c) 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in kleine groepjes van maximaal vier leerlingen.  

 
Waarom is het gedurende bepaalde maanden op een jaar warmer dan tijdens andere 

maanden? Laat de leerlingen zelf ontdekken hoe de seizoenen ontstaan via het 5E-model!  

 
 

Het 5E-model 

Het 5E-model is een model dat het onderzoekend leren ondersteunt. Het bestaat uit vijf fasen: 

engage (betrek), explore (verken), explain (verklaar), elaborate (verbind) en evaluate 

(evalueer). Het 5E-model versterkt het activerend leren van de leerlingen, wat hun motivatie 

en leerprestaties bevordert.  

 

Engage: sorteeractiviteit + onderzoeksvraag en hypothese 

STAP 1: Verdeel het materiaal in gelijke delen, zodat elk groepje leerlingen ten minste twee à 

drie voorwerpen of afbeeldingen uit ieder seizoen heeft.  

 

STAP 2: Vraag de leerlingen de voorwerpen of afbeeldingen onder te verdelen in categorieën 

die volgens hen bij elkaar horen. Slagen ze er in om de voorwerpen onder te verdelen in de 

vier seizoenen? Vraag hen vervolgens wat ze weten over de vier seizoenen: wanneer is het 

warmst? Wanneer zijn de dagen het langst? Hoe lang duren de seizoenen?  
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STAP 3: Placemat: Vraag de leerlingen of ze een 

idee hebben over de manier waarop de vier 

seizoenen ontstaan. Kom samen met de leerlingen 

tot enkele onderzoeksvragen die tot het antwoord 

zouden moeten leiden:  

 

 Welke rol speelt de Zon bij het ontstaan 

van de seizoenen?  

 

 Welke rol speelt de Aarde bij het ontstaan van de seizoenen? 

 

Laat de leerlingen eerst enkele minuten zelfstandig nadenken over hun antwoord op deze 

onderzoeksvragen. Laat hen met andere woorden hun eigen hypothese neerschrijven op hun 

persoonlijk deel van de placemat. Geef hen hierna enkele minuten de tijd om hun ideeën te 

delen met hun groepsleden en vervolgens een gezamenlijk hypothese neer te schrijven in 

het midden van de placemat.  

 

Explore: Hoe ontstaan de seizoenen? (onderzoek) 

 

Vertel de leerlingen dat ze zelf zullen onderzoeken op welke manier de seizoenen op Aarde 

ontstaan. De leerlingen zullen via twee experimenten een antwoord vinden op de drie 

onderzoeksvragen. Laat hen de experimenten uitvoeren in de kleine groepjes.  

 

Experiment 1:  

 

STAP 1: Geef ieder groepje een zaklamp. Deze representeert de Zon.   

 

STAP 2: Vraag de leerlingen de zaklamp op een 

blad papier te richten en het licht aan te schakelen. 

Zorg ervoor dat ze de zaklamp zo’n 15 cm boven 

het blad houden. Welke vorm heeft de lichtvlek? 

(Een cirkel) 

 

STAP 3: Vraag de leerlingen met een stift of potlood 

de omtrek van de lichtvlek op het blad papier te overtekenen.  
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STAP 4: Herhaal de vorige stappen, maar vraag hen nu de zaklamp schuin te houden onder 

een hoek van ongeveer 45°. Laat hen opnieuw de omtrek overtekenen met een stift of potlood.  

 

STAP 5: Wat merken de leerlingen op? Heeft de lichtvlek nog steeds dezelfde vorm? Welke 

vorm heeft die nu? (Een ellips of ovaal).  

 

STAP 6: Teken nu een driehoekje in beide lichtvlekken. Zorg ervoor dat deze cirkel in beide 

lichtvlekken dezelfde straal heeft (twee keer een even grote cirkel). Deze driehoek stelt nu 

België voor.  

 

STAP 7: Wanneer zou het in België nu het warmst zijn? Als België in de eerste of tweede 

lichtvlek zou liggen? Als België in de eerste lichtvlek ligt, is het het warmst.  

Dat komt doordat dezelfde hoeveelheid licht uit de zaklamp daar geconcentreerd wordt over 

een kleiner oppervlak. Bij de tweede lichtvlek wordt dezelfde hoeveelheid licht verspreid over 

een groter oppervlak. Als we de lamp schuin houden, wordt het licht van de zaklamp dus 

verdeeld over een groter oppervlak.   

 

STAP 8: De Zon kan de Aarde dus op twee manieren beschijnen: ofwel valt het zonlicht 

loodrecht in op het aardoppervlak, ofwel valt het schuin in. In welke gebieden op Aarde van 

het zonlicht bijna loodrecht, respectievelijk schuin in? Om dit na te gaan, kun je de 

groepjes leerlingen een model van de Aarde geven. Dit kan een voetbal, meloen, appelsien 

… zijn. Laat hen dit model met de zaklamp beschijnen.  

 Op welk gebied valt de Zon bijna loodrecht in? (De gebieden gelegen rond de evenaar). 

 Hoe valt de Zon in op de polen? En op België? (De Zon valt altijd schuin in op België. 

Dat kunt je zien doordat er altijd schaduwen zijn. Op de polen valt de Zon nog schuiner 

in. Daar komt de Zon amper boven de evenaar uit. Dit is dus ook de reden waarom het 

altijd warmer is op de gebieden rond de evenaar dan op de polen: dezelfde hoeveelheid 

licht wordt op de polen over een groter oppervlak verspreid dan rond de evenaar.)   

 

Vergelijking 

Je kunt dit vergelijken met een verwarminstoestel: als je eenzelfde verwarmingstoestel dat 

even veel warmte geeft in een kleine en daarna in een veel grotere ruimte plaatst, zal het warm 

worden in de kleine ruimte, maar de in de grotere ruimte zal het nauwelijks warmer worden. 

Kortom:  

 Dezelfde energie wordt verspreid over een klein oppervlak: het wordt warm.  

 Dezelfde energie wordt verspreid over een groot oppervlak: het wordt niet (minder) warm.  
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Experiment 2 - DEEL 1:  

 

Tot nu toe zijn we ervan uitgegaan dat de Aarde rechtop staat 

op het eclipticavlak. Dit is echter niet helemaal correct:  

 

STAP 1: Geef ieder groepje een appelsien. Deze stelt de Aarde 

voor. De bovenkant van de sinaasappel is de Noordpool. De 

onderkant is de Zuidpool.  

 

STAP 2: Leg uit dat de Aarde onderverdeeld kan worden in twee 

halfronden: een noordelijk en een zuidelijk halfrond. Vraag hen 

dus een horizontale cirkel te tekenen rondom de appelsien. 

Deze stelt de evenaar voor. De evenaar deelt de Aarde op in het noordelijk en zuidelijk 

halfrond.  

 

STAP 3: Vraag de leerlingen ook om een verticale cirkel te tekenen rondom de appelsien. 

Deze verdeelt de Aarde eveneens in twee delen: een westelijk en een oostelijk halfrond.  

 

STAP 4: Vraag de leerlingen een kruisje te zetten juist rechts van de nulmeridiaan, op 

ongeveer tweeënhalve vingerbreedte van de Noordpool. Dit is België. Je kunt de leerlingen 

ook vragen daar de Belgische vlag te planten door een tandenstoker in de appelsien te prikken 

en hier een klein papieren vlaggetje van België aan te bevestigen.  

 

STAP 5: Vertel de leerlingen dat de Aarde niet volledig rechtop staat: de aardas, die van de 

Noordpool tot de Zuidpool loopt, is gekanteld met een hoek van ongeveer 23° ten opzichte van 

het eclipticavlak.  

 

STAP 6: Laat één leerling de zaklamp (Zon) vasthouden. De andere leerling houdt de 

appelsien (Aarde) vast, gekanteld onder een hoek van ongeveer 23°.  

 Houd de Aarde met de Noordpool naar de Zon toegekeerd. Kijk hoe de Zon het 

Noordelijk halfrond van de Aarde verwarmt.  

 



 

 

 

Pagina 53 

 

 Houd nu de Aarde met de Noordpool van de Zon weg gekeerd. (!) Let op: om ervoor 

te zorgen dat de Noordpool van de Zon weg gekeerd staat, moet je de Aarde naar de 

andere kant van de zaklamp brengen (en de Aarde niet gewoon omdraaien). Tip: maak 

een model van de Aarde zoals afgebeeld op onderstaande afbeelding. Op het houten 

blokje is er een pijl getekend. Bij het roteren van de Aarde rond de Zon, moet de pijl 

altijd naar dezelfde muur van het klaslokaal wijzen. Zo blijft de schuine stand van de 

Aarde gelijk. Kijk vervolgens hoe de Zon het Noordelijk halfrond van de Aarde 

verwarmt.  

 Wat merken de leerlingen op? (Wanneer de Noordpool naar de Zon toegekeerd is 

(noordelijke zomer), valt er meer geconcentreerd zonlicht op het Noordelijk halfrond. 

Hierdoor is het warmer dan wanneer de Noordpool van de Zon weg gekeerd is 

(noordelijke winter)).  

 

Experiment 2 - DEEL 2:  

 

Laat de leerlingen nu zelf achterhalen hoe de vier seizoenen ontstaan.  

 

STAP 1: Eén leerling houdt de zaklamp (Zon) vast. Deze leerling blijft altijd op dezelfde plek 

staan, maar richt de zaklamp altijd naar de Aarde, zodat de Aarde op ieder moment evenveel 

licht en warmte ontvangt.  

 

STAP 2: Een andere leerling houdt de appelsien (Aarde) vast. Zorg ervoor dat deze leerling 

de Aarde altijd onder een hoek van 23° gekanteld houdt, met de Noordpool steeds naar 

dezelfde kant gericht. 
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STAP 3: Laat de leerling die de Aarde vasthoudt aan vier verschillende kanten van de Zon 

staan om zo de vier seizoenen uit te beelden. Laat hen hun bevindingen opschrijven. Wat 

kunnen ze per seizoen vertellen over …  

 de stand van de Zon (hoog of laag aan de hemel) 

 de dagen: lange of korte dagen, lange of korte nachten?  

 de polen: altijd dag? Of altijd nacht?  

 waarom is het in de zomer altijd warmer dan in de winter?  

 waarom is het altijd warm aan de evenaar en bestaan warme en koude seizoenen daar 

niet? 

 

 

 

Explain: Hoe ontstaan de seizoenen (uitleg) 

Tijdens deze fase bespreken jullie klassikaal de bevindingen van de leerlingen. De groepjes 

hebben nu de kans gehad om zelf uit te zoeken op welke manier de seizoenen ontstaan. 

Kunnen ze dan nu een antwoord formuleren op de oorspronkelijke onderzoeksvragen? 

   

a. Welke rol speelt de Zon bij het ontstaan van de seizoenen?  

 

Antwoord: de Zon verwarmt het aardoppervlak. Doordat de aardas wat gekanteld 

is, vallen de zonnestralen soms schuiner en soms rechter op het noordelijk en 

zuidelijk halfrond. Hoe rechter ze op de oppervlakte vallen, hoe meer 

geconcentreerde warmte ze meebrengen. 
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b. Welke rol speelt de Aarde bij het ontstaan van de seizoenen? 

 

Antwoord: De Aarde draait rond de Zon, maar behoudt ondertussen altijd dezelfde 

schuine stand. Hierdoor staat tijdens bepaalde maanden het noordelijk halfrond 

naar de Zon gericht, waardoor dit gebied meer verwarmd wordt door de Zon (de 

zonnestralen vallen rechter in op het oppervlak, waardoor ze meer 

geconcentreerde warme meebrengen). Het is daar zomer. Tijdens andere 

maanden is het noordelijk halfrond weg van de Zon gekeerd, waardoor het kouder 

is (de zonnestralen vallen schuiner in op het oppervlak, waardoor ze minder 

geconcentreerde warmte meebrengen). Het is dan winter. 

 

Elaborate: Variaties op Aarde 

De leerlingen weten nu hoe de seizoenen ontstaan op het noordelijk halfrond. Maar komen 

overal op Aarde tegelijk dezelfde seizoenen voor? Laat hen het antwoord op volgende vragen 

zelf uitzoeken door experiment 2 te herhalen:  

 

 Hoe zien de seizoenen eruit op het zuidelijk halfrond? Is het daar ook winter als het bij 

ons winter is?  

 Hoe zien de seizoenen eruit op de evenaar?  

 Wat kunnen ze opmerken in verband met de dagen en de nachten op de polen?  

 

Evaluate: Seizoenenkwartet 

Tijdens de laatste fase van het 5E-model 

kun je nagaan wat leerlingen precies 

onthouden hebben. Dit kun je doen aan de 

hand van het seizoenenkwartet (zie bijlage 

15c).  
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De Aarde draait rond de Zon. Als de Aarde mooi rechtop (op het planetenvlak of ecliptica) zou 

staan, zou ieder gebied op Aarde evenveel zonlicht en warmte ontvangen. Dan zouden de 

seizoenen niet bestaan en zouden de dagen en nachten het hele jaar door even lang duren! 

Het is echter zo dat de Aarde niet helemaal rechtop staat; de aardas, die van de Noordpool tot 

de Zuidpool loopt, is gekanteld met een hoek van ongeveer 23°. Hierdoor krijgen sommige 

gebieden tijdens bepaalde maanden meer zonlicht en warmte dan andere. Concreet zit het zo 

in elkaar:  

 

Zomer: Het noordelijk halfrond, dit is het gebied dat zich boven de evenaar bevindt, is naar de 

Zon gericht. Hierdoor valt er meer geconcentreerd zonlicht op het noordelijk halfrond dan op 

het zuidelijk halfrond. De Zon schijnt nu boven de evenaar: we zien de Zon in de zomer hoog 

boven de hemel. De dagen zijn lang en de nachten kort. We spreken van de ‘noordelijke 

zomer’.  

Op het zuidelijk halfrond geldt de omgekeerde redenering: het zuidelijk halfrond is weg van de 

zon gericht (de zonnestralen vallen schuiner in), waardoor er daar minder geconcentreerd 

zonlicht op het oppervlak valt. Het is daar winter.  

 

Winter: het noordelijk halfrond is nu weg van de Zon gericht (de zonnestralen vallen schuiner 

in). Hierdoor wordt dit gedeelte van de Aarde wat minder intensief door de Zon beschenen dat 

het zuidelijk halfrond. Het zonlicht valt nu recht op de Aarde onder de evenaar: we zien de Zon 

in de winter laag aan de hemel. De dagen zijn kort en de nachten lang. Op het zuidelijk halfrond 

geldt opnieuw de omgekeerde redenering.  

 

Herfst en lente: elke plek op Aarde krijgt tijdens deze seizoenen evenveel uren zonlicht. Op 

20 maart en 23 september zijn de dagen en de nachten overal op Aarde even lang: het is 12 

uren dag en 12 uren nacht. Dit wordt de ‘equinox’ genoemd. De Zon staat dan loodrecht op 

de evenaar.  

 

In de gebieden gelegen rond de evenaar bestaan de vier seizoenen niet. Het is daar het 

hele jaar door warm. Dat komt doordat de Zon altijd (bijna) loodrecht op deze gebieden schijnt. 

Er is wel een klein verschil in zonnestand tussen juni en december, maar dit verschil is te klein 

om warmere of koudere seizoenen te hebben. Hoe dichter je woont bij de polen, hoe meer 

verschil er is tussen warme en koude seizoenen.  

 

Op de polen is de situatie nog anders. Wanneer het noordelijk halfrond naar de Zon 

toegekeerd is, is het daar zomer. De dagen duren veel langer dan de nachten. De Noordpool 
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is dan continu naar de Zon gekeerd, waardoor het daar dan zes maanden lang dag is. We 

noemen dit de pooldag. De Zon blijft dan voortdurend boven de horizon. Op de Zuidpool is 

het dan continu nacht. We noemen dit de poolnacht. Tijdens de noordelijke winter is de 

situatie op de polen omgekeerd: op de Noordpool is het poolnacht, terwijl het op de Zuidpool 

pooldag is.  



Misvatting 

De baan waarin de Aarde rondom de Zon draait, is geen perfecte cirkel. De baan is eerder 

elliptisch. Hierdoor denken veel mensen dat de seizoenen ontstaan doordat de Aarde in de 

zomer dichter bij de Zon staat en dat ze in de winter verder van de Zon verwijderd is. Deze 

redenering is echter incorrect: op het noordelijk halfrond is het namelijk winter als de Aarde 

het dichtst bij de Zon staat! Het ontstaan van de seizoenen heeft alles te maken met de 

kanteling van de Aarde ten opzichte van het eclipticavlak in een hoek van ongeveer 23°.  



