
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Infofiche nadenker – kompas 
 

o Het verschil tussen de geografische en magnetische polen van de aarde: 
 

 
 

Op de prent hierboven kan je een afbeelding van de aarde zien. Bovenaan de prent 

bevindt zich de noordpool en onderaan de zuidpool. Deze polen worden ook wel 

de geografische polen genoemd. Deze polen kan je namelijk op een kaart 

aanduiden.  

Naast de aarde zie je ook een magneet, deze zorgt voor een magnetisch veld rond 

de aarde. Elke magneet heeft een magnetisch noordpool (N) en zuidpool (Z). Zoals 

je kan zien ligt de magnetische noordpool niet bij de geografische noordpool, maar 

bij de geografische zuidpool.  

De magnetische zuidpool ligt dus dicht bij de geografische noordpool. 

 

o Het antwoord op de nadenker:	 

 

Een kompas bestaat o.a. uit een naald. Deze naald is 

magnetisch. Zo is het rode gedeelte van de naald de 

noordpool van de magneet en het witte gedeelde de 

zuidpool van de magneet.  
 

Het witte gedeelte van de magneet is de zuidpool. Dit deel 

wordt dus aangetrokken aan de magnetische noordpool 

van de aarde. Dit geldt ook andersom.  

Het rode gedeelte van de magneet is de noordpool en dit 

deel wordt aangetrokken aan de magnetische zuidpool van 

de aarde.  
 

Hierdoor gaat de rode kant van de naald richting het 

geografische noorden wijzen en de witte kant van de naald 

naar het geografische zuiden.  
 

Conclusie: Ook bij dit fenomeen trekken de tegengestelde  

 polen elkaar aan. 



 

    Datum 

 

 

 

 

 
Geachte heer 
 
 
Met de uitgevoerde experimenten en ontvangen resultaten is het voor ons 
duidelijk dat de werken voor het bouwen van het nieuw appartementenblok op 
halt gezet worden.  
Voor de wetenschap geven we u toestemming en toegang tot het gebouw tot 20 
mei 2020.  
Daarna zullen de werken opnieuw hervat worden.  
U mag materialen van in het gebouw meenemen naar uw werkplaats.  
 
Op deze manier kunnen beide partijen weer snel aan het werk.  

 
  
Bedankt voor de goede en snelle samenwerking! 
 
 
De burgemeester 
 
 
 
Handtekening   1     Handtekening 2 
 



Ik ben professor Flavius. Momenteel ben ik bezig met een

onderzoek over magneten. Echter heb ik een groot probleem!

 

Meer uitleg over mijn probleem kan je vinden op mijn website:

QR-code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zouden jullie me hiermee willen helpen?

Groeten
 

Professor Flavius

Dag leerlingen!



WAUW, het is jullie gelukt! Alle enveloppen zijn succesvol

uitgevoerd. Nu we de brief van de stad hebben, ga ik zo snel

mogelijk op zoek naar het geheim laboratorium in het gebouw.

 

Als ik het gevonden heb, zal ik de ruimte ontdekken en laat ik

jullie iets weten.

 

Bedankt om me zo goed te helpen!

Groeten
 

Professor Flavius

Dag leerlingen!
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Eerst wil ik jullie bedanken voor jullie goede inzet en hulp tijdens

het uitvoeren van de verschillende experimenten. Jullie zorgden

ervoor dat ik toegang kreeg tot het geheim laboratorium!

 

Een paar dagen terug heb ik het labo kunnen gaan ontdekken.

Vele dozen stonden op me te wachten met misschien wel

belangrijke informatie. 

 

Met deze brief wil ik aan jullie vragen om samen met mij deze

dozen te gaan bekijken. 

Een doos heb ik met deze brief geleverd aan jullie school. 

Indien jullie de inhoud van de doos bekeken hebben, mogen jullie

me een mail sturen naar me met de ontdekking. 

Groeten
 

Professor Flavius

Dag leerlingen!

E-mailadres: professorFlavius@outlook.be



Magnetisme

resultaten

kompas

aardmagnetisch veld



Ontdekking

In 1820 ontdekte ik, Hans Christian
Oersted, dat elektriciteit en

magnetisme nauw met elkaar
verbonden zijn. Ik legde een kompas

naast een draad waardoor een
elektrische stroom liep. De

kompasnaald begon te bewegen. Dit
noemen we elektromagnetisme. De

elektrische stroom heeft een
magnetisch veld opgewekt.

Hierna gingen vele wetenschappers
verder experimenteren. 

20 november 1820



Elektromagneet

Stap 1

Paperclips
Koperdraad
Batterij van 4,5 V
Koperdraden
Kurken stop
Twee duimspijkers 
Spijker.

Verzamel alles wat je nodig hebt:

Stap 2
Wind de koperdraad rond de spijker. Zorg ervoor dat de windingen
heel dicht op elkaar aansluiten. Laat aan beide zijden een stukje
koperdraad van ongeveer 15 cm over.

Stap 3
Verbind de ene uiteinde van de koperdraad met de ene pool van de
batterij.

Stap 4
Verbind de andere uiteinde met één deel van de schakelaar.

Verbind de andere deel van de schakelaar met de andere pool van de
batterij.

Stap 5



Stap 6
Laat de schakelaar open en houd de spijker in de nabijheid van paperclips.

Stap 7
Sluit de schakelaar en kijk wat er gebeurt.

Stap 8
Open terug de schakelaar en kijk wat er gebeurt.
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Open stroomkring:

Gesloten stroomkring:


