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Inhoud van het thema ‘Het nazicht van de aarde’ 
Het thema is bestemd voor lln. in de derde graad van het lager onderwijs.  

Titel + Leergebied Duur Onderwerpen 

Onze bol op de kaart (W.O.) 50’ 

• De evenaar 

• De oceanen 

• De werelddelen 

• Atlasvaardigheden 

De toestand van het water (W.O.) 50’ 

• Verdeling land en water op aarde 

• Waterschaarste 

• Watervervuiling 

• Toestanden van water  

Hoe kan ik het water beter maken? (MuVo) 100’ 
• Ontwerp een machine dat het water 

helpt. 

• Wereldburgerschapseducatie  

Het weer op onze bol (W.O.) 75’ 

• Weerselementen:  
temperatuur, windsnelheid en -richting, 
luchtdruk, bewolking, neersleg 

• Meetinstrumenten 

• Het weerbericht 

Spreekwoorden over het weer (MuVo en 
media) 

50’ 
• Spreekwoorden en zegswijzen het weer 

• Voor- en achtergrond  

Le temps – het weer (Frans) 25’ • Woordenschat ‘het weer’ 

De draaiing van de aarde (W.O.) 50’ 
• Ontstaan seizoenen 

• Ontstaan dag/nacht, maand, jaar 

Schaduwen (wiskunde) 75’ 
• Schaduwlijnen tekenen 

• Hoogte berekenen a.d.h.v. de schaduw 

• Lichtbron plaatsen, schaduw is gegeven 

Le temps – de tijd (Frans) 25’ • Woordenschat ‘De tijd’ 

Schaduwspel drama (MuVo) 50’ 
• Ruimtegebruik  

• Techniek schimmenspel  

TOTAAL 550’  

 

Verzameling weblinks 
Alle weblinks die je kan gebruiken in dit thema heb ik per les verzameld in een Symbaloo. Je kan via 

volgende link naar de verzameling gaan.  

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAdq0BvkAA41-4qPwsA==  

 

  

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAdq0BvkAA41-4qPwsA==


Eindtermen 
W&T 

1.3. De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen 

gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening 

aanbrengen en verantwoorden; 

1.11. De leerlingen kunnen de weerselementen op een bepaald moment en over een beperkte 

periode, meten, vergelijken en die weersituatie beschrijven; 

1.13. De leerlingen kunnen tonen hoe de aarde om de eigen as draait, welk gevolg dit heeft voor het 

dag- en nachtritme in de eigen omgeving en hoe de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar 

bewegen; 

1.14. De leerlingen kunnen van courante materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen 

aantonen; 

1.16. De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het 

functioneren van levende en niet-levende systemen en kunnen daarvan de energiebronnen 

benoemen 

 

M&M 

3.3. De leerlingen kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling en 

planning in de tijd opmaken. 

4.3. De leerlingen kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en op de globe 

evenaar, de polen, de oceanen, de landen van de Europese Unie en de werelddelen opzoeken en 

aanwijzen. 

4.5. De leerlingen kunnen begrippen zoals wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, fusiegemeente, stad, 

provincie, gemeenschap, land en continent in een juiste context gebruiken. 

4.12. De leerlingen kunnen in een landschap gericht waarnemen en ze kunnen op een eenvoudige 

wijze onderzoeken waarom het er zo uitziet. 

4.13. De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren gebruik 

makend van de legende, windrichting en schaal. 

4.17. De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik en kunnen de 

voor- en nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken. 

5.1. De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

6.2 De leerlingen kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en op de globe 

evenaar, de polen, de oceanen, de landen van de Europese Unie en de werelddelen opzoeken en 

aanwijzen. 

6.3bis De leerlingen kunnen begrippen zoals wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, fusiegemeente, stad, 

provincie, gemeenschap, land en continent in een juiste context gebruiken. 

6.9 De leerlingen kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander cultuurgebied 

vergelijken met het eigen leven. 



Wiskunde  

1.21 De leerlingen zijn in staat in concrete situaties (onder meer tussen grootheden) eenvoudige 

verhoudingen vast te stellen, te vergelijken, hun gelijkwaardigheid te beoordelen en het ontbrekend 

verhoudingsgetal te berekenen. 

2.1 De leerlingen kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, 

oppervlakte, inhoud, gewicht(massa) tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij 

de relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid. 

2.4 De leerlingen kunnen de functie van de begrippen "schaal" en "gemiddelde" aan de hand van 

concrete voorbeelden verwoorden. 

