
 

 

 

Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

Galilei’s bril - 

sterrenhemel 
Leeractiviteiten ter voorbereiding en naverwerking en 

achtergrondinformatie voor de leraar 
 

  



 

 

 

Pagina 2 

 

 

INHOUD 

 

INHOUD ................................................................................................................................... 2 

Colofon ...................................................................................................................................... 3 

 Inleiding ............................................................................................................................. 4 

 Wetenschapsfilosofie: het heelal ........................................................................................ 5 

2.1. Inleiding: een mindmap maken .................................................................................... 5 

2.2. Filosoferen met kinderen ............................................................................................. 6 

2.3. Alternatief: Tweepraat ................................................................................................. 7 

 Sterren, planeten en manen ................................................................................................ 8 

3.1. Wat is het verschil tussen sterren, planeten en manen? ............................................... 8 

3.2. Zijn er overdag ook sterren aan de hemel? - Concept Cartoon + experiment ........... 11 

3.3. Extra 1: de sterrenhemel overdag: App Exoplanet .................................................... 14 

3.4. Extra 2: de sterrenhemel overdag – App SkyView Lite ............................................ 18 

 Dagen, nachten en seizoenen ........................................................................................... 29 

4.1. Dagen en nachten ....................................................................................................... 29 

4.2. Seizoenen ................................................................................................................... 32 

De Maan ........................................................................................................................ 43 

5.1.  Misvattingen over de Maan....................................................................................... 43 

5.2. Maanfasen .................................................................................................................. 47 

 De Aarde .......................................................................................................................... 60 

6.1.  Gesteenteplaneten en gasreuzen................................................................................ 60 

6.2. Atmosfeer ................................................................................................................... 61 

 De 8 planeten uit ons zonnestelsel ................................................................................... 65 

7.1. De 8 planeten: introductie .......................................................................................... 65 

7.2.  Classificeer de 8 planeten ......................................................................................... 66 

 Telescopen ....................................................................................................................... 71 

 Evaluatie: Trivial Pursuit! ................................................................................................ 78 

 Enkele algemene tips ....................................................................................................... 82 

10.1. Naverwerkingsactiviteiten ....................................................................................... 82 

10.2.  Reflectie .................................................................................................................. 82 

10.3. Samenwerkend leren ................................................................................................ 83 

10.4. Boekentip ................................................................................................................. 84 

Bijlagen ................................................................................................................................. 85 

 
 



 

 

 

Pagina 3 

 

Colofon 
 

Uitgave November 2019 

  

Laatste update 17 maart 2020 

  

Gebruik en beschikbaarheid  Deze cursus mag gratis gebruikt worden voor 

educatieve doeleinden. Als je onderdelen eruit 

kopieert, dan moet dit gebeuren met een verwijzing 

naar het origineel. 

 De cursus kan je downloaden op 

www.armandpien.be  

  

AUTEURS  

  

Emilie Vandevelde  Concept en inhoudelijke insteek 

 Emilie Vandevelde is master in de pedagogische 

weterenschappen, afstudeerrichting onderwijskunde 

  

UGENT Volkssterrenwacht 
Armand Pien 

 Cursus uitwerking, layout en distributie 

 Medewerkers: Pieter Mestdagh en Maaike Dubois 

  

  

Uw mening is belangrijk De UGENT Volkssterrenwacht Armand Pien werkt altijd 

aan een betere kwaliteit. Gebruikers van onze cursussen 

worden aangemoedigd om feedback te geven (contact 

gegevens op  

www.armandpien.be). Wanneer uw feedback bijdraagt 

aan een belangrijke verbetering van de cursus, dan wordt 

uw naam opgenomen in de auteurslijst (colofon) in de 

nieuwe online editie. Op die manier helpen gebruikers de 

andere, toekomstige gebruikers om beter lesmateriaal te 

krijgen. 

  

http://www.armandpien.be/


 

 

 

Pagina 4 

 

 

 Inleiding 
 

Dit educatief pakket sluit aan bij een klasbezoek in de thema’s ‘Galilei’s bril’ en ‘sterrenhemel’. 

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. Een lancering in de wereld van de 

sterrenkunde!  

 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 sterrenkunde 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 sterrenkunde. 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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 Wetenschapsfilosofie: het heelal 
 

Doelstelling De voorkennis van de leerlingen omtrent sterrenkunde 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 

 

Baken een onderwerp af naargelang jouw gekozen klasbezoek.  

Bij ‘Galilei’s bril’ kan dat het zonnestelsel zijn, en meer algemeen sterren en planeten. Bij 

‘sterrenhemel’ kunnen dat sterrenbeelden zijn, wat je kan zien aan de hemel, ...  

Stel klassikaal een mindmap op om na te gaan wat de leerlingen reeds weten over dit 

onderwerp. Stel vragen als:  

 

Galilei’s bril:  

 

 Wat weten jullie over ons zonnestelsel?  

 Wat zie je als je ’s nachts naar de hemel kijkt?  

 Welke objecten kom je allemaal tegen in de ruimte?  

 Hoe komt het dan we de Maan niet altijd volledig kunnen zien?  

 Wat is een planeet? Wat is een ster? Wat is een Maan?  

 

Sterrenhemel:   

 

 Wat zijn sterren? 

 Wat zie je als je ’s nachts naar de hemel kijkt? 

 Wat zijn sterrenbeelden?  

 

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

andere online tools. (optioneel)  
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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 heelal, maar nog niet alles. Het stemt nederig te weten dat ca. 95% van het 

heelal tot nog toe onverklaard blijft.   

 

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. Welke vorm heeft de ruimte?). 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:  

 

 Hoe groot is de ruimte?  

 Waarom ziet de ruimte er grotendeels zwart uit?  

 Kan de ruimte groeien?  

 Wie is de eigenaar van de ruimte? 

 Waarom willen mensen reizen door de ruimte? 

 Ziet de ruimte er altijd hetzelfde uit of kan die er soms anders uitzien?  

 Welke vorm heeft de ruimte?  

 Heeft het heelal een einde?  

 Loopt er op een andere planeet iemand rond die exact hetzelfde is als ik?  

 Wat is het verschil tussen een planeet, een maan en een ster?  

 Zijn er meerdere heelallen? 
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 Bestaat er ergens in het heelal een andere soort intelligent leven?  

 Zal de Aarde ooit vergaan?  

 Bestaan UFO’s echt?  

 Hoe lang is ‘oneindig lang’? 

 Bevindt de ruimte zich ver van ons vandaan?  

 Als je een planeet ontdekt, is die dan van jou? (Stel, Rusland ontdekt een planeet, is 

die dan van Rusland?) 

 Planeten zijn in de ruimte, de Aarde is een planeet en wij bevinden ons op de Aarde. 

Zijn wij dan in de ruimte? En zijn wij dan ruimtewezens? 

 

 Sterren, planeten en manen 
 
3.1. Wat is het verschil tussen sterren, planeten en manen? 
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen een definitie geven van een ‘ster’, een 

‘planeet’ en een ‘maan’.  

 De leerlingen kunnen verschillen en overeenkomsten van sterren, 

planeten en manen opsommen.    

  Tijdsduur 10 min 

Benodigdheden en 

media 

 Venn-diagram blanco (zie bijlage) 

 Venn-diagram ingevuld (zie bijlage) 

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

 

a. Overeenkomsten en verschillen  

Wat is het verschil tussen een ster, een planeet en een maan? En ziet een ster er 

werkelijk zo uit:  ?  

 

Om tot een diepgaand begrip te komen, kun je de leerlingen enkele overeenkomsten en 

verschillen tussen planeten, sterren en manen laten bedenken. In de bijlage vind je een Venn-

diagram terug. Verdeel de leerlingen in kleine groepjes en laat hen even brainstormen over 

de verschillen en gelijkenissen. Om hen op weg te helpen, staan er reeds enkele kenmerken 

van deze hemellichamen vermeld. Slagen ze erin om alle kenmerken op de juiste plaats te 

zetten?  
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b. Onderwijsleergesprek  

Bespreek vervolgens de Venndiagrammen samen met je leerlingen. Probeer 

samen met de leerlingen tot een definitie van een ster, maan en een planeet 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. 

 

 Is de Aarde een planeet? Hoe weet je dat?  

 Wat is een planeet?  

 Is een planeet altijd rond? Hoe komt dat? En is de Maan dan ook een planeet? Want 

die is toch ook rond?  

 Waarrond draaien planeten?  

 Hoeveel manen heeft de Aarde? 

 Hebben andere planeten ook manen?  

 Draaien manen ook rond een ster?  

 Wat is de Zon eigenlijk? Zijn er meerdere zonnen?  

 Is de Zon een ster? Waarom wel/niet? 

 Is de Zon groter dan de Aarde?  

 Geven planeten licht? 

 Geven manen licht?  

 Geven sterren licht?   

 

 

Planeten zijn hemellichamen die rond een ster draaien. Zo draait de Aarde rond onze ster: de 

Zon. Ze bestaan meestal uit stof, steen en gas en zijn bolvormig. Dit komt doordat de 

zwaartekracht al dit stof, steen en gas zo veel mogelijk naar de kern, oftewel het midden, trekt. 

Als de zwaartekracht groot genoeg is, dan wordt het steenachtig materiaal plat geduwd langs 

de buitenkant van de planeet. Hoe groter de totale massa van de planeet, hoe groter de 

zwaartekracht is. Hierdoor kunnen ook andere objecten, zoals manen en dwergplaneten 

bolvormig zijn, zolang ze maar zwaar genoeg zijn.  
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Echte planeten hebben 3 kenmerken: 

 Ze draaien rond een ster. 

 Ze zijn bolvormig. 

 Ze hebben in hun baan rond de ster alle stof, gas en steen opgeslokt (ze hebben hun baan 

leeggemaakt).  

De bekende dwergplaneten Ceres en Pluto zijn geen echte planeten, want ze voldoen niet aan 

het derde kenmerk: een leeggemaakte baan. 

 

Manen zijn hemellichamen die niet (in eerste orde) rond een ster, maar wel rond bijvoorbeeld 

planeten draaien. Zo draait onze Maan rond de Aarde, en samen draaien ze als 1 geheel rond 

de Zon. Manen kunnen eventueel ook rond andere objecten, zoals dwergplaneten of 

asteroïden draaien. Een object dat rond een planeet draait, wordt ook wel een satelliet 

genoemd. De Maan is dus een natuurlijke satelliet van de Aarde. Jupiter heeft zo wel 79 

natuurlijke satellieten of manen, waarvan vier grote die we met een gewone verrekijker kunnen 

zien! We noemen ze de ‘Galileïsche manen’, genoemd naar hun ontdekker, de Italiaanse 

astronoom Galileo Galilei (1564 – 1642).  

 

De Zon is de ster waar de 8 planeten uit ons zonnestelsel rond draaien. In tegenstelling tot 

wat de meeste mensen denken, is een ster geen gigantische vuurbal. In plaats daarvan is het 

een enorme bol gas die licht en warmte uitstraalt. Ze ontstaan uit koude wolken van gas en 

stof, ook wel ‘nevels’ genoemd. Vervolgens worden sterren oud en sterven ze, na miljoenen 

of zelfs miljarden jaren. Een kleine ster, of een ster van middelmatige grootte (zoals de Zon) 

zwelt in een eindfase van haar ‘leven’ op tot een rode reus. Daarna zakt de ster ineen tot een 

extreem dichte, witte dwerg die na verloop van tijd afkoelt en onzichtbaar wordt (zwarte dwerg). 

Het zal echter nog minstens 5 miljard jaar duren voordat onze Zon in een witte dwerg zal 

veranderen! Zwaardere sterren kennen een andere levensloop.   

 

Onze ster, de Zon, bestaat bijna helemaal uit slechts twee gassen: waterstof (H) en helium 

(He). Aan het oppervlak bedraagt de temperatuur ongeveer 5500 °C en in de binnenkant van 

de Zon kan de temperatuur zelfs oplopen tot 15 miljoen °C! Wij, op Aarde, voelen dagelijks de 

warmte van de Zon. Dit komt doordat in de kern van de Zon iedere seconde miljoenen tonnen 

waterstof omgezet worden in helium. Een proces dat ‘kernfusie’, wordt genoemd. De energie 

die hierbij vrijkomt, verplaatst zich naar het oppervlak van de Zon, waarna wij dit op Aarde 

ontvangen in de vorm van warmte, licht en andere straling. Zonder de Zon is leven op Aarde 

onmogelijk. De Zon is bovendien het grootste object in het zonnestelsel. Ze bevat maar liefst 

99,9% van alle massa in het zonnestelsel!  
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Misvatting  

Enkel sterren geven zelf licht. Soms lijkt het alsof de Maan ook zelf licht geeft, maar eigenlijk 

weerkaatst ze het licht van de Zon. Dat geldt ook voor planeten: Je kan bijvoorbeeld Jupiter 

heel gemakkelijk met het blote oog aan de hemel waarnemen. Je zou dan kunnen denken dat 

Jupiter een sterretje is omdat het lijkt alsof Jupiter licht geeft. Ook Jupiter weerkaatst dan 

echter het licht van de Zon.  

 

3.2. Zijn er overdag ook sterren aan de hemel? - Concept Cartoon + 
experiment 
 

 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen dat sterren altijd aan de hemel 

staan.  

 De leerlingen kunnen verklaren waarom er overdag geen sterren 

te zien zijn.     

  Tijdsduur 20 min 

Benodigdheden en 

media 

 concept cartoon 1 (zie bijlage) 

 alienposters (zie bijlage) 

 beamer 

 foto van sterrenhemel (zie bijlage) 

 sterke zaklamp 

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

 
Als je ’s nachts naar de hemel kijkt en er is geen (of zeer weinig) bewolking, dan kan je 

honderden sterren zien. Maar als we overdag opnieuw naar de hemel kijken, lijken al deze 

sterren verdwenen. Leerlingen kunnen de meest uiteenlopende redenen bedenken waarom 

de sterren overdag niet aan de hemel te zien zijn. Deze redenen zijn mogelijks gebaseerd op 

misvattingen.  

 

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.  
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Inleiding 

 

STAP 1: Hang ter voorbereiding reeds de vier alienposters op in vier 

hoeken van de klas.  

 

STAP 2: Vertel je leerlingen dat de Zon ook een ster is, maar dat ze 

’s nachts nog veel meer sterren kunnen zien. Vraag hen vervolgens eens goed naar buiten te 

kijken. Kunnen zij de sterren nu nog zien? Hoe zou dit komen?  

 

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

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

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

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

andere verklaring zouden hebben.  

 

Denkbeelden van de aliens:  

Groene alien: We zien de sterren bij ons niet overdag omdat ze overdag langs de andere kant 

van de Aarde zitten, waar het nacht is.  

Blauwe alien: De sterren weerkaatsen het maanlicht. Overdag is de Maan er niet, dus we zien 

de sterren ook niet.  

Gouden alien: De sterren zijn er wel, maar we zien ze niet omdat de Zon te fel schijnt.  

Roze alien: 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 alien het juist heeft? En waarom is de verklaring 

van de andere aliens 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 blauwe alien verdedigen:  

Als sterren het maanlicht weerkaatsen, geeft de Maan dan zelf licht?  

Er zijn al mensen op de Maan geweest, zouden die dan niet blind geworden zijn, als de Maan 

zo veel licht geeft?  

De Zon geeft ook licht en de Zon is een ster, is de Maan dan ook een ster? Waarom wel/niet?  

Hebben jullie de Maan al eens overdag gezien? Waar waren de sterren dan?  

Kunnen jullie een manier bedenken om aan te tonen dat de redenering van jullie blauwe alien 

klopt? 
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Bij leerlingen die de redenering van de groene alien verdedigen:  

Waar zitten er sterren in het heelal? 

Als we de sterren niet zien overdag, hoe zit het dan met de Maan? Kunnen we die ook nooit 

zien overdag?  

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

klopt? 

 

Bij leerlingen die de redenering van de gouden alien verdedigen:  

Als de sterren er altijd zijn, is de Maan er dan ook altijd? Waarom wel/niet?  

De Zon is toch ook een ster? Waarom zien we de andere sterren dan niet en de Zon wel?  

Kunnen jullie een manier bedenken om aan te tonen dat de redenering van jullie gouden alien 

klopt? 

 

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

redenering van elke alien 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 alien, 

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?  

 

Experiment 

 

Het is tijd geworden om de ware 

redenering te onthullen. Vertel 

aan je leerlingen dat jullie ervoor 

gaan zorgen dat het plots nacht 

wordt in de klas. We gaan zelfs 

sterren te zien krijgen!  

 

STAP 1: Verduister de klas zo goed mogelijk: sluit de deur, schakel de lichten uit en sluit indien 

mogelijk de gordijnen.  

 

STAP 2: Projecteer nu de sterrenhemel (zie bijlage) op een muur of plafond. Hoe groter de 

oppervlakte waarop de afbeelding geprojecteerd wordt, hoe gemakkelijker het zal zijn de 

sterren op de afbeelding te ‘overschijnen’ met de zaklamp. Tip: Test dit experiment op 

voorhand uit met verschillende versies van de foto.   
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STAP 3: Vertel dat jullie de sterren nu te zien krijgen, het is immers nacht.  

 

STAP 4: Zorg ervoor dat het ‘dag’ wordt. Dit doe je door een sterke zaklamp te nemen en deze 

op de geprojecteerde sterrenhemel te laten schijnen. Wat stelt de zaklamp voor? Wat gebeurt 

er? Zijn de sterren nog te zien? Leg uit dat de zaklamp de Zon voorstelt en dat dit exact 

hetgeen is dat overdag gebeurt.  

 

STAP 5: Stel nu volgende vragen:  

 Welke alien had het bij het juiste eind? Waarom? 

 Wat doet de Zon?  

 Hoe komt het dat de Zon ervoor zorgt dat we de sterren niet meer zien?  

 

STAP 6: Weerleg de redenering van de groene en de blauwe alien:  

 Groene alien: sterren bevinden zich overal rond de Aarde. Het is dus niet zo dat sterren 

enkel opdagen langs de kant van de Aarde waar het nacht is. Sterren zijn er dus altijd.  

 Blauwe alien: de Maan geeft zelf geen licht. Het lijkt alleen maar zo omdat ze het 

zonlicht weerkaatst. Sterren daarentegen, geven wel zelf licht.  

 
3.3. Extra 1: de sterrenhemel overdag: App Exoplanet  
 
 

Doelstelling 

 

 De leerlingen kunnen uitleggen dat sterren altijd aan de hemel 

staan.  

 De leerlingen kunnen uitleggen dat de Zon ook een ster is.  

 De leerlingen kunnen uitleggen dat sterren verschillende kleuren 

kunnen hebben (geelrood, tot witblauw).  

 De leerlingen kunnen verklaren waarom verschillende sterren een 

verschillende kleur kunnen hebben.      

  Tijdsduur 15 min 

Benodigdheden en 

media 

 tablets of smartphones met besturingssysteem iOS.  

 app ‘Exoplanet’ 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in kleine groepjes indien er niet voor iedereen 

een tablet of smartphone ter beschikking is.   
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Exoplanet is een gratis applicatie voor iOS. Helaas is er geen versie voor Androïd 

beschikbaar. De taal die gebruikt wordt in de app, is het Engels. De leerlingen 

hier wat in begeleiden is dus aan te raden.  

 

STAP 1: Open de applicatie. Je komt nu op de startpagina (A) terecht. Daarop zie je volgende 

onderdelen: ‘Database’, ‘Milky Way’, ‘Exoplanet News’, ‘Correlation Diagrams’, ‘Background 

Information’ en ‘About/Add-ons’. Kies voor de tweede optie ‘Milky Way’. De Milky Way, oftewel 

het ‘Melkwegstelsel’ is het sterrenstelsel waarin ons zonnestelsel zich bevindt.  

 

STAP 2: Nadat je op ‘Milky Way’ hebt geklikt, krijg je het Melkwegstelsel te zien (B). Hierin 

wordt de zon reeds in het rood aangeduid. Op die manier kun je ons zonnestelsel gemakkelijk 

terugvinden. Zoom in op de Aarde. Dit kan je op twee manieren doen. Manier 1: je zoomt 

handmatig in op de Zon en zoekt vervolgens de Aarde. Manier 2: klik op het vergrootglas en 

geef ‘Earth’ in (C).  

 

 

 

STAP 3: Nu zie je de Aarde op het scherm verschijnen (D). Klik onderaan op het middelste 

icoontje (‘VR’) en geef de applicatie de toestemming uw locatie te gebruiken. Indien nodig zal 

je de app deze toestemming moeten verlenen via de ‘Instellingen’ van uw toestel. Er verschijnt 

nu ‘Virtual reality activated’ op je scherm (E). 

 

A B C 
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STAP 4: Nadat je de app de toestemming hebt gegeven je locatie te gebruiken, zie je op de 

Aarde een blauwe stip verschijnen. Deze stip geeft aan waar je je bevindt. Vraag de leerlingen 

nu hun toestel om zich heen te bewegen. Laat de leerlingen ontdekken dat er dus overdag ook 

sterren aan de hemel zijn. Deze sterren zien ze nu op hun scherm (F). Kunnen ze de Zon 

vinden op hun toestel? Zien ze de Zon ook buiten?  

 

Extra: Hoe zien sterren eruit? Vraag de leerlingen op een willekeurige ster te klikken. Er 

verschijnt nu een grijs informatiekadertje (G). Klik hier nogmaals op om naar de ster in kwestie 

te ‘reizen’ (H). Wat valt er op aan deze ster? Hoe ziet ze er uit? Welke kleur heeft ze? Leg uit 

dat de sterren die we ’s nachts zien er net hetzelfde kunnen uitzien als de Zon, namelijk geel-

oranje. Andere sterren zien er echter wit uit. Hoe zou dit komen? Leg uit dat sterren met een 

hogere oppervlaktetemperatuur een witte kleur aannemen. Je kan dit vergelijken met het 

verhitten van ijzer (zie achtergrondinformatie).  
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3.4. Extra 2: de sterrenhemel overdag – App SkyView Lite 

 
 

Doelstelling 

 

 De leerlingen kunnen uitleggen dat sterren altijd aan de hemel 

staan.  

 De leerlingen kunnen uitleggen wat een sterrenbeeld is.  

  Tijdsduur 15 min 

Benodigdheden en 

media 

 tablets of smartphones met besturingssysteem iOS of Androïd. 

 app ‘SkyView Lite’ 

 optioneel: sterrenhemel per seizoen 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in kleine groepjes indien er niet voor iedereen 

een tablet of smartphone ter beschikking is.   

 

SkyView Lite is een gratis applicatie die gedownload kan worden op 

smartphones en tablets met besturingssysteem iOS of Androïd. Ook deze app 

maakt gebruik van het Engels, waardoor je de leerlingen best wat begeleidt.  

 

 

STAP 1: Open de applicatie. Nadat het opstartscherm (I) verschenen is, vraagt de app je voor 

twee functies je toestemming te verlenen. Ten eerste moet je de app toestaan je locatie te 

gebruiken en ten tweede moet je de app de toegang tot de camera verlenen. Vervolgens zie 

je de ruimte waarin je je bevindt (het klaslokaal) op je scherm verschijnen, alsook de sterren. 

Dit is de augmented realityfunctie van de app: de virtuele hemel wordt over de reële omgeving 

gelegd.  

 

De leerlingen kunnen de hemel echter ook waarnemen zonder dat ze ondertussen ook het 

klaslokaal op hun scherm te zien krijgen. Ga hiervoor naar het optiemenu dat zich in de linker 

bovenhoek van het scherm bevindt (J) en schakel vervolgens de camera uit door op het 

camera-icoontje te klikken (K).  

 

STAP 2: Vraag de leerlingen hun toestel om zich heen te bewegen en laat hen ontdekken dat 

de sterren zich ook nu, overdag, overal om zich heen bevinden.  
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Extra: sterrenbeelden: De leerlingen zullen ongetwijfeld vragen 

wat de tekeningen zijn die oplichten wanneer je de camera om je 

heen beweegt. Deze tekeningen zijn de sterrenbeelden. Vraag de 

leerlingen hun eigen sterrenbeeld te zoeken. Uit welke sterren 

bestaat hun sterrenbeeld? Is hun sterrenbeeld nu (overdag) 

zichtbaar? Tip: maak om deze vraag te beantwoorden gebruik van 

de rode lijn. Deze stelt de horizon voor (zie verder).  

 

Let op: sterrenbeelden zijn pas te zien op bepaalde momenten 

gedurende het jaar. Wil je nagaan welk(e) sterrenbeeld(en) te zien 

is/zijn wanneer jij de app wenst te gebruiken? Neem dan een kijkje 

op https://www.sterrenkijken.nu/sterrenbeelden-welke-staat-er-

aan-de-hemel/. Ook kan je gebruik maken van de sterrenhemel per seizoen (zie bijlage). Tip: 

vraag de leerlingen die deze maand jarig zijn hun sterrenbeeld te zoeken.  

 

Meer uitleg over sterrenbeelden komt aan bod in het klasbezoek ‘Sterrenhemel’.  

 

 

I J K 

https://www.sterrenkijken.nu/sterrenbeelden-welke-staat-er-aan-de-hemel/
https://www.sterrenkijken.nu/sterrenbeelden-welke-staat-er-aan-de-hemel/
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Naast het feit dat deze app laat zien dat de sterren ook overdag aanwezig zijn, heeft deze app 

nog een aantal andere functies:  

 

 De Horizon: De app toont een rode lijn. Deze stelt de horizon voor. ’s Nachts zou je, 

als er weinig tot geen bewolking is, de hemelobjecten die zich boven de horizon 

bevinden, moeten kunnen zien. De hemelobjecten die onder de horizon staan, kun je 

niet meer zien. Deze zijn ‘onder gegaan’ (L).  

 

 Planeten en satellieten: Naast sterren, laat de app ook zien waar de planeten en 

(natuurlijke) satellieten zich bevinden. Zo kan je bijvoorbeeld Saturnus of het 

International Space Station (ISS) waarnemen. Klik je vervolgens op het informatie-

icoontje (M), dan kan je meer over deze objecten te weten komen.  

 

 Extra: foto’s nemen: Willen leerlingen een foto nemen van een planeet? Van hun eigen 

sterrenbeeld? Dat kan. Ga hiervoor opnieuw naar het optiemenu (J) en klik vervolgens 

eenmaal op het fototoestel (N).  

 

 Extra: banen van hemelobjecten: De app kan ook laten zien welke baan de 

hemelobjecten afleggen. Ga hiervoor opnieuw naar het optiemenu (J) en klik op het 

baanicoontje uiterst rechts (O). Klik je nu op een hemelobject, dan kan je zien vanwaar 

het object komt en waar het zich naartoe beweegt.  

 

 Extra: search: Kun je Saturnus of een ander hemelobject maar niet vinden? Gebruik 

dan de Search-optie. Klik hiervoor op het vergrootglas in de rechterbovenhoek van het 

scherm (P) en duid aan wat je precies zoekt (ster, sterrenbeeld, …) (Q). Op je scherm 

verschijnt nu een pijl (S). Volg deze pijl en je komt bij het gekozen object uit.  
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Sterren zijn altijd aanwezig aan de hemel, ook overdag. We kunnen de sterren overdag echter 

niet zien doordat de Zon een ster is die heel dicht bij de Aarde staat. Het zonlicht is te fel, 

waardoor we de andere sterren niet meer kunnen zien. De andere sterren zenden ook heel fel 

licht uit, maar die staan veel verder van ons, waardoor ze er hier uitzien als heel zwakke 

lichtjes. De atmosfeer speelt ook een belangrijke rol. De atmosfeer is een schil van gassen zie 

zich rondom de Aarde bevindt (zie verder). Het licht van de Zon dat de atmosfeer bereikt, wordt 

door de luchtdeeltjes in de atmosfeer verstrooid, waardoor het felle zonlicht overal tegelijk 

rondom jou is.    

Sommige sterren hebben een roodachtige kleur. Andere sterren zien er dan weer eerder 

blauwachtig tot wit uit. De kleur van een ster wordt voornamelijk bepaald door de 

oppervlaktetemperatuur van de ster. Sterren met een lagere oppervlaktetemperatuur, hebben 

een rode tot gele kleur. Gemiddeld heeft de Zon een oppervlaktetemperatuur van minder dan 

6000°C. Sterren met een hogere oppervlaktetemperatuur van zo’n 10.000°C zien er wit uit. 

Sommige sterren hebben zelfs een oppervlaktetemperatuur van 50.000°C, waardoor zij een 

blauwe kleur vertonen.  

 

Vergelijking 

Je kan de kleuren van een ster vergelijken met het verhitten van een mes: Een heet mes heeft 

een roodachtige kleur. We zeggen dat het ‘roodgloeiend heet’ is. Als je het mes nog verder 

verhit, zal de kleur veranderen van rood, naar oranje, naar geel, blauw en uiteindelijk naar wit. 

Een heel heet mes noemen we dan ook ‘witheet’.  

 

Sterrenbeelden (of constellaties) zijn groepen van sterren die samen een bepaald figuur 

vormen. Dit figuur heeft een naam gekregen, zoals Orion, Leeuw en Steenbok. Deze 

sterrenbeelden kun je vormen door de sterren met elkaar te verbinden. Let op: De sterren van 

één sterrenbeeld staan niet noodzakelijk dicht bij elkaar in één groep. We zien van op Aarde 

niet hoe ver elke ster van ons staat en hoe ver de sterren van elkaar staan. De ‘diepte’ 

ontbreekt dus vanaf de Aarde gezien. De verschillende sterrenbeelden zijn aan de hemel 

zichtbaar op verschillende tijdstippen van het jaar.  
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f. Rotatie Aarde, Zon en Maan – Concept cartoon  
 
 

Doelstelling 

 

 De leerlingen kunnen uitleggen dat de Aarde, Zon en Maan ten 

opzichte van elkaar bewegen.  

 De leerlingen kunnen uitleggen dat de Aarde in 24 uur rond haar 

eigen as draait.  

 De leerlingen kunnen uitleggen dat de Aarde in 365 dagen rond 

de Zon draait.  

 De leerlingen kunnen uitleggen dat de Maan in 28 dagen rond de 

Aarde draait.    