Spelregels Seizoenenkwartet  

Doel: verzamel zo veel mogelijk setjes van vier, de kwartetten. Door goed op te letten tijdens 

beurten van medeleerlingen kun je nagaan wie over welke kwartetkaarten beschikt. Degene 

met de meeste kwartetten wint.  

 

1. Het spel kan in groepjes van twee, drie of vier gespeeld worden.  

 

2. Schud de kaarten goed door elkaar. Leg de stapel kaarten vervolgens met de bedrukte 

kant naar onderen gericht op tafel.  

 

3. Neem elk om beurt een kaart van de stapel totdat alle kaarten verdeeld zijn onder de 

spelers. De spelers mogen elkaars kaarten niet zien.  

 

4. De jongste speler begint.  

 

5. Onderaan iedere kaart staat een vraag, het antwoord ervan staat op een andere kaart 

binnen hetzelfde kwartet. De speler die aan de beurt is gaat na welke kaart(en) hij nog 

ontbreekt om een kwartet te bekomen. Dit kan de speler zien door de vragen en 

antwoorden die wel in zijn bezit zijn, te vergelijken. De speler denkt na over het antwoord 

op de vraag die hoort bij de kaart die nog niet in zijn bezit is en vraagt aan een andere 

speler of hij deze kaart in zijn/haar handen heeft. Voorbeeld: ‘Lies, heb jij bij de ‘zomer’ de 
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kaart met als antwoord ‘lange dagen, korte nachten’? Als deze speler deze kaart heeft, 

dan moet hij deze afgeven. De speler die aan de beurt was, mag doorgaan naar het vragen 

van kaarten aan dezelfde of andere spelers. Als de speler een voltallig kwartet heeft, roept 

hij ‘kwartet!’ en legt hij de vier kaarten als een stapeltje voor zich neer op tafel. Heeft een 

speler de gevraagde kaart niet, dan gaat de beurt over naar de volgende speler.  

 

6. Het spel is afgelopen wanneer alle kwartetten gevonden zijn.  
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Het weerbericht 


7.1.  Het weerbericht vandaag   
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen hoe welke elementen in een 

weerbericht worden besproken.      

  Tijdsduur 50 min 

Benodigdheden en 

media 

 Laptop/tablet per groepjes 

 Beamer  

 Kledij en attributen die aansluiten bij het weerbericht uit de regio 

die het groepje kreeg (warm, koud, veel neerslag, gemiddeld)  

Klasopstelling Groepswerk (maximum per vier)   

 

Vroeger moesten mensen het stellen met volkswijsheden en weerspreuken om iets te weten 

te komen over het weer.  

Dat veranderde in 1953, toen Armand Pien de allereerste weerman van de Vlaamse televisie 

werd genoemd.  

Hij is de man die erin slaagde om de weersvoorspellingen op een eenvoudige maar toch 

heldere manier aan zijn publiek door te geven. 

 

Vandaag de dag focust het weerbericht op de ligging van de hoge- en lagedrukgebieden.  

Ook de ligging van warmte – en koudefronten wordt aangetoond. Weerberichten blijven steeds 

computerprognoses, die na drie dagen aanzienlijk minder nauwkeurig worden.  

 

Voor deze opdracht wordt de klas in groepjes verdeeld.  

Elk van deze groepjes krijgt als opdracht een weerbericht te maken. Slechts één van deze 

groepen zal een weerbericht maken voor de plek waar de school is gelegen.  

De andere groepen krijgen een plaats uit telkens een ander continent.  

 

Het is belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om zich voor te bereiden op deze opdracht.  

Geef ze daarom een tijdje op voorhand de opdracht mee zodat ze materiaal kunnen 

verzamelen.  
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7.2. Weerbericht maken in groep  
 
a. Opdracht: Voorbereiding  
 

 

1. De klas wordt verdeeld in groepjes van vier kinderen.  

 

 Kind 1: bespreekt temperatuur 

 Kind 2: bespreekt wind 

 Kind 3: bespreekt neerslag 

 Kind 4: bespreekt wolken/zonneschijn  

 Uitbreiding 1: Voor de hogere jaren: een kind bespreekt de ligging van hoge en 

lagedrukgebieden en probeert in te schatten uit welke windrichting de lucht 

komt, en wat dat betekent voor het weer in die streek.  

 Uitbreiding 2: een kind bespreekt het seizoen op de plaats van waaruit het 

weerbericht wordt gegeven.  

 

 

2. Elk groep moet het weerbericht in vanuit een andere plek brengen.  

 

 Groep 1 brengt het weerbericht vanuit de plaats waar de school is gelegen 

 Groep 2 brengt het weerbericht vanuit Bamako. Dat ligt in Mali, Afrika. 

 Groep 3 brengt het weerbericht vanuit Nuuk. Dat ligt in Groenland, Europa. 

 Groep 4 brengt het weerbericht vanuit Iquique. Dat ligt in Chili, Zuid – 

Amerika.  

 Groep 5 brengt het weerbericht vanuit Christchurch. Dat ligt in Nieuw – 

Zeeland, Oceanië.  

 Groep 6 (indien u een grote klas heeft) brengt het weerbericht vanuit Bulgan, 

Mongolië, Azië.  

 Een eventuele zevende groep brengt het weerbericht vanop hun ideale 

vakantiebestemming.  
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3. Welke middelen krijgt elke groep hiervoor?  

 

Elke groep zou moeten over een tablet of laptop beschikken.  

 Open windy.com  

 

 

 

 Je kan bij ‘locatie zoeken’ elke gewenste locatie ingeven. De kaart verplaatst zich 

automatisch. Als je dan op de plek in kwestie klikt, geeft Windy alle relevante 

meteogegevens weer.  

 In dit geval gaat het over Dublin, Ierland.  
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 Aan de hand van deze gegevens bereiden de kinderen een weerbericht voor. 

Dat brengen ze bij voorkeur de dag erna (weersvoorspellingen zijn maximaal 

drie dagen accuraat). Daarbij kunnen ze zich voorbereiden door passende 

kledij en attributen mee te brengen (zomers, winters, tegen de regen, tegen 

extreme kou, ... )  

 

b. Opdracht: de dag zelf 
 

 De kinderen maken een weerbericht vanop de hun toegewezen locatie.  

 Ze bereiden dit voor aan de hand van een weerkaart van dit gebied.  

Deze vinden ze door te sturen naar meteovista.be  

Daar kunnen ze bovenaan hun opgegeven locatie intikken:  

 

 

 

 Aan de hand van deze weerkaart kunnen de kinderen hun weerbericht voorstellen. Ze 

gebruiken daarbij de gegevens van Windy.com en de weerkaart via meteovista.be  

 Laat ruimte voor creativiteit en originaliteit!  
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7.4. Uitbreiding voor eerste graad SO: werken met klimatogrammen  
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen een klimatogram bespreken       

  Tijdsduur 20 min 

Benodigdheden en 

media 

 Laptop/tablet per groepjes 

 Beamer  

 Determineertabel klimaat (cursus Aardrijkskunde)  

Klasopstelling Groepswerk (maximum per vier)   

 

 Via https://www.meteo.be/nl/klimaat/klimaat-in-de-wereld kan je klimatogrammen 

vinden voor elke plaats die de kinderen in hun weerbericht besproken hebben.  

 Als extra opdracht gaan deze leerlingen het klimaat op deze plek afleiden a.d.h.v. een 

determineertabel voor klimaten.  

 Ook het klimaat wordt besproken in het weerbericht.  

 

 

 

 

 

 Bronvermelding  
 

 www.kmi.be 

 www.schooltv.nl 

 www.knmi.nl 

 www.frankdeboosere.be 

 www.ikhebeenvraag.be 

 www.rug.nl/sciencelinx 

 Proefjes.nl 

 Encyclopedoe.nl 

 Esero/nl 

 Nemo Kenniscenter 

 ‘Meer weer: een heldere kijk op het weer’, Frank Deboosere, uitgeverij Roularta Books  

 

 

https://www.meteo.be/nl/klimaat/klimaat-in-de-wereld