 De leerlingen kunnen de rotatie van de Aarde, Zon en maan 

illustreren aan de hand van concrete materialen.  

  Tijdsduur 30 min 

Benodigdheden en 

media 

 concept cartoon 2 (zie bijlage) 

 tablets of smartphones 

 app ‘Solar Walk Lite’ 

 concreet materiaal, zoals skippyballen, tennisballen, appelsienen, 

… die de verschillende planeten representeren 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in kleine groepjes indien er niet voor iedereen 

een tablet of smartphone ter beschikking is. 

 
Een dag duurt 24 uren, maar duurde het nu 24 uren tegen dat de Zon één rondje rond de 

Aarde gedraaid heeft? Of duurde dat 365 dagen? En hoe zit het met de Maan? Draait de Aarde 

dan rond de Maan? Aangezien er over de rotatie van de Aarde, Zon en de Maan ook heel wat 

misvattingen heersen, vertrekken we ook nu weer vanuit een concept cartoon.  

 

STAP 1: Introduceer opnieuw het onderwerp van de cartoon (zie bijlage), overloop de 

redeneringen van de vier aliens en geef de leerlingen wat denktijd om uit te zoeken met welke 

alien ze het eens zijn.  
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Denkbeelden van de aliens:  

 Groene alien: De Aarde draait in één dag rond haar eigen as en in 365 dagen rond de 

Zon.  

 Blauwe alien: De Zon draait in één dag rond de Aarde. De Zon draait in 365 dagen 

rond haar eigen as.  

 Gouden alien: De Aarde draait in één dag rond haar eigen as. De Zon draait in 365 

uren rond haar eigen as.  

 Roze alien: Wat denk jij? 

 
STAP 2: Begin een klasgesprek: waarom denken leerlingen dat de groene alien gelijk heeft? 

En waarom heeft de blauwe alien het fout? Hoe zouden ze te weten kunnen komen welke 

alien het bij het juiste eind heeft?  

 

STAP 3: Laat leerlingen zelf ontdekken welke alien gelijk heeft! Verdeel ze in kleine groepjes 

en zorg ervoor dat ieder groepje een smartphone of tablet ter beschikking heeft. Maak 

vervolgens gebruik van de app ‘Solar Walk Lite’.  

 

Solar Walk Lite is een gratis te downloaden app voor iOS en Android die zowel 

kan gedownload worden op smartphones als tablets. Aan de hand van deze app 

kunnen leerlingen zelfstandig ontdekken hoe de Zon, Aarde en de Maan ten 

opzichte van elkaar bewegen.  

 

STAP 1: Open de applicatie. Nadat het startscherm ‘Solar Walk’ is verschenen, zorgt de app 

er automatisch voor dat je doorheen het zonnestelsel naar de Aarde ‘reist’ (A).  

 

STAP 2: Laat leerlingen ontdekken dat de Aarde om haar eigen as draait. Klik op de Zon zodat 

deze in het midden van het scherm verschijnt. Je kan er ook voor kiezen om op de Aarde te 

blijven staan, maar je zal later zien dat dit de illusie zal geven dat de Zon rond de planeten 

draait, wat dus niet klopt. Manipuleer het scherm zodat je, terwijl de Zon in het midden staat, 

ook een goed beeld hebt van de Aarde. Zoom indien nodig in of uit (B).  

 

STAP 3: In de rechterbovenhoek van het scherm bevindt zich een klokje. Wanneer je op dit 

klokje klikt, zie je het huidige jaartal, de huidige datum en tijd verschijnen (C). Ook zal je zien 

dat de minuten grijs gekleurd zijn. Dit betekent dat je deze nu kan terug- of vooruitspoelen. Dit 

doe je via de balk die zich in het midden van de rechterkant van het scherm bevindt. Door op 

de uren, dagen, maanden en jaren te klikken, kun je deze op dezelfde manier terug- of 

vooruitspoelen.  
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STAP 4: Vraag de leerlingen een hypothese op te stellen: Hoe zullen de hemellichamen zich 

bewegen wanneer ze …  

 de uren vooruitspoelen?  

 de dagen vooruitspoelen? 

 de maanden vooruitspoelen? 

 

STAP 5: laat de leerlingen experimenteren door verder te gaan en terug te keren in de tijd. 

Klopte hun hypothese? Welke alien had gelijk?  

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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STAP 6: Eens de leerlingen ontdekt hebben op welke manier de Aarde, Zon en de Maan ten 

opzichte van elkaar bewegen, kun je hen vragen zelf een model op te stellen. Laat hun 

creativiteit de vrije loop gaan. Zo kunnen ze gebruik maken van verschillende materialen om 

de bewegingen van de Aarde, Maan en de Zon te modelleren. Stel hiertoe verschillende 

materialen ter beschikking (meloenen, voetballen, grote isomobollen (Zon), tennisballen, 

appelen, appelsienen, kleinere isomobollen (Aarde), knikkers, druiven (Maan). Let op: deze 

materialen zijn niet op correcte schaal. Ga voor een juiste schaal naar “De 8 planeten uit ons 

zonnestelsel” verder in dit document). Ook kunnen de leerlingen zelf de hemellichamen 

uitbeelden, een tekening maken, etc.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C 

Zon 

Aarde Maan 
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De Aarde draait in één dag rondom zichzelf. We zeggen dat ze in één dag rond haar eigen 

‘as’ roteert. Ondertussen draait de Aarde ook rond de Zon. In 365 dagen tijd, één jaar dus, 

heeft de Aarde één rondje rond de Zon gedraaid. De Aarde heeft ook een Maan. De Maan 

draait in 28 dagen tijd, oftewel één maand, rondom de Aarde.   

 

Eigenlijk duurt het 365 dagen en 6 uren voordat de Aarde een rondje rond de Zon heeft 

gedraaid.  Dat komt neer op één jaar en een kwart van een dag. Wij aanzien een jaar echter 

gewoon als 365 dagen, waardoor we jaarlijks 6 uren te weinig rekenen. Daarom tellen we deze 

uren op en is er om de 4 jaar een jaar dat 366 dagen telt, een schrikkeljaar, dus! 

 

Vergelijking 

Het roteren van de Aarde kan vergeleken worden met het draaien van een basketbal op je 

vinger: één rondje duurt één dag.  

 

Misvatting 

Vaak zeggen we ‘de Zon komt op en gaat onder’ en dit is ook exact wat we dagelijks aan de 

hemel te zien krijgen. Veel leerlingen denken dan ook dat de Zon rondom de Aarde draait: we 

zien immers dat het de Zon is die zich verplaatst aan de hemel. Deze misvatting ontstaat 

doordat we ons niet bewust zijn van de rotatie van de Aarde: het zijn wij zelf die op een 

ronddraaiende bol staan.  

 

Werking app Solar Walk Lite  

Om aan te tonen dat de Aarde in één dag om haar as draait, doorloop je de volgende stappen: 

  

1. Klik op de uren zodat het grijze kadertje verschijnt. Dit geeft aan dat je de uren kunt vooruit- 

of terugspoelen.  

2. Scroll de zijbalk rustig naar boven. Nu ga je vooruit in de tijd in termen van ‘uren’. Als je de 

balk naar beneden schuift, ga je terug in de tijd. Als je een snelle ‘veeg’ geeft op de zijbalk, 

loopt de tijd vanzelf verder of terug. Om dit te stoppen klik je op het icoon met de twee naar 

elkaar gerichte pijlen.  

3. Zorg er nu voor dat je één dag vooruit gaat. Als het nu 1 januari 2019, 16.00u is, scroll je 

de zijbalk zo ver naar boven totdat het 2 januari 2019, 16.00u wordt. Onthoud goed hoe 

de Aarde er nu uitziet. Wat gebeurt er met de Aarde? Wat heeft ze exact gedaan?  
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Om aan te tonen dat de Aarde in één jaar rond de Zon draait, doorloop je de volgende stappen:  

 

1. Klik op de huidige maand zodat het grijze kadertje verschijnt. Dit geeft aan dat je de 

maanden kunt vooruit- of terugspoelen.  

2. Scroll de zijbalk rustig naar boven. Nu ga je vooruit in de tijd in termen van ‘maanden’. Als 

je de balk naar beneden schuift, ga je terug in de tijd. Als je een snelle ‘veeg’ geeft op de 

zijbalk, loopt de tijd vanzelf verder of terug. Om dit te stoppen klik je op het icoon met de 

twee naar elkaar gerichte pijlen.  

3. Zorg er nu voor dat je één jaar vooruit gaat. Als het nu 1 januari 2019 is, scroll je via de 

zijbalk zo ver naar boven totdat het 1 januari 2020 wordt. Wat deed de Aarde? Tip: zoom 

voldoende uit om te zien dat de Aarde een baan rond de Zon beschrijft.  

 

Om aan te tonen dat de Maan in één maand rondom de Aarde draait, doorloop je de volgende 

stappen:   

 

1. Klik opnieuw op de Aarde, zodat deze in het midden van het scherm verschijnt. Roteer het 

scherm zodanig dat je ook de Maan te zien krijgt. Zoom indien nodig een beetje uit.  

2. Klik op de huidige dag zodat het grijze kadertje verschijnt. Dit geeft aan dat je de dagen 

kunt vooruit- of terugspoelen.  

3. Scroll de zijbalk rustig naar boven. Nu ga je vooruit in de tijd in termen van ‘dagen’. Als je 

de balk naar beneden schuift, ga je terug in de tijd. Als je een snelle ‘veeg’ geeft op de 

zijbalk, loopt de tijd vanzelf verder of terug. Om dit te stoppen klik je op het icoon met de 

twee naar elkaar gerichte pijlen.  

4. Zorg er nu voor dat je één maand vooruit gaat. Als het nu 1 januari 2019 is, scroll je via de 

zijbalk zo ver naar boven totdat het 1 februari 2019 wordt. Wat deed de Maan? Tip: zoom 

voldoende uit om te zien dat de Maan een baan rond de Aarde beschrijft.  
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 Dagen, nachten en seizoenen 

 

4.1. Dagen en nachten 

 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen hoe dagen ontstaan.  

 De leerlingen kunnen uitleggen hoe het komt dat niet alle dagen 

even lang duren.   

  Tijdsduur 30 min 

Benodigdheden en 

media 

 beamer om het filmpje af te spelen 

 filmpje: https://schooltv.nl/video/dag-en-nacht-waarom-is-het-s-

winters-langer-donker/#q=dag%20en%20nacht 

 appelsien 

 dikke stiften 

 optioneel: tandenstoker met Belgisch vlagje aan 

 zaklamp 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in kleine groepjes indien er niet voor iedereen 

een tablet of smartphone ter beschikking is. 

 

a. Video: ontstaan van dagen en nachten 

 

Iedere 24 uur is het bij ons een periode dag en een periode nacht. Gedurende 

sommige maanden zijn de dagen langer dan anders, en soms zijn ze korter. Hoe komt dit nu? 

Om leerlingen inzicht te geven in het principe van ‘dag en nacht’, kunt u hen de video van 

schooltv.nl laten zien.  

 

Vertel de leerlingen dat ze goed moeten opletten tijdens het filmpje. 

Bij afloop ervan moeten ze immers zelf demonstreren hoe de Aarde 

zich beweegt ten opzichte van de Zon en hoe de dagen en de 

nachten ontstaan. Verdeel de leerlingen hiervoor in kleine groepjes 

van twee tot vier leerlingen.  

 

b. Model Aarde – Zon 

 

Vervolgens kunt u de leerlingen een model laten maken.  

 

https://schooltv.nl/video/dag-en-nacht-waarom-is-het-s-winters-langer-donker/#q=dag%20en%20nacht
https://schooltv.nl/video/dag-en-nacht-waarom-is-het-s-winters-langer-donker/#q=dag%20en%20nacht
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STAP 1: Geef ieder groepje een appelsien. Deze stelt de Aarde 

voor. De bovenkant van de appelsien 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. U 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.  

 

 Vraag de leerlingen te modelleren hoe de Aarde staat ten opzichte van de Zon. Staat 

deze mooi rechtop, of toch eerder gekanteld? De aardas, die van de Noordpool tot de 

Zuidpool loopt, is gekanteld met een hoek van ongeveer 23°.  

 Laat één leerling de zaklamp (Zon) vasthouden. De andere leerling houdt de appelsien 

(Aarde) vast. Laat hen zelf demonstreren op welke manier de dagen en de nachten 

ontstaan. Extra vragen die je hierbij kunt stellen:  

o Is het altijd overal ter wereld tegelijk ‘dag’?  

o Duren de dagen en de nachten overal even lang? 

o Wat gebeurt er op de polen? Hoe zien deze bewoners de Zon? 

o Wat gebeurt er op de evenaar? Hoe zien deze bewoners de Zon? 

 

Het ontstaan van dag en nacht heeft alles te maken met de rotatie van de Aarde. De Aarde 

draait in één dag tijd om haar eigen as. De Zon verlicht dus telkens een ander deel van de 

Aarde. Op het deel dat door de Zon verlicht wordt, is het dag. Op het deel dat van de Zon 

weggedraaid is, is het nacht.  
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Soms zijn de dagen langer dan de nachten en omgekeerd. Dit komt doordat de Aarde niet 

volledig ‘recht’ staat’. Ze is gekanteld onder een hoek van 23° ten opzichte van het ecliptica- 

of planetenvlak. Het eclipticavlak is het vlak waarin de Zon en alle planeten liggen. Hierdoor 

wordt het noordelijk halfrond in de zomer langer door de Zon beschenen dan het zuidelijk 

halfrond, waardoor de dagen lang zijn. Het omgekeerde geldt voor de winter: het noordelijk 

halfrond wordt dan minder lang beschenen, waardoor de dagen korter zijn.  

 

Gebieden gelegen rond de evenaar, zien de Zon hoog aan de hemel staan. Dat komt doordat 

de Zon bijna loodrecht op de evenaar staat (enkel tijdens de equinox (zie ‘Seizoenen’) staat 

de Zon volledig loodrecht op de evenaar). Hoe verder van de evenaar, hoe lager de Zon aan 

de hemel staat. Op de Noord- en Zuidpool, staat de Zon maar net boven de horizon.  
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4.2. 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 of afbeeldingen, 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, …), … 

 Placemat (zie bijlage) 

 

Explore 

 Experiment 1:  

o één zaklamp per groepje 

o papier met potlood 

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

 Experiment 2:  

o appelsien 
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o dikke stiften 

o optioneel: tandenstoker met papieren vlagje van België rond 

 

Elaborate 

 seizoenenkwartet (zie bijlage) 

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?  

 

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? 
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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.  

 

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.  
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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.  

 

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:  
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Let op: stap 1 t.e.m. 5 hoef je niet meer uit te voeren als de 

leerlingen dit in het onderdeel ‘dagen en nachten’ reeds 

uitgevoerd hebben.  

 

STAP1: 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.  
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 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).  
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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.  
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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 

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 



 

 

 

Pagina 42 

 

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 

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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De Maan 


5.1.  Misvattingen over de Maan  
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen dat de Maan het licht van de Zon 

reflecteert.  

 De leerlingen kunnen aantonen dat de Maan soms ook overdag 

te zien is.  

 De leerlingen kunnen door middel van concreet materiaal 

aantonen hoe de Maan zich qua grootte verhoudt tot de Aarde.  

 De leerlingen kunnen uitleggen dat niet alle Manen rond zijn.  

 De leerlingen kunnen uitleggen hoe de ronde vorm van 

hemellichamen ontstaat.  

 De leerlingen kunnen uitleggen dat we altijd dezelfde kant van de 

Maan zien.  

  Tijdsduur 30 min 

Benodigdheden en 

media 

 beamer 

 5 stellingen die geprojecteerd kunnen worden 

 optioneel: maancertificaten 

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

 
Om zicht te krijgen over de misvattingen die bij de leerlingen heersen over de Maan, maken 

we gebruik van de coöperatieve leerstrategie ‘Genummerde Koppen Bij Elkaar’.  

 

Genummerde Koppen Bij Elkaar 

Genummerde Koppen Bij Elkaar is een coöperatieve leerstrategie waarbij leerlingen in 

groepjes stellingen bespreken, waardoor zij zicht krijgen op elkaars denkbeelden. Een 

voordeel van deze strategie is dat strategie garandeert dat iedere leerling participeert. Iedere 

leerling krijgt namelijk een willekeurig nummer toebedeeld, wat maakt dat elkeen evenveel 

kans maakt aangeduid te worden. Bovendien is deze strategie een gemakkelijk en effectieve 

manier voor het aanleren van feiten en principes uit het wetenschapsonderwijs. 
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STAP 1: Verdeel de leerlingen groepjes van 4. Geef de 

leerlingen binnen de groepen een individueel nummer. Als 

je vijf groepjes van vier leerlingen hebt, zijn er vijf leerlingen 

met nummer 1, vijf met nummer 2, vijf met nummer 3 en vijf 

met nummer 4.  

 

STAP 2: Projecteer de eerste stelling: “De Maan geeft licht.”  

 

STAP 3: Vraag de groepjes de stellingen rechtstaand te 

bespreken. Zijn ze het eens met de stelling? Waarom wel? Waarom niet? Hoe weten ze dat 

de Maan zelf licht geeft? Wanneer iedere leerling van het groepje het eens is met het antwoord, 

gaan ze zitten. Vraag hen eventueel hun antwoord te noteren.  

 

STAP 4: Noem een willekeurig nummer, bijvoorbeeld ‘3’. Alle nummers 3 leggen uit wat zij 

besproken hebben in hun groepje en tot welk antwoord ze gekomen zijn.  

 

STAP 5: Leg uit of de stelling juist of fout is en waarom. Groepjes die het bij het juiste eind 

hadden, verdienen een punt.   

 

STAP 6: Herhaal vorige stappen met andere stellingen. Het groepje dat op het einde de 

meeste stellingen juist had, wint. Andere stellingen:  

 De Maan is enkel ’s nachts te zien 

 De Maan is bijna even groot als de Aarde, maar doordat ze ver weg staat van 

de Aarde, lijkt ze kleiner.  

 Manen zijn altijd rond.  

 We zien altijd de voorkant van de Maan. De achterkant kunnen we nooit zien.  

 

Tip: De laatste stelling (‘We zien altijd de voorkant van de Maan. De achterkant kunnen we 

nooit zien.’) kun jij ook zelf uitbeelden. Vraag één leerling de Aarde te spelen. Jijzelf 

representeert de Maan. Leg dit uit in twee delen:  

 Deel 1: toon aan dat de Maan rondom de Aarde draait. Loop zelf een rondje rond de 

leerling die de Aarde representeert, maar draai niet rond jezelf. Dit betekent dat je altijd 

naar dezelfde muur van het klaslokaal kijkt terwijl je het rondje loopt.  

 Deel 2: toon aan dat de Maan ondertussen ook rondom zichzelf draait. Loop zelf een 

rondje rond de leerling die de Aarde representeert en draai ondertussen rond jezelf. Dit 

betekent dat je na iedere positie (positie 1, 2, 3 en 4 (zie afbeelding)) naar een andere 
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muur van het klaslokaal kijkt. Hierdoor ziet de leerling die de Aarde voorstelt altijd jouw 

voorkant; de voorkant van de Maan dus!  

 

 

 

 

STAP 7: Leg uit of de stelling juist of fout is en waarom. Groepjes die het bij het juiste eind 

hadden, verdienen een punt.   

 

Optioneel: STAP 8: Deel op het einde van de activiteit een passende beloning uit aan de 

groepjes. Groepjes die 4 tot 5 juiste antwoorden gaven, krijgen het certificaat ‘Excellente 

Maankenners’. Groepjes die 3 juiste antwoorden gaven, krijgen het certificaat ‘Goede 

Maankenners’ en zij die 1 tot 2 juiste antwoorden gaven, krijgen ‘Maankenners in wording’ (zie 

bijlage).  

 

 

De Maan geeft zelf licht. 

Fout. Veel leerlingen aanzien de Maan als een soort lampje dat aan de hemel staat. Ze denken 

dat de Maan zelf licht geeft, net zoals de Zon. Het maanlicht dat we zien, is echter weerkaatst 

zonlicht. De Maan straalt zelf geen zichtbaar licht uit. 

 

We kunnen de Maan zowel overdag als ’s nachts zien. 

1 

2 

3 

4 
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Juist. De Maan kan zowel overdag als ’s nachts aan de hemel te zien zijn. De Maan weerkaatst 

het zonlicht. Wanneer de Aarde tussen de Zon en de Maan staat, kan de Maan al het zonlicht 

naar de Aarde toe weerkaatsen. Het is dan volle maan en dit zien we alleen ’s nachts. Wanneer 

de Maan tussen de Zon en de Aarde staat, weerkaatst de Maan al het zonlicht terug in de 

richting van de Zon, en niet naar de Aarde. We zien de Maan niet, maar ze is er wel. Dit 

noemen we ‘nieuwe maan’ en gebeurt als het bij ons dag is. Halverwege deze twee uitersten, 

zien we een gedeeltelijk verlichte Maan. Deze gedeeltelijk verlichte maan kunnen we soms 

overdag (’s morgens of ‘s avonds) nog waarnemen (meer informatie: zie ‘Maanfasen’).  

 

De Maan is bijna even groot als de Aarde, maar doordat ze ver weg staat, lijkt ze kleiner. 

Fout. De diameter van de Maan is vier keer kleiner dan de diameter van de Aarde.  

 

Alle manen zijn altijd rond. 

Fout. Alle objecten in de ruimte hebben een bepaalde massa. Deze massa kan bestaan uit 

steen, stof of gas. Hoe groter de totale massa, hoe groter de zwaartekracht. Hoe groter de 

zwaartekracht, hoe sterker het object alle massa naar het centrum toe trekt. Alle steen, stof en 

gas wordt naar het midden, de kern, van het object getrokken. Als de trekkracht hierbij groot 

genoeg is, wordt steenachtig materiaal vervormd en platgedrukt naar het centrum toe. Zo 

ontstaat een bol. Onze Maan heeft genoeg massa (= is zwaar genoeg) om een bol te worden. 

Andere manen, zoals de twee manen van Mars, hebben minder massa, waardoor deze manen 

heel uiteenlopende vormen kunnen aannemen!   

 

We zien altijd de voorkant van de Maan. De achterkant kunnen we nooit zien. 

Juist. De Maan draait in 28 dagen om haar eigen as, maar het duurt ook 28 dagen tegen dat 

de Maan één rondje rond de Aarde heeft gemaakt. Hierdoor zien we altijd dezelfde kant van 

de Maan.  
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5.2. Maanfasen 
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen wat maanfasen zijn.  

 De leerlingen kunnen uitleggen hoe de maanfasen ontstaan.  

 De leerlingen kunnen de vier bekendste maanfasen benoemen.  

 De leerlingen kunnen uitleggen hoe een zons- en 

maansverduistering ontstaat.  

 De leerlingen kunnen onderzoeksvragen formuleren, hypotheses 

opstellen, hun hypothese toetsen aan een eenvoudig experiment 

en een antwoord formuleren op de onderzoeksvragen.  

  Tijdsduur 50 min 

Benodigdheden en 

media 

Engage 

 tekeningen van de Maan, getekend door de leerlingen 

 optioneel: placemat (zie bijlage) 

 

Explore 

 Zon: één zaklamp per groepje  

 Aarde:  

o optie 1: één skippybal per groepje  

o optie 2: één voetbal per groepje 

 Maan:  

o optie 1: één ballon per groepje, opgeblazen totdat 

deze 1/4e is van de grootte van de Aarde  

o optie 2: één mandarijntje per groepje 

 

Explain + elaborate 

 appelsienen: één per leerling 

 sterke zaklamp  

 donker lokaal 

 

Evaluate 

 kleine rechthoekige papieren blaadjes, bij voorkeur van stevig 

papier 

 kleurpotloden  

 perforator 
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 touwtje 

Klasopstelling Engage en explore 

 Verdeel de leerlingen in groepjes van twee tot vier leerlingen.  

 

Explain   

 Zorg ervoor dat de leerlingen voldoende bewegingsruimte hebben 

in het lokaal. Schuif indien mogelijk de banken en de stoelen aan 

de kant en vraag de leerlingen in het midden van het lokaal te 

staan.  

 

Elaborate en evaluate 

 Verdeel de leerlingen opnieuw in groepjes van twee tot vier 

leerlingen 
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Engage: observatie van de Maan 

 

Thuis 

Vraag de leerlingen enkele dagen op voorhand om naar de Maan te kijken. Geef ze hiervoor 

enkele dagen de tijd zodat zij de Maan kunnen waarnemen tijdens een heldere hemel. Vraag 

de leerlingen de Maan zo goed mogelijk over te tekenen en de tekening mee te brengen naar 

de klas.  

 

In de klas 

Laat de leerlingen in de klas hun tekeningen in groepjes van 2 tot 4 personen met elkaar 

vergelijken. Vraag hen volgende vragen te beantwoorden:  

 Zag de Maan er bij elk van jullie hetzelfde uit? Zo niet, hoe zou dit kunnen komen?  

 Hoeveel zag je van de Maan? Zag je ze helemaal, zag je de helft of eerder slechts een 

sikkeltje? Zag je vooral de rechter- of de linkerkant van de Maan?  

 Zal de Maan er morgen weer anders uitzien? En volgende week? 

 De Maan is normaal toch rond? Zou er een stuk afgebroken zijn?  

 

Vertel dat de stand van de Aarde, Maan en de Zon ervoor zorgt dat ze de Maan op een 

bepaalde manier waargenomen hebben. Leg de leerlingen volgende onderzoeksvraag voor:  

 

Hoe stonden de Maan, Zon en Aarde ten opzichte van elkaar toen we naar de Maan 

gekeken hebben? 

 

Geef de groepjes enkele minuten de tijd om voor deze onderzoeksvraag een hypothese te 

formuleren. Tip: maak eventueel week gebruik van de placemat (zie bijlage) zodat iedere 

leerling eerst zelfstandig een hypothese kan bedenken. 

 

Explore: Verken de standen van de Aarde en Maan uit 

Geef ieder groepje een model van de Aarde, de Maan en een zaklamp (Zon). Laat de 

leerlingen zelfstandig hun hypothese onderzoeken. Geef de leerlingen als tip mee om zich 

in te beelden dat ze zich op de Aarde bevinden en naar de Maan kijken. Kunnen zij de stand 

van de Aarde, Zon en Maan van de desbetreffende avond achterhalen?  

 Tip 1: verduister het klaslokaal, zodat de leerlingen goed zien welk deel van de Maan 

door de Zon verlicht wordt.  
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 Tip 2: zorg ervoor dat de leerlingen de Maan en de Zon iets hoger vasthouden dan dat 

ze de Aarde vasthouden (zie afbeelding).  

 

Ga langs bij de verschillende groepjes en stel volgende vragen 

 Is het hen gelukt om de Maan na te bootsen van op hun tekening?  

 Klopte hun hypothese? Waarom wel/niet?  

 Let op: verklap de oplossing niet bij groepjes die het juiste antwoord nog niet gevonden 

hebben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explain: De Maanfasen uitgelegd 

Vertel dat de Maan er volgende week anders zal uitzien. Leg uit wat ‘maanfasen’ of 

‘schijngestalten’ zijn. Samen zullen jullie nu alle maanfasen nabootsen.  

 

STAP 1: Geef iedere leerling een appelsien. Deze appelsien stelt de Maan voor. Vertel dat het 

hoofd van de leerlingen de Aarde voorstelt. (Indien gewenst, kan de activiteit ook met het 

mandarijntje uit de vorige fase uitgevoerd worden).  

 

STAP 2: Sta zelf vooraan en houd de zaklamp in de lucht naar de leerlingen gericht, ter hoogte 

van de hoofden van de leerlingen. Vraag de leerlingen naar u te kijken en de appelsien met 

gestrekte arm voor zich uit te houden. Deze opstelling stelt nieuwe maan voor. Stel de 

leerlingen volgende vragen:  

 Welk deel van de Maan is verlicht, van op de Aarde gezien? (Geen enkel deel) 

 De kant van de Aarde die naar de Maan gericht is: is het daar nu dag of nacht? (Dag) 

 

STAP 3: Vraag de leerlingen een kwartslag naar links te draaien. Hun rechter schouder is nu 

naar de zaklamp gericht. Dit stelt het eerste kwartier voor. In werkelijkheid is er nu een week 

verstreken. Stel opnieuw volgende vragen:   

Zon 

Aarde 

Maan 
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 Welk deel van de Maan is verlicht, van op de Aarde gezien? (de rechterhelft) 

 De kant van de Aarde die naar de Maan gericht is: is het daar nu dag of nacht? (Op de 

grens tussen dag en nacht (vanaf de late namiddag (rond zonsondergang) tot 

middernacht is de Maan te zien) 

 

STAP 4: Vraag de leerlingen opnieuw een kwartslag naar links te draaien. Hun rug is nu naar 

de zaklamp gericht. Sinds nieuwe maan zijn er nu twee weken verstreken. Vraag de leerlingen 

nu wat ze van de Maan zien. Ze zullen antwoorden dat ze, net zoals bij nieuwe maan, niets 

van de Maan zien. Dit heeft te maken met de manier waarop de Maan rondom de Aarde draait. 

draait Vraag de leerlingen met hun appelsien te tonen op welke manier de Maan zich beweegt 

ten opzichte van de Aarde (hun hoofd). De leerlingen zullen de appelsien rond hun hoofd 

draaien. Wijs de leerlingen erop dat de Maan niet in hetzelfde vlak als de Zon rond de Aarde 

draait: soms staat ze wat ‘boven’ de Aarde en soms er wat ‘onder’ (let op: in de ruimte bestaat 

er eigenlijk geen boven en onder). De Maan draait in een gekantelde baan ten opzichte van 

het eclipticavlak (zie afbeelding).  

 

 

 

Maak de leerlingen dus duidelijk dat zij de appelsien (Maan) in feite een beetje boven hun 

hoofd moeten houden. Nu zien de leerlingen de volle maan. Stel nu opnieuw volgende vragen:  

 Welk deel van de Maan is verlicht, van op de Aarde gezien? (De volledige maan) 

 De kant van de Aarde die naar de Maan gericht is: is het daar nu dag of nacht? (Nacht) 

 

STAP 5: Vraag de leerlingen opnieuw een kwartslag te draaien. Nu staat hun linkerschouder 

naar de Zon gericht. Sinds nieuwe maan zijn er nu 3 weken verstreken. Nu zien ze het laatste 

kwartier. Stel opnieuw volgende vragen:  

 Welk deel van de Maan is verlicht, van op de Aarde gezien? (De linkerhelft) 

Nieuwe maan 

Volle maan Eclipticavlak: 
baan van de 

planeten rond 

de Zon 
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 De kant van de Aarde die naar de Maan gericht is: is het daar nu dag of nacht? (Op de 

grens tussen dag en nacht (vanaf middernacht tot ’s ochtends (rond zonsopkomst) is 

de Maan te zien) 

 

STAP 6: Laat de leerlingen opnieuw een kwartslag draaien. In welke maanfase komen ze nu 

opnieuw terecht? (nieuwe maan). In hoeveel weken draait de Maan nu rond de Aarde? (in 4 

weken).  

 

STAP 7: Laat de leerlingen de maanfasen nu nog eens samenvatten:   

 nieuwe maan: de Maan zit overdag aan de hemel, maar we zien ze niet.  

 eerste kwartier: we zien de halve Maan. De rechterkant is verlicht. Dit gebeurt 

in het eerste deel van de nacht (tot middernacht).  

 volle maan: we zien de volledige voorkant van de Maan. Dit gebeurt ’s nachts.  

 laatste kwartier: we zien de halve Maan. De linkerkant is verlicht. Dit gebeurt in 

het tweede deel van de nacht (vanaf middernacht).  

 

Trucje 

Bij zowel eerste als tweede kwartier weerkaatst de helft van de voorkant van de Maan het 

zonlicht (halve maan). Er bestaat een trucje om na te gaan of het bij de halve maan die je aan 

de hemel ziet om eerste of tweede kwartier gaat: als je van de halve maan de letter ‘p’ kunt 

maken door er aan de linkerkant een omlaag gericht stokje bij te denken, gaat het om het 

eerste kwartier. De ‘p’ staat voor ‘premier’ (Frans: eerste). Kun je er een ‘d’ van maken door 

er aan de rechterkant een omhoog gericht stokje bij te denken, dan gaat het om laatste 

kwartier. De ‘d’ staat dan voor ‘dernier’ (Frans: laatste).   

 

STAP 8: Vertel de leerlingen dat er eigenlijk 8 maanfasen zijn, in plaats van 4. Vraag de 

leerlingen op welke manier er nog 4 maanfasen zouden kunnen ontstaan. Benoem ook deze 

maanfasen (jonge maan, wassende maan, afnemende maan, asgrauwe maan). Stel telkens 

volgende vraag; Welk deel van de Maan is verlicht, van op de Aarde gezien?  

 jonge maan: een kleine maansikkel langs de rechterkant van de Maan 

 wassende maan: driekwart van de rechterkant van de Maan 

 afnemende maan: driekwart van de linkerkant van de Maan 

 asgrauwe maan: een kleine maansikkel langs de linkerkant van de Maan 
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Nieuwe Maan 

Eerste kwartier 

Volle Maan 

Laatste kwartier 
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Nieuwe maan 

Wat de 
leerlingen 

zien 

Zijaanzicht 

Jonge maan 

Wat de 
leerlingen 

zien 

Zijaanzicht 

Wat de 
leerlingen 

zien 
Zijaanzicht 

Eerste kwartier Wassende maan 

Wat de 
leerlingen 

zien 

Zij-

aanzicht 

Volle maan 

Wat de 
leerlingen 

zien 

Zij-

aanzicht 

Afnemende maan 

Wat de 
leerlingen 

zien 
Zij-

aanzicht 

Laatste kwartier 

Wat de 
leerlingen 

zien 
Zij-

aanzicht 

Asgrauwe maan 

Wat de 
leerlingen 

zien 
Zij-

aanzicht 
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Elaborate: Eclipsen 

Terug naar de tekening 

De leerlingen weten nu hoe de Maanfasen ontstaan. Laat hen de Aarde, Maan en Zon nu op 

zo’n manier zetten zoals ze zouden gestaan hebben toen zij in het echt naar de Maan hebben 

gekeken. Stel volgende vragen:  

 Welke maanfase hebben ze die avond geobserveerd? Of tussen welke fasen bevond 

de maan zich toen?  

 Als ze binnen twee weken opnieuw naar de Maan zullen kijken, welke maanfase zullen 

ze dan te zien krijgen? Of tussen welke maanfasen zal de Maan zich dan bevinden?  

 

Zons- en maansverduistering 

De leerlingen gebruiken nu het geleerde uit de ‘explore’-fase om na te gaan hoe een Zons- en 

Maansverduistering ontstaat. Laat hen hiervoor per twee even overleggen. Leg dit nadien 

opnieuw klassikaal uit aan de hand van de appelsien (Maan) en de zaklamp (Zon).  

 

STAP 1: Verwijs terug naar het feit dat de Maan in een ‘gekantelde baan’ rondom de Aarde 

draait. Soms staan de Aarde, Zon en Maan toch op één lijn. Dan gebeurt er iets speciaal.  

 

STAP 2: Modelleer een maansverduistering: de Zon, Aarde en Maan staan op één lijn. De 

leerlingen staan nu met hun rug naar de Zon (zaklamp) en houden de Maan (appelsien) recht 

voor zich uit.  

 

(!) Let op: deze keer houden ze de appelsien op dezelfde hoogte als hun hoofd! 

 

Stel hen de volgende vragen:  

 Wat gebeurt er? (de Maan staat in de schaduw) 

 Hoe komt dit? (de Aarde werpt een schaduw op de Maan) 

 

 

 

 

 

 

 

Maansverduistering 
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STAP 3: Modelleer een totale zonsverduistering: de Zon, Maan en Aarde staan nu op één 

lijn. De leerlingen staan nu met hun gezicht naar de Zon en houden de Maan (appelsien) recht 

voor zicht uit, ook op dezelfde hoogte als hun hoofd.  

 

 

 

 

 

 

Stel hen de volgende vragen:  

 Wat gebeurt er? (we zien de Zon niet meer) 

 Hoe komt dit? (de Maan schuift voor de Zon. Op het moment van een volledige 

zonsverduistering zie je rondom de Maan een rode gloed van de Zon. Dit noemt men 

de ‘corona’. Die corona is er altijd, maar zonder zonsverduistering is die niet zichtbaar 

vanwege de grote hoeveelheid zonlicht die haar overschijnt. Dit is dus hetzelfde effect 

als de sterrenhemel die overdag vanwege het zonlicht niet zichtbaar is.). 

 Leg uit dat de Maan de Zon alleen kan bedekken door een opmerkelijke toevalligheid: 

De Zon staat 400 keer verder van de Aarde dan de Maan, maar de Maan is ook 400 

keer kleiner dan de Zon! Miljoenen jaren geleden stond de Maan dichter bij de Aarde, 

en dan was de Maanschijf groter dan de Zonneschijf. In de verre toekomst zal de Maan 

verder staan van de Aarde. Dan zal bij een zonsverduistering de Zon niet helemaal 

meer bedekt worden door de maanschijf. 

 Leg uit dat er naast een volledige zonsverduistering, ook een gedeeltelijke 

zonsverduistering bestaat. Dit gebeurt wanneer de Maan de Zon slechts voor een deel 

bedekt.  

 Bij welke maanfase(n) kan een zonsverduistering plaatsvinden? (Enkel bij nieuwe 

maan). En een maansverduistering? (Enkel bij volle maan).  

 

Evaluate: Flipboekje maken 

Om na te gaan in welke mate de leerlingen de principes rond de maanfasen beheersen, kun 

je de leerlingen vragen een flipboekje te maken van de maanfasen. Het flipboekje maak je als 

volgt:  

Zonsverduistering 
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1. Knip 9 kleine rechthoeken (lengte: 8 cm, breedte: 4 cm) uit een blad papier. Dit zijn de 

bladzijden van het flipboekje.  

2. Maak van de eerste rechthoek een voorblad. Leerlingen kunnen dit voorblad naar eigen 

wens vormgeven.  

3. Schrijf onderaan de 8 resterende rechthoeken de 8 maanfasen, in juiste volgorde. 

4. Teken, bij voorkeur met passer) op iedere bladzijde een grote cirkel in het midden. Dit 

is de Maan.  

5. Kleur op iedere bladzijde het deel van de Maan dat NIET door de Zon verlicht wordt, 

zwart.  

6. Noteer op de achterkant van iedere bladzijde de kenmerken van de betreffende 

maanfase. Doe dit toch minstens bij de vier bekendste maanfasen (nieuwe maan, 

eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier):  

a. Wanneer is deze maanfase te zien? 

b. Maak een kleine schets van de stand van de Zon, Aarde en Maan bij deze 

maanfase. 

7. Maak een stapeltje van de 9 rechthoekige bladzijden, met bovenaan het voorblad en 

daarachter de Maanfasen, in de juiste volgorde. 

8. Maak aan de linkerkant van het stapeltje met een perforator twee gaatjes en schuif hier 

een touwtje doorheen zodat er een boekje ontstaat.  

9. Blader nu snel door de bladzijden: het lijkt alsof er zich een filmpje van de maanfasen 

afspeelt!  

 

De Maan draait in ongeveer 28 dagen rondom de Aarde en tegelijkertijd draait ze ook één keer 

om haar eigen as. Hierdoor zien we van op de Aarde altijd dezelfde kant van de Maan. De 

Maan is bolvormig, maar we zien ze echter niet altijd als een bol. Dat komt doordat er 

verschillende maanfasen bestaan. Bij iedere maanfase wordt de Maan op een andere manier 

door de Zon verlicht. Hieronder wordt elke fase besproken, van op de Aarde gezien.  

 

Nieuwe maan: de Maan staat tussen de Aarde en de Zon (Aarde  Maan  Zon). De Maan 

zouden we overdag moeten zien, maar doordat de Maan het zonlicht reflecteert in de richting 

van de Zon, en niet in de richting van de Aarde, is ze niet te zien. Tussen nieuwe maan en 

eerste kwartier is er de jonge maan. Van de Maan is dan slechts een sikkeltje te zien. Enkel 

een klein gedeelte van de rechterkant van de Maan wordt door de Zon belicht.   

 

Eerste kwartier (halve maan): dit gebeurt één week na nieuwe maan. De Zon verlicht nu de 

rechterkant van de Maan. We zien de halve maan in het eerste deel van de nacht (vanaf de 
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Nieuwe 

maan 

Jonge 

maan 

Eerste 

kwartier 

Wassende 

maan 

Volle 

maan 

Afnemende 

maan 

Tweede 

kwartier 

Asgrauwe 

maan 

late namiddag (rond zonsondergang) tot middernacht). Tussen eerste kwartier en volle maan 

is er de wassende maan. De Maan is nu voor driekwart verlicht.  

 

Volle maan: dit gebeurt weer één week later. De Aarde staat nu tussen de Maan en de Zon 

(Maan  Aarde  Zon). De Maan wordt nu volledig door de Zon verlicht. Tussen volle maan 

en het tweede kwartier is er de afnemende maan. Ook nu is de Maan voor driekwart verlicht. 

Enkel een klein deel van de linkerkant is niet verlicht.  

 

Tweede kwartier (halve maan): dit gebeurt weer één week later. De Zon verlicht nu de 

linkerkant van de Maan. We zien deze halve maan in het tweede deel van de nacht (vanaf 

middernacht tot ’s ochtends (rond zonsopkomst)). Tussen het tweede kwartier en de nieuwe 

cyclus (die start met nieuwe maan), is er de asgrauwe maan: een sikkeltje van de Maan is 

vanop Aarde gezien direct verlicht door de Zon. Nu gaat het om een sikkeltje langs de 

linkerkant van de Maan.  

Deze fase heeft een aparte naam. Op dat moment is het donkere deel van de Maan toch een 

klein beetje zichtbaar omdat het weerkaatsende zonlicht op Aarde ook een beetje op de 

nachtkant van de Maan valt. Het is dan de Aarde die een deeltje van de Maan verlicht. Anders 

gezegd: in deze fase zou een maanbewoner een “volle Aarde” zien. En zulke “volle Aarde” 

strooit nogal wat licht in de maannacht. Dit komt doordat de Aarde ongeveer 30% van het 

zonlicht weerkaatst. Ter vergelijking: de Maan weerkaatst slechts 7% van het zonlicht. Het 

weerkaatsingsvermogen van een object, noemen we het ‘albedo’ van dat object.   

 

Tip: meer informatie kun je vinden op: 

 

 https://solarsystem.nasa.gov/moons/earths-moon/lunar-phases-and-eclipses/ 

 https://www.esa.int/kids/nl/Multimedia/Videos/Paxi-

animaties/Onze_maan_fasen_en_verduisteringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solarsystem.nasa.gov/moons/earths-moon/lunar-phases-and-eclipses/
https://www.esa.int/kids/nl/Multimedia/Videos/Paxi-animaties/Onze_maan_fasen_en_verduisteringen
https://www.esa.int/kids/nl/Multimedia/Videos/Paxi-animaties/Onze_maan_fasen_en_verduisteringen
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Een zonsverduistering ontstaat wanneer Maan tussen de Aarde en de Zon schuift. Als de 

Zon en de Maan precies op één lijn staan, ontstaat een totale zonsverduistering. Door een 

gelukkig toeval kan de Maan de Zon dan volledig bedekken: de Zon staat namelijk 400 keer 

verder van de Aarde dan de Maan, maar de Maan is ook 400 keer zo klein als de Zon. Hierdoor 

zien de Maan en de Zon er precies even groot uit en kan de Maan de Zon volledig bedekken. 

Wel zien we nog een krans van wit licht rond de Maan verschijnen. Dit is de atmosfeer van de 

Zon, de corona. Bij een volledige zonsverduistering wordt het geleidelijk aan donker, waardoor 

zelfs de sterren te zien zijn! Een totale zonsverduistering komt zelden voor. Als de Maan de 

Zon maar voor een deel bedekt, spreken we van een gedeeltelijke zonsverduistering.  

 

Bij een totale maansverduistering wordt de Maan bedekt door de schaduw van de Aarde. 

De Maan bevindt zich dan in de kernschaduw (umbra) van de Aarde. Er wordt als het ware 

een ‘hap’ genomen uit de volle maan. Deze ‘hap’ wordt steeds groter totdat de Maan door de 

aardschaduw is opgeslokt. De Maan straalt dan enkel nog een zwakke oranjerode gloed uit. 

Daarom spreken we ook wel van een ‘bloedmaan’. Bij een gedeeltelijke maansverduistering 

gaat slechts een deel van de Maan door de kernschaduw van de Aarde. 

 

Misvatting 

Veel kinderen (en volwassenen) denken dat de schaduw van de Aarde ervoor zorgt dat we 

soms slechts bepaalde delen van de Maan te zien krijgen. De schaduw van de Aarde zou dan 

immers over de Maan heen vallen. Dit klopt echter niet. De fasen van de Maan ontstaan 

doordat de Zon slechts bepaalde delen van de Maan belicht.  

Als de schaduw van de Aarde werkelijk op de Maan valt, dan spreken we van een 

maansverduistering. 
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 De Aarde  
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen het verschil tussen gesteenteplaneten en 

gasreuzen uitleggen.  

 De leerlingen kunnen aangeven dat de Aarde een 

gesteenteplaneet is.  

 De leerlingen kunnen uitleggen wat een gas is.  

 De leerlingen kunnen uitleggen wat een atmosfeer is.  

 De leerlingen kunnen uitleggen wat broeikasgassen zijn.  

  Tijdsduur 50 min 

Benodigdheden 

en media 

Gesteenteplaneten en gasreuzen 

 kaars en lucifer 

 2 glazen 

 azijn 

 bakpoeder (natriumbicarbonaat) 

 

Atmosfeer 

 Explore 

o 2 stenen 

o verwarmingstoestel (vb. Microgolfoven) 

o koffietas 

o dikke watten 

o (keuken)handschoenen 

 Elaborate 

o Eén vel papier per leerling 

o Eén balpen per leerling 

o Enkele dekens (indien mogelijk: een drietal dekens 

(eventueel ook handdoeken) per groepje) 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in groepjes van vijf.  

 

6.1.  Gesteenteplaneten en gasreuzen  

Leg uit dat er twee soorten planeten bestaan: de gesteenteplaneten en de 

gasreuzen. Vraag de leerlingen even na te denken over wat het verschil tussen 

deze twee soorten planeten zou kunnen zijn. Vraag ook welke soort planeet de Aarde zou zijn. 

Vraag de leerlingen dus opnieuw een ‘hypothese’ op te stellen.  
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Experiment: gas 

Start met duidelijk te maken wat een ‘gasreus’ precies is. Voer daarvoor onderstaand 

experiment uit. Aangezien er gewerkt wordt met een kaars, is het aan te raden deze proef 

klassikaal uit te voeren.  

STAP 1: Doe 2 theelepels bakpoeder en 20 ml azijn in het eerste glas. Wacht vervolgens een 

tiental seconden. Er ontstaat nu een gas (koolzuurgas of CO2). Koolzuurgas is zwaarder dan 

lucht, waardoor het in het glas blijft zitten (probeer te veel luchtbeweging rond het glas te 

vermijden). Het is echter geur- en reukloos, onze ogen zien er niets van.  

STAP 2: Giet nu de onzichtbare inhoud van het glas CO2 over de kaars. De kaars lijkt nu 

vanzelf uit te doven.  

STAP 3: Vertel de leerlingen nu dat het oppervlak van gasreuzen uit gassen bestaat, net zoals 

het koolzuurgas dat ze net waargenomen hebben. Zou de Aarde nu een gasreus zijn? (Neen, 

want gasreuzen hebben een gasvormig oppervlak, waardoor we op die planeten niet kunnen 

lopen. De gasreuzen uit ons zonnestelsel zijn Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus). Vertel 

nu dat de Aarde een ‘rotsachtige planeet’ of ‘gesteenteplaneet’ is. Dit betekent dat ze een 

rotsachtig oppervlak heeft, waardoor we hier wel op kunnen lopen. De andere 

gesteenteplaneten zijn Mercurius, Venus en Mars.  

 

Een video waarin dit experiment wordt gedemonstreerd: 

https://www.youtube.com/watch?v=60QfceKgSy8 

 

 

 

 

6.2. Atmosfeer 
 

Het feit dat de Aarde een gesteenteplaneet is, wil niet zeggen dat er geen gassen 

aanwezig zijn. Overal om ons heen is er lucht. Dit noemen we de dampkring of 

de atmosfeer. Het oppervlak van gasreuzen bestaat volledig uit gassen, dat van de Aarde 

heeft dus maar een heel dun laagje gassen. Ook andere gesteenteplaneten kunnen een 

atmosfeer hebben. Vertel dat Venus een 100 keer dikkere atmosfeer heeft, maar dat Mars een 

100 keer dunnere atmosfeer heeft dan de Aarde. Mercurius en de Maan hebben helemaal 

geen atmosfeer. Maar welke invloed de atmosfeer van de Aarde op het klimaat van onze 

planeet? De leerlingen ontdekken dit weer via het 5E-model.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=60QfceKgSy8
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Vergelijking 
 

De atmosfeer van de Aarde is een schil van gassen. Je kan de Aardse atmosfeer vergelijken 

met de schil van een appel: ook de verhoudingen kloppen ongeveer!  

Engage: nadenken over de rol van onze atmosfeer 

Vertel dat de atmosfeer toch een heel belangrijke functie heeft voor de Aarde: dankzij de 

atmosfeer is de Aarde namelijk leefbaar voor ons. Vraag de leerlingen even na te denken over 

de temperatuur op Aarde: hoeveel graden kan het overdag en ‘s nachts worden? (Op sommige 

dagen is het wat warmer en op andere is het kouder). Vraag de leerlingen ook wat er ’s nachts 

gebeurt met de temperatuur (het koelt wat af). Hoe zou dit komen? Welke rol zou de atmosfeer 

hierin kunnen spelen? Vraag de leerlingen om tot een hypothese te komen.   

 

Explore: rol van een atmosfeer - experiment met Mercurius en Venus 

Om na te gaan welke rol de atmosfeer speelt, en dus om de 

hypothese te testen, kan er een klasexperiment uitgevoerd 

worden.  

STAP 1: Neem twee steentjes. Deze stenen representeren de 

‘gesteenteplaneten’. De eerste steen stelt Mercurius voor. 

Mercurius heeft geen atmosfeer. De tweede steen is Venus, met haar zeer dikke atmosfeer.  

 

STAP 2: Verwarm beide stenen in de microgolfoven. Haal ze er uit (tip: doe (keuken) 

handschoenen aan) en laat de eerste steen, Mercurius, gewoon bloot op tafel liggen. Leg de 

tweede steen, Venus, in een koffietas, gewikkeld in een dikke laag watten. Wacht nu een vijftal 

minuten.  

 

STAP 3: Laat de leerlingen voelen aan beide stenen tegelijk. Wat merken ze op? (De steen 

die ‘bloot’ op tafel lag, is veel meer afgekoeld dan de steen die bedolven was onder de watten.) 

 

Explain: rol van een atmosfeer - uitleg  

Welke conclusie kunnen de leerlingen trekken? Was hun hypothese correct? Wat doet een 

atmosfeer nu?  

 

Elaborate: rol van de Aardse atmosfeer en broeikasgassen 

Atmosfeer 

Vertel dat de Aarde wel een atmosfeer heeft (in tegenstelling tot Mercurius), maar dat deze 

veel dunner is dan de atmosfeer van Venus. Wat betekent dit voor de temperaturen op Aarde? 
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(Overdag wordt het niet zo heet als op Mercurius en ’s nachts koelt het ook niet zo sterk af 

(want de atmosfeer houdt de warmte vast). Het koelt wel meer af dan op Venus.)  

 

Vertel dat het goed is dat deze gassen aanwezig zijn om de warmte vast te houden. Als ze er 

niet zouden zijn, zou het op Aarde gemiddelde -15°C zijn! 

 

Broeikaseffect – Tafelrondje 

 

Vertel dat de atmosfeer van de Aarde vooral bestaat uit stikstof (N2), zuurstof (O2) en 

koolstofdioxide (CO2). Koolstofdioxide is dus een natuurlijk gas dat altijd in de aardse lucht 

aanwezig is. Koolstofdioxide is een broeikasgas. Dit gas houdt dus beter warmte vast dan 

andere gassen.  

 

Leg nu volgende vraag voor aan de leerlingen en vraag hen tot een zo volledig mogelijk 

antwoord op de vraag te komen:  

 

Op welke manier draagt het broeikasgas koolstofdioxide bij aan de klimaatverandering?  

 

STAP 1: Laat iedere leerling uit elk groepje eerst zelf nadenken over het antwoord op deze 

vraag. Laat de leerlingen hun antwoord noteren.  

 

STAP 2: Geef het signaal dat de leerlingen hun blad mogen doorgeven aan de klasgenoot die 

links van hen zit.  

 

STAP 3: De leerlingen voegen hun ideeën aan het antwoord van andere leerling toe.  

 

STAP 4: De leerlingen geven het blad opnieuw door en noteren opnieuw hun ideeën op het 

volgende blad. Dit gaat door totdat iedere leerling zijn eigen blad weer voor zich heeft liggen.  

 

STAP 5: De leerlingen lezen de ideeën die er op hun blad zijn bijgekomen.  

 

STAP 6: Geef de leerlingen nu even tijd om het antwoord op de vraag te bespreken.  

 

De Aarde is de derde planeet vanaf de Zon gezien. Ze is een ‘rotsachtige planeet’, 

‘gesteenteplaneet’ of ‘terrestrische planeet’. Dit betekent dat ze een rotsachtig oppervlak heeft, 

waardoor we erop kunnen staan. Ook Mercurius, Venus en Mars behoren tot de 
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gesteenteplaneten. De overige 4 planeten, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, zijn 

gasreuzen: we kunnen er niet op staan aangezien hun oppervlak uit gassen bestaat.   

 

Rond sommige planeten is er een atmosfeer of dampkring aanwezig. Dat is een schil van 

gemengde gassen, zoals stikstofgas (N2), koolstofdioxide (CO2), zuurstof (O2), waterdamp 

(H2O), … rondom een planeet. Deze gassen kunnen wij niet zien, maar toch zijn ze er.  

 

Overdag beschijnt de zon het oppervlak van een planeet, waardoor het opwarmt. De atmosfeer 

houdt deze warmte vast, zodat het ’s nachts, wanneer de zon het oppervlak niet meer 

verwarmt, niet zo koud wordt. Omgekeerd, door de atmosfeer geraakt niet alle warmte van de 

zon op het oppervlak van de planeet, waardoor het niet enorm warm wordt. Mercurius 

bijvoorbeeld heeft geen atmosfeer, waardoor het overdag heel warm wordt (440°C) en ’s 

nachts heel koud (-170°C). Venus heeft een heel dikke atmosfeer, waardoor veel warmte 

vastgehouden wordt. Dat maakt van Venus de warmste planeet van ons zonnestelsel, met 

overdag én ’s nachts temperaturen tussen 440°C en 480°C! 

 

Atmosferen houden dus de warmte vast. Het is echter zo dat sommige gassen de warmte 

beter vasthouden dan andere. Gassen die de warmte heel goed vasthouden, worden de 

broeikasgassen genoemd. Hoe meer broeikasgassen in de atmosfeer gemengd zijn, hoe meer 

deze atmosfeer de warmte vasthoudt (broeikaseffect). De broeikasgassen op Aarde zijn vooral 

waterdamp, koolzuurgas (= koolstofdioxide), methaan en ozon.  

 

Sinds de 19e eeuw (industriële revolutie) stoot de mens steeds meer broeikasgassen uit die in 

de atmosfeer terecht komen. Industrie, transport (uitlaatgassen), productie van energie 

(verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool) en landbouw (koeien, schapen en 

geiten stoten de methaan uit), zijn de grootste uitstoters van broeikasgassen (vooral methaan 

en koolstofdioxide). Deze gassen houden de warmte goed vast. Hierdoor wordt de gemiddelde 

temperatuur op Aarde hoger. Dit is het versterkt broeikaseffect. 

 

Vergelijking 

De atmosfeer rondom een planeet kan je vergelijken met een laag dekens: hoe meer dekens, 

hoe warmer. Zo werkt ook het principe van de atmosfeer: hoe dikker de luchtlaag, hoe meer 

warmte op de planeet blijft hangen. Bovendien houden sommige dekens beter warmte vast 

dan andere. Dat is met atmosferen ook zo: gassen die de warmte heel goed vasthouden, zijn 

de broeikasgassen.  
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 De 8 planeten uit ons zonnestelsel 


7.1. De 8 planeten: introductie  

 

 

Doelstelling  De leerlingen kunnen de 8 planeten uit het zonnestelsel 

opsommen.  

 De leerlingen kunnen de 8 planeten rangschikken volgens 

grootte.  

 De leerlingen kunnen de 8 planeten rangschikken volgens afstand 

tot de Zon.  

 De leerlingen kunnen criteria om planeten te classificeren 

opsommen.  

  Tijdsduur 10 min 

Benodigdheden 

en media 

Voorstellingen van de Zon en de 8 planeten:  

 Zon: meloen (20 cm) OF skippybal (100 cm) 

 Mercurius: suikerkorrel (0,7 mm) OF linzen (0,4 cm) 

 Venus + Aarde: peperbol (2 mm) OF kleine druif (1 cm) 

 Mars: gierstkorrel (1 mm) OF vlierbes (0,5 cm) 

 Jupiter + Saturnus: kerstomaat (18-20 mm) OF pompelmoes (10 

cm) 

 Uranus + Neptunus: rozijn (7-8 mm) OF limoen (4 cm) 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in groepjes van vijf.  

 
De leerlingen weten ongetwijfeld dat er, naast de Aarde, de Maan en de Zon, nog heel wat 

andere hemellichamen in ons zonnestelsel aanwezig zijn. Zo zijn er nog 7 andere planeten. 

Kennen de leerlingen de namen van deze planeten? En kennen zij enkele criteria aan de 

hand waarvan deze planeten gerangschikt kunnen worden? 

 

STAP 1: Verdeel de leerlingen in groepjes van 5. Geef ieder groepje enkele voorwerpen die 

de Zon en de planeten voorstellen, maar vertel nog niet dat deze voorwerpen deze 

hemellichamen voorstellen.  

 

STAP 2: Vraag de leerlingen de voorwerpen te rangschikken volgens een bepaald criterium. 

De leerlingen mogen zelf kiezen welk criterium ze gebruiken: grootte, gewicht, kleur, vorm, 

materie, …  
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STAP 3: Laat de groepjes aan elkaar vertellen op welke manier ze de voorwerpen 

rangschikten. Laat hen nadenken over volgende zaken:  

 krijg je dezelfde rangschikking als je voorwerpen sorteert op basis van gewicht en 

grootte, kleur en vorm, gewicht en materie, …?  

 Hoeveel keer groter is het grootste voorwerp in vergelijking met het kleinste?  

 

STAP 4: Vertel de leerlingen dat wetenschappers hier ook over nadenken wanneer zij de 

planeten uit ons zonnestelsel classificeren: ze classificeren de planeten volgens grootte, 

gewicht, afstand tot de Zon, samenstelling, aantal manen, … 

 

STAP 5: Verklap dat de voorwerpen de Zon en de 8 planeten representeren. Vraag de 

leerlingen of ze de namen van de 8 planeten kennen (Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, 

Saturnus, Uranus, Neptunus). Vraag de leerlingen de planeten nu opnieuw in te delen: welk 

voorwerp hoort volgens hen bij welke planeet?  

 

STAP 6: Vertel dat de planeten nog heel wat andere kenmerken hebben (temperatuur, afstand 

tot de Zon, gewicht, atmosfeer, aantal manen, …).  

 

STAP 7: Introduceer het artikel (zie verder) dat zegt dat we eigenlijk een tweede planeet nodig 

zouden hebben om te leven. Zou het mogelijk zijn om op één van de 7 andere planeten (of 

hun manen) te leven? Vertel de leerlingen dat ze dit zelf zullen uitzoeken.  

 

7.2.  Classificeer de 8 planeten 

 

Doelstelling  De leerlingen kunnen enkele kenmerken van de 8 planeten 

opsommen (afstand tot de Zon, diameter, gemiddelde 

temperatuur, kleur, atmosfeer, etc.). 

 De leerlingen kunnen de kenmerken van de 8 planeten 

beschrijven.  

 De leerlingen kunnen de leefbaarheid van de 8 planeten 

beoordelen aan de hand van de kenmerken van de 8 planeten.  

 De leerlingen kunnen een bepaald standpunt beargumenteren 

aan de hand van onderbouwde argumenten.  

  Tijdsduur 90 min 

Benodigdheden en 

media 

 tablets, smartphones of laptops (één per duo leerlingen) 

 A3-bladeren 
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 potloden en stiften 

 optioneel: planetenpaspoort blanco (zie bijlage) 

 optioneel: planetenpaspoorten ingevuld (zie bijlage) 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in groepjes van vijf.  

 

Inleiding 

 

Stel de leerlingen voor een probleem. Eventueel kan je de actualiteit hierbij betrekken. Op 9 

mei 2019 kwam het World Wide Fund dor Nature (WWF) met volgende uitspraak: “Als iedereen 

zou leven zoals de gemiddelde Europeaan, zou het natuurlijke budget van de Aarde uitgeput 

zijn op 10 mei”. Dit betekent dat alles wat de Aarde op een jaar kan produceren aan natuurlijke 

hulpbronnen, op enkele maanden tijd reeds uitgeput is. We zouden dus nood hebben aan 2.8 

planeten om aan onze behoeften te voldoen! Enkele maanden eerder, op 1 augustus 2018, 

kwam De Standaard aanzetten met volgende krantenkop: “De aarde is nu al op: ‘We hebben 

1,7 aardbollen nodig”. De dag waarop de jaarlijkse hulpbronnen opgebruikt zijn, wordt ‘Earth 

Overshoot Day’ genoemd en helaas valt deze dag jaar na jaar, vroeger.  

 

 
 
Beide artikels geven aan dat we in principe nood hebben aan een tweede planeet. We hebben 

de keuze uit Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Kunnen de 

leerlingen zelf nagaan welke planeet voor de mens leefbaar zou zijn?  

 

Het vervolg van deze activiteit bestaat uit verschillende onderdelen. Verdeel de leerlingen in 

kleine groepjes van een 4 tot 5-tal personen en laat hen de taken verdelen, zodat iedere 

leerling een deel van het werk op zich neemt en zodoende medeverantwoordelijk is voor het 
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eindproduct. Geef bij voorkeur iedere leerling een rol om zo de betrokkenheid te vergroten. 

Enkele mogelijkheden:  

 Tijdsbewaker: deze leerling houdt de voorziene tijd in het oog.  

 Taakbewaker: deze leerling ziet erop toe dat iedereen de eigen taak uitvoert.  

 Optimist: deze leerling moedigt iedereen aan en geeft af en toe een compliment.  

 Spion: deze leerling mag een beperkt aantal keer naar een andere groep lopen om 

ideeën op te doen 

 Materiaalbewaarder: deze leerling zorgt ervoor dat het materiaal respectvol behandeld 

wordt en dat alles intact en volledig blijft.  

 Moderator: deze leerling bemiddelt in tijden van discussie.  

 Geluidsmeter: deze leerling spoort iedereen aan om hun praatvolume gedempt te 

houden.  

 

Planetenpaspoort 

 

STAP 1: laat de leerlingen één planeet kiezen om verder te onderzoeken en vraag hen een 

‘planetenpaspoort’ te maken. Aan de hand van dit paspoort, en eventueel andere belangrijke 

weetjes, zullen de leerlingen straks moeten nagaan of hun planeet leefbaar is voor de mens. 

Dit paspoort kan volgende zaken bevatten. Kijk zeker ook eens in de bijlage voor een 

voorbeeld van een planetenpaspoort:  

1. gasreus of steenachtige planeet 

2. afstand tot de Zon 

3. grootte (in vergelijking met de andere planeten, of in diameter) 

4. atmosfeer 

5. aantal manen (en eventueel hun kenmerken) 

6. temperatuur overdag en ’s nachts 

7. kleur 

8. samenstelling (welke stoffen komen er voor, vooral in de atmosfeer?) 

9. duur van een jaar en een dag op de planeet 

10. andere bijzonderheden 

 

STAP 2: Laat de leerlingen zelfstandig alle informatie opzoeken om het planetenpaspoort te 

vervolledigen. Ze kunnen hiervoor ook informatie uit het klasbezoek gebruiken. Ter informatie: 
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Websites  Spacepage.be: https://www.spacepage.be/artikelen/het-

zonnestelsel/de-planeten  

 Allesoversterrenkunde.be: 

https://www.allesoversterrenkunde.nl/sterrenkunde/stoomcursus/ 

 Astronomie.nl: http://www.astronomie.nl/#!/kids/weetjes/ 

 

  Filmpjes  Interactieve schoolplaat: https://schooltv.nl/link/het-zonnestelsel/ 

 https://quiz.ntr.nl/quiz/start/quiz_id/266 

Apps  Solar Walk Lite 

 

Maak en presenteer een poster!  

 

Laat de leerlingen een poster maken van hun planeet. Deze poster moet argumenten bevatten 

pro of contra leefbaarheid. Laat de leerlingen deze poster vervolgens presenteren aan de klas. 

Geef aan dat de leerlingen goed moeten opletten tijdens de presentaties van de andere 

groepjes: op basis van die informatie zullen ze immers moeten stemmen op de ‘meest leefbare 

planeet’. Deze poster kunt u ook gebruiken als evaluatie-instrument.  

 

Stemming 

 

Vertel dat de leerlingen nu moeten stemmen op een planeet waarop ze eventueel zouden 

willen leven. Welke planeet wint?  

 

Wonen op de Maan? Het wordt realiteit. 

 

Vertel dat er momenteel nog geen mensen leven op andere planeten. Ruimtevaartorganisaties 

zijn wél volop voorbereidingen aan het treffen om binnenkort op de Maan te gaan wonen.  

uiteraard met het doel om de Maan verder te onderzoeken. Zo zullen NASA en ESA, samen 

met enkele internationale en commerciële partners, vanaf 2028 waarschijnlijk herhaaldelijk 

naar de Maan reizen om daar onderzoek te voeren. De ontdekkingen en nieuwe technologieën 

die daar getest zullen worden, zullen ons in staat stellen om naar Mars te gaan en deze planeet 

te exploreren. Op langere termijn zullen we nog grotere sprongen kunnen maken, zoals het 

ondernemen van reizen naar nog veel verder gelegen objecten! Het reisvoertuig Orion en de 

nieuwe ruimtepakken waarmee de astronauten opnieuw voet op de Maan zullen zetten, zijn 

ondertussen (november 2019) reeds ontworpen en gemaakt! 

https://www.spacepage.be/artikelen/het-zonnestelsel/de-planeten
https://www.spacepage.be/artikelen/het-zonnestelsel/de-planeten
https://www.allesoversterrenkunde.nl/sterrenkunde/stoomcursus/
http://www.astronomie.nl/#!/kids/weetjes/
https://schooltv.nl/link/het-zonnestelsel/
https://quiz.ntr.nl/quiz/start/quiz_id/266
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De 8 planeten bevinden zich op een verschillende afstand tot de Zon. Startende vanaf de 

planeet die zich het dichtst bij de Zon bevindt, hebben we: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, 

Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.  

Mercurius, Venus, Aarde en Mars, de gesteenteplaneten, zijn kleiner dan Jupiter, Saturnus, 

Uranus en Neptunus, de gasreuzen. Gerangschikt volgens grootte, is Mercurius de kleinste 

planeet, gevolgd door Mars. Hierna komen Venus en Aarde, die bijna even groot zijn. Dan 

volgen Neptunus en Uranus, Saturnus en uiteindelijk Jupiter. Er bestaan ook andere manieren 

om de planeten te rangschikken: rangschikken volgens kleur, gewicht, samenstelling, aantal 

manen, …  

 

Sterren komen meestal voor in sterrengroepjes, dat komt doordat deze sterren samen zijn 

ontstaan. Deze sterrengroepjes kunnen zelf ook bij elkaar horen in een grote groep. Zo een 

grote groep van sterrengroepjes, noemen we een sterrenstelsel. Het sterrenstelsel waarin wij 

ons bevinden, heet het ‘Melkwegstelsel’.  

 

In een sterrenstelsel bevinden er zich miljarden sterren en daartussen bevindt er zich lege 

ruimte en wolken van stof en gas. Rondom deze sterren, kunnen er nog andere hemellichamen 

draaien, zoals planeten met hun manen. Zo draait de Aarde met haar Maan rond de Zon. 

Planeten die rond een andere ster dan de Zon draaien, worden exoplaneten genoemd. Een 

groep van minstens twee planeten dat, samen met andere hemellichamen, zoals manen, 

rondom eenzelfde ster draait, noemen we een ‘planetenstelsel’. Zo vormt de Aarde, samen 

met de zeven andere planeten (Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en 

Neptunus), het Zonnestelsel.  

 

Dus: 

Ons Zonnestelsel is een planetenstelsel. 

Ons Melkwegstelsel is een sterrenstelsel. 

 

Voor informatie over de 7 planeten, naast de Aarde: zie planetenpaspoorten in bijlage 
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 Telescopen 
 

Doelstelling  De leerlingen kunnen uitleggen wat een telescoop is.  

 De leerlingen kunnen uitleggen hoe een vergrootglas (bolle lens) 

werkt.  

 De leerlingen kunnen uitleggen hoe een spiegeltelescoop werkt.  

 De leerlingen kunnen uitleggen wat een brandpunt is.  

 De leerlingen kunnen verklaren waarom het beeld van een object, 

waargenomen door een telescoop, omgekeerd staat.  

  Tijdsduur 30 min 

Benodigdheden en 

media 

Bolle lenzen 

 dik stuk karton per duo leerlingen 

 stanleymes  

 plastic folie 

 plakband 

 glas water 

 rietje 

 blad met tekst (een werkboek, een tijdschrift, de krant, …) 

Brandpunt 

 Één glas water per duo leerlingen 

 Wit papier en stift 

Bouw zelf een telescoop 

 Twee vergrootglazen per duo leerlingen.  

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in groepjes van 2.  

 

Wat is een telescoop en hoe werkt ze precies? In deze activiteiten gaan de leerlingen eerst 

concreet te werk door zelf te ontdekken wat een bolle lens doet en wat een brandpunt is. 

Vervolgens zetten ze het geleerde om in een schema, waarna ze ook enkele begrippen leren 

die eigen zijn aan telescopen.    

Definitie telescoop 

Leg uit wat een telescoop is. Een telescoop, of een sterrenkijker, is een instrument 

waarmee objecten, zoals hemellichamen die ver van ons verwijderd zijn, vergroot 

kunnen worden. Het is een beetje hetzelfde als een verrekijker, alleen kunnen we er objecten 

mee zien die zich op een zeer grote afstand van de Aarde bevinden.  
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Bolle lenzen 

Telescopen verzamelen het licht dat objecten weerkaatsen. In de eerste 

telescopen waren het bolle lenzen die het licht opvingen. Wat doet een bolle lens 

precies?  

STAP 1: Neem een dik stuk karton en snij er met het stanleymes voorzichtig een vierkant uit. 

Nu zit er een vierkant gat in het stuk karton.  

 

STAP 2: Snij een stuk plastic folie af. Zorg ervoor dat het net iets groter is dan het gat in het 

stuk karton. Plak de folie met plakband vast over het gat in het stuk karton.  

 

STAP 3: Vul 

een glas 

met water. 

Neem een 

rietje. Dit rietje 

zal je 

gebruiken zoals een pipet: steek het rietje in het glas water en leg je duim op het bovenste 

uiteinde. Haal het rietje uit het water en plaats het boven de plastic folie. Laat nu je duim los. 

Er komt een druppel water uit het rietje. Nu heb je een vergrootglas gemaakt.  

 

STAP 4: Houd het vergrootglas boven de tekst gericht. Vraag de leerlingen wat er gebeurt.   

 

STAP 5: Leg uit dat de druppel water dienst doet als een vergrootglas. Hierdoor zien we de 

letter(s) uitvergroot. Meer specifiek fungeert de druppel water als een bolle lens. Het licht dat 

door de B ‘uitgestraald’ wordt, komt terecht op de bolle lens. De bolle lens zorgt ervoor dat de 

lichtstralen naar elkaar toe buigen, totdat ze bij ons oog terecht komen. Aangezien de 

lichtstralen naar elkaar toe gebogen zijn, denken wij dat het waargenomen voorwerp in 

werkelijkheid veel groter is. Daarom zien we de B uitvergroot (zie afbeelding hieronder) 
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STAP 6: Vraag de leerlingen een schets te maken van de manier waarop de waterdruppel als 

vergrootglas werkt (zie afbeelding hieronder).  

 

 
 
 

Brandpunt 

 

Voorgaand experiment maakte duidelijk dat een druppel water werkt als een 

vergrootglas. Ook een volledig glas water kan dus als vergrootglas gebruikt worden.  

STAP 1: Neem het blad papier en teken hierop een pijl met een dikke stift. Zorg ervoor dat de 

staart van de pijl niet te lang is. Een drietal centimeter is voldoende.  

 

STAP 2: Neem een glas en vul het met water.  

 

STAP 3: Houd de pijl achter het glas water en kijk door het water naar de pijl. De pijl ziet er 

groter uit. Het glas werkt nu op dezelfde manier als de druppel water uit het voorgaand 

experiment.  

 

STAP 4: Maak de afstand tussen de pijl en het glas water steeds groter. Op een bepaald 

moment zal je zien dat de pijl plots naar de andere kant wijst.  
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STAP 4: Vraag de leerlingen om zelf na te gaan hoe het komt dat de pijl plots naar de andere 

kant wijst. Laat hen hiervoor hun schema uit het voorgaand experiment aanpassen. Tip: vraag 

hen wat er gebeurt als ze de lichtstralen zouden doortrekken tot achter het oog (De lichtstralen 

snijden elkaar. Op de plaats waarop dit gebeurt, zit het ‘brandpunt’. Op dat punt is het beeld 

ook het scherpst. Kijk je dus achter het brandpunt, dan zie je het beeld omgekeerd. De afstand 

tussen het glas water en het moment waarop de pijl van richting verandert, is de 

brandpuntsafstand).  

 

 

 

Maak zelf een telescoop 

STAP 1: Kies een voorwerp dat je wil waarnemen. 

 

STAP 2: Houd in iedere hand een vergrootglas en plaats ze achter elkaar. Vergoot en verklein 

de afstanden tussen de vergrootglazen totdat je een scherp beeld verkrijgt van het voorwerp 

dat je wil waarnemen. Dit voorwerp ziet er nu groter en ondersteboven uit.  
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STAP 3: Leg uit dat de leerlingen nu een lenzentelescoop hebben gebouwd; het licht van het 

voorwerp wordt immers opgevangen en geconcentreerd door de bolle lens van het eerste 

vergrootglas (het vergrootglas dat het dichtst bij het voorwerp staat). Bij een lenzentelescoop 

wordt dit het ‘objectief’ genoemd. Vervolgens komt dit geconcentreerd licht terecht bij het 

tweede vergrootglas, dat het ‘oculair’ wordt genoemd. Dat oculair zorgt ervoor dat het beeld 

scherp te zien is. Vertel verder dat er ook spiegeltelescopen bestaan.  

 

Vergelijking 

Je kant dit vergelijken met het nemen van foto’s met je gsm. Met de cameralens concentreer 

je het licht dat het waar te nemen object uitstraalt. Dat komt overeen met het objectief van 

een telescoop. Vervolgens kun je inzoomen op dit beeld. Dat komt overeen met het oculair 

van een telescoop. Hoe groter de lens, hoe krachtiger de telescoop, hoe meer details je van 

het waargenomen object kunt zien.   

 

Een telescoop wordt ook wel een ‘sterrenkijker’ genoemd. Het is een instrument waarmee 

objecten die ver van ons verwijderd zijn sterk kunnen vergroot worden. Het lijkt een beetje op 

een verrekijker, maar met een telescoop kun je objecten waarnemen die zich op een zeer 

grote afstand van de Aarde bevinden.  

 

Hoe werkt een vergrootglas? Bij een vergrootglas moet een voorwerp zich tussen het 

vergrootglas (loep) en het brandpunt bevinden. De werking is in de afbeelding hieronder 

geïllustreerd aan de hand van twee lichtstralen: één lichtstraal gaat door het middel van het 

vergrootglas en een andere lichtstraal valt loodrecht in op het vergrootglas. Het vergrootglas 

fungeert als bolle lens, waardoor de lichtstralen, na het raken van het vergrootglas, naar elkaar 

toe afbuigen (convergeren). Het snijpunt van de lichtstralen langs de andere kant van het 

vergrootglas, is het (virtueel) beeldpunt. Daar zien we het vergrote beeld het scherpst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pagina 76 

 

 

Hoe werkt een telescoop? Telescopen vangen het licht op dat wordt uitgestraald door verre 

objecten. Wanneer een telescoop zichtbaar licht verzamelt, spreken we van een ‘optische 

telescoop’. De meeste telescopen gebruiken een gebogen spiegel om het licht van de hemel 

op te vangen, maar ook lenzen kunnen gebruikt worden. We spreken respectievelijk van een 

spiegel- of reflectortelescoop en een lenzen- of refractortelescoop. Deze spiegel of lens noemt 

men de ‘optiek’ van een telescoop. Hele krachtige telescopen kunnen objecten waarnemen 

die zeer ver van ons verwijderd zijn. Om dit te kunnen doen, moet de optiek zeer groot zijn, 

immers: hoe groter de spiegel, hoe meer licht de telescoop kan opvangen.  

 

Lenzen- of refractortelescoop 

Lenzentelescopen maken gebruik van bolle lenzen om het licht op 

te vangen. De lens van een lenzentelescoop noemen we het 

‘objectief’. De lichtstralen buigen dan naar elkaar toe, waardoor het 

beeld vergroot. Het punt waarin de lichtstralen samenkomen, 

noemen we het brandpunt. Het beeld is daar het scherpst. De 

afstand tussen de lens en het brandpunt, noemen we de brandpuntsafstand. Hoe sterker de 

lens, hoe meer deze de lichtstralen afbuigt, hoe kleiner de brandpuntsafstand. Als je achter 

het brandpunt kijkt, zie je het beeld ondersteboven.  

 

Een lenzentelescoop werkt dus als volgt: het licht van bijvoorbeeld, de Maan, valt op de bolle 

lens, die het licht concentreert. Hierna gaat het door de lens naar het oculair. Het oculair is 

een holle lens die zich dicht bij je oog bevindt. Het zorgt ervoor dat we het beeld scherp (en 

ingezoomd) kunnen waarnemen. Je kan de lens van een lenzentelescoop vergelijken met een 

bril: de lenzen in een bril maken maken objecten minder wazig; de lens van een telescoop 

vergroot objecten en brengt ze dichterbij. Hoe groter de lens, hoe krachtiger de telescoop. 

Helaas zijn dergelijke grote lenzen ook heel dik en zwaar. Daarom opteert men eerder voor 

een spiegeltelescoop. 
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Spiegel- of reflectortelescoop 

In een spiegeltelescoop zit geen lens, maar een holle spiegel. Een spiegeltelescoop werkt als 

volgt: het licht van de Maan valt op de spiegel. De spiegel kaatst dit licht terug naar een ander 

klein spiegeltje dat zich vooraan in de telescoop bevindt. Deze spiegel zorgt ervoor dat het 

licht in het oculair terechtkomt, vanwaaruit we het scherp licht kunnen zien. In tegenstelling tot 

een lens, kan de spiegel in een telescoop vrij dun zijn. Er bestaan ook telescopen die zowel 

een spiegel als een lens gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galileo Galilei was de eerste die een telescoop gebruikt om het heelal waar te nemen. Zo deed 

hij verschillende ontdekkingen (dat er kraters zijn op de Maan, dat Saturnus ringen heeft, de 4 

Galileïsche manen en dat de Aarde niet het middelpunt van het heelal is).   

 



 

 

 

Pagina 78 

 

 Evaluatie: Trivial Pursuit!  




Doelstelling  Zelf (als leraar) nagaan hoever de leerlingen staan in het begrip 

van het zonnestelsel (de 8 planeten, de Maan, ontstaan van 

seizoenen, …).  

 De leerlingen inzicht laten verwerven in hun eigen begrip van het 

zonnestelsel (de 8 planeten, de Maan, ontstaan van de 

seizoenen, ...).   

  Tijdsduur 35-45 min 

Benodigdheden en 

media 

 Trivial Pursuit vraagkaartjes (zie bijlage) 

 Optioneel: Trivial Pursuit spelbord (zie bijlage) 

 Optioneel: Trivial Pursuit partjes (zie bijlage) 

 Optioneel: dobbelsteen 

 Optioneel: één balpen per leerling 

 Optioneel: bladeren papier 

Klasopstelling Verdeel de leerlingen in groepjes van vier.  



Voorbereidingsactiviteiten, het klasbezoek zelf en 

naverwerkingsactiviteiten: ze hebben allemaal tot doel 

leerlingen kennis en inzicht bij te brengen over 

sterrenkunde. Wat hebben de leerlingen allemaal 

onthouden? Ga het na via het bordspel Trivial Pursuit! 

 

 

 

 

 

Spelregels Trivial Pursuit  

Doel: Geef als eerste vier juiste antwoorden: één uit iedere categorie.  
 
Algemene informatie:  
 
Er zijn vier categorieën:  
 

Algemene vragen over sterren, manen en planeten 
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Vragen over onze Maan 

 
 
 

Vragen over dagen, nachten en seizoenen 
 
 
 

Vragen over de 8 planeten 
 
 
 
 
Er zijn 3 soorten alternatieve vakjes:  
 

Alien 
 
 
 

Dobbelsteen 
 
 
 

Zon 
 
 
 
 
Zo speel je het:  
 
1. Knip de partjes uit. Zorg ervoor dat iedere leerling 1 partje heeft. 

Dat is de pion van de leerling.  

 

2. Alle leerlingen zetten hun partje in het midden van het spelbord, 

op de Zon. 

  

3. Alle leerlingen gooien om beurt éénmaal met de dobbelsteen. De leerling die het hoogst 

aantal ogen gooit, mag beginnen. Deze leerling gooit nogmaals met de dobbelsteen en 

verplaatst het partje volgens het aantal ogen dat de dobbelsteen aangeeft. De leerling mag 

zelf kiezen in welke richting hij/zij het partje verplaatst.  

 

4. Wanneer de leerling op een vakje valt dat één van de categorieën voorstelt, moet hij/zij 

een vraag beantwoorden, horende bij deze categorie. De leerling rechts van de leerling die 

aan beurt is, leest de vraag voor. Is het antwoord op de vraag correct, dan mag de leerling 

het partje, horende bij deze categorie, doorkruisen en nogmaals gooien. Is het antwoord 

niet correct, dan gaat de beurt naar de volgende leerling (wijzerzin).  
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5. De leerling die als eerste de het volledige partje heeft kunnen doorkruisen, heeft 

gewonnen.  

 

Let op: er staan ook nog drie soorten alternatieve vakjes op het spelbord: 

 

1. Staat de leerling op een alien, dan mag die een vraag uit eender welke categorie 

beantwoorden. Dit kan handig zijn als alle vragen uit een bepaalde categorie reeds gesteld 

en beantwoord zijn.  

 

2. Staat de leerling op een dobbelsteen, dan mag deze leerling de dobbelsteen nogmaals 

gooien.  

 

3. Staat de leerling in het midden, op de Zon, dan mag die zich naar eender welke plaats op 

het spelbord verplaatsen.  

 

Tip 1: je kan ook iedere leerling meerdere partjes geven en een eindtijd voorstellen. Dan wint 

de leerling die de meeste partjes heeft kunnen kleuren.  

Tip 2: de vragen waar een sterretje bij staat, zijn vragen waarop de antwoorden in het 

klasbezoek zelf gegeven worden. Je kan het spel dus ook enkel met deze kaarten spelen.  

 

 

Alternatief: Laat zien!  

Laat zien is een coöperatieve leerstrategie die je kan gebruiken om 

ervoor te zorgen dat niet één leerling, maar dat alle leerlingen 

nadenken over de vraag (dit in tegenstelling tot Trivial Pursuit, waarbij telkens maar één 

leerling de vraag beantwoordt):  

 

STAP 1: Spreek eerst met de leerlingen af hoeveel tijd ze krijgen om een vraag te 

beantwoorden (denktijd). Dit kan bijvoorbeeld 20 seconden zijn.  

 

STAP 2: Ieder groepje legt de stapel kaarten in het midden van de tafel.  

 

STAP 3: Duid in ieder groepje een kapitein aan voor het stellen van de eerste vraag. De 

kapitein neemt de eerste vraag van het stapeltje en leest deze luidop voor.  
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STAP 4: De andere groepsleden noten hun antwoord op een blad. Wanneer de afgesproken 

denktijd voorbij is, zegt de kapitein ‘laat zien!’. Groepsleden laten hun antwoord zien en de 

kapitein geeft aan welke leerlingen het antwoord correct hebben. Zij die de vraag correct 

beantwoord hebben, geven uitleg aan zij die het niet correct hadden. De leerlingen die de 

vraag correct hebben, verdienen één punt.  

 

STAP 5: De volgende leerling (wijzerzin) wordt nu kapitein en neemt de volgende vraag van 

de stapel. De vorige stappen herhalen zich. De leerling met de meeste punten is de winnaar.  
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 Enkele algemene tips 
 



10.1. Naverwerkingsactiviteiten 
 
In dit educatief pakket staan er ideeën tot naverwerkingsactiviteiten. Een belangrijk 

aandachtspunt hierbij is dat deze naverwerkingsactiviteiten best zo snel mogelijk na het 

klasbezoek uitgevoerd worden. Op die manier voorkomt u dat de herinneringen van de 

leerlingen zouden vervagen.  

 

Verder is het ook aan te raden de naverwerkingsactiviteiten te starten met een herhaling van 

de geleerde principes uit het klasbezoek. De achtergrondinformatie in dit educatief pakket 

dient hiervoor als basis.   

 

10.2.  Reflectie 
 

 

Kunnen reflecteren is een belangrijke vaardigheid voor zowel kinderen als volwassenen. 

Immers:  

“We don’t learn from experience, we learn from reflecting on experience.” 

– John Dewey 

(1859-1952, Amerikaans filosoof, psycholoog en pedagoog) 

 

Daarom adviseren we om ook de leerlingen geregeld te laten reflecteren. Enerzijds kunnen ze 

reflecteren op het klasbezoek zelf, maar anderzijds is het ook zeker waardevol om hen te laten 

reflecteren op de voorbereidings- en naverwerkingsactiviteiten in de klas. Om dit te doen, vindt 

u in de bijlage twee sjablonen voor het vouwen van een dobbelsteen. Het eerste sjabloon heeft 

tot doel de leerlingen te laten reflecteren over het klasbezoek, en het tweede laat de leerlingen 

reflecteren over de leeractiviteiten uit de klas. De reflectieactiviteit kan uitgevoerd worden in 

kleine groepjes van twee tot 4 leerlingen. Ze gooien om beurt met de dobbelsteen en 

beantwoorden de vraag. Ze vertellen hun antwoord aan elkaar. 
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10.3. Samenwerkend leren 

 

In heel wat leeractiviteiten die in dit educatief pakket beschreven staan, moeten de leerlingen 

samenwerken. Dit wordt ook wel ‘samenwerkend leren’, ‘collaborative/coöperative 

learning’, of kortweg ‘groepswerk’ genoemd. Met groepswerk gaan er soms dingen mis. 

Bijvoorbeeld: leerlingen ‘liften’ mee, de groep werkt niet echt samen en maakt vooral ruzie, 

leerlingen zijn met andere dingen bezig, één leerling domineert de groep, ... Om dit te 

voorkomen, geven we hieronder enkele tips mee:  

 

 Denk op voorhand na over welke leerlingen je samen zet. Plaats die leerlingen bij 

elkaar waarvan je verwacht dat ze op een productieve manier kunnen samenwerken. 

Probeer indien mogelijk de groepssamenstelling vrij constant te houden voor 

meerdere activiteiten. Dit zou het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen ten 

goede komen.  

 

 Geef de leerlingen een duidelijke rollen mee (materiaalmeester, samenvatter, 

tijdsbewaker, controleur, journalist, …). Probeer er ook voor te zorgen dat iedere 

leerling een eigen taak kan opnemen, zodat iedere leerling afzonderlijk moet bijdragen 

aan het groepswerk, en dus medeverantwoordelijk is voor het eindresultaat.  

 

 Beperk je eigen sturende gedrag. Treed vooral op als coach en facilitator.  

 

 Laat de groepen zichzelf beoordelen. Geef ze bijvoorbeeld een checklist, die zowel 

peilt naar taakaspecten als sociale aspecten van hun groepswerk. Deze checklist 

kunnen ze dan gebruiken om zichzelf te evalueren (self-assessment), maar ook om 

hun groepsleden te evalueren (peer assessment).  
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10.4. Boekentip 
 

 

Meer informatie over sterren en planeten vind je in het boek ‘100 

kindervragen’. In dit boek geven An, Vincent en Günther 

antwoorden op 100 vragen die leerlingen stelden tijdens hun 

bezoek aan de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien. Je vindt er 

antwoorden op vragen als ‘Heeft een ster echt 5 vijfhoeken?’ en 

‘Bestaan Marsmannetjes echt?’.  

 

‘100 kindervragen’ is verkrijgbaar in de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien.  
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Bijlagen 
 

Achtereenvolgens vindt u volgende documenten terug:  

 

 Venn-diagram blanco 

 Venn-diagram ingevuld 

 Concept cartoon 1 

 Concept cartoon 2 

 Alienposters 

 Foto sterrenhemel 

 Sterrenhemel per seizoen 

 Placemat 

 Seizoenenkwartet 

 Maancertificaten 

 Planetenpaspoort blanco 

 Planetenpaspoorten ingevuld 

 Trivial Pursuit spelbord 

 Trivial Pursuit vraagkaarten 

 Trivial Pursuit partjes 

 Reflectiedobbelsteen 1 en 2 

 

 