2.5 De leerlingen weten dat bij temperatuurmeting 0 °C het vriespunt is en weten dat de 

temperaturen beneden het vriespunt met een negatief getal worden aangeduid. 

5.2°De leerlingen ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van allerlei cijfermateriaal, tabellen, 

berekeningen waarvan in hun omgeving bewust of onbewust, gebruik (misbruik) gemaakt wordt om 

mensen te informeren, te overtuigen, te misleiden … 

 

Frans 

23 Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kunnen de leerlingen de volgende lexicale en 

grammaticale elementen functioneel inzetten: 

a)  

-tijd, ruimte, natuur: jaar, seizoenen, maanden, dagen, uuraanduidingen, tijdsmarkeerders, feesten, 

dieren 

-het weer 

 

Nederlands 

3.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in: de gegevens 

in schema's en tabellen ten dienste van het publiek. 

3.3 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in: voor hen 

bestemde teksten in tijdschriften. 

 

Muzische vorming 

Drama 

3.1° De leerlingen kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde culturele 

activiteiten. 

3.2 De leerlingen kunnen spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en 

beweging de expressie kan vergroten. 

3.4 De leerlingen kunnen spelvormen in een sociale en maatschappelijke context hanteren. 



3.5 De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën ... uiten in spel. 

3.6 De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en aangename spreektechniek 

ontwikkelen (articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) en verschillende verbale en non-

verbale spelvormen improviseren. 

3.7° De leerlingen kunnen genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel en dat 

van anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving. 

Media  

5.1De leerlingen kunnen beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde 

dingen kan doorzoeken en herkennen. 

5.2De leerlingen kunnen ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid 

steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen. 

5.3De leerlingen kunnen soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en 

weergavetoestellen (informatiedragers) aanwijzen, benoemen en ze creatief bedienen. 

5.4De leerlingen kunnen een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele aanbod 

een relativerende plaats toekennen. 

5.5De leerlingen kunnen eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, 

onderzoeken en vergelijken. 

 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen  
ICT 

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te 

ondersteunen bij het leren. 

2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 

3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 

4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 

6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, 

verwerken en bewaren. 

 

Leren leren 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau 

zelfstandig gebruiken. 

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) 

verwerven en gebruiken. 

4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen. 

 

Sociale vaardigheden 



1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 

meewerken. 

3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, 

geslacht of etnische origine. 

 

  



Leerplandoelen: GO! 
3.2.6.1 Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. temperatuur beschrijven: uitzetten en krimpen, 

smelten en stollen, verdampen en condenseren. 

3.2.6.2 Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. vloeistoffen beschrijven: druk, opwaartse kracht, 

verbonden vaten, drijven en zinken, oplosbaarheid. 

3.2.6.3 Van minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze zelf waarnemen in eigen bewoording een 

hypothese formuleren en deze via een eenvoudig proefje toetsen en hierover verslag uitbrengen aan 

de groep. 

3.2.6.4 Dagelijks eenvoudige weerselementen benoemen en noteren in diagramvorm of tabel en deze 

interpreteren. 

3.2.6.5 Vergelijkingen maken tussen de verschillende seizoenen aan de hand van waarnemingen over 

een periode van bijv. drie weken. 

3.2.6.9 De regenneerslag vaststellen met behulp van een (zelf gemaakte) pluviometer. 

3.2.6.10 De temperatuur op de thermometer aflezen (positieve temperaturen en O° C). 

3.2.6.11 De temperatuur op de thermometer aflezen (positieve en negatieve temperaturen). 

3.2.6.12 De temperatuur op de thermometer aflezen (minimum- en maximumtemperaturen). 

3.2.6.13 Met voorbeelden illustreren dat het weer invloed heeft op het gedrag van de mens 

(aangepaste kledij …). 

3.2.6.15 Zon, maan en sterren als dusdanig correct benoemen en verwoorden: dat de zon licht en 

warmte geeft, dat we sterren zien als lichtjes aan de hemel, dat we de maan niet altijd in dezelfde 

vorm zien en dat we zon en maan niet altijd op dezelfde plaats zien. 

3.2.6.16 Verwoorden dat we de zon ’s morgens in het oosten zien, ’s middags in het zuiden, ’s avonds 

in het westen en nooit in het noorden. 

3.2.6.17 Uitleggen en demonstreren aan de hand van concreet materiaal dat de aarde in 24 uur rond 

haar eigen as draait en hierdoor dag en nacht ontstaan. 

3.2.6.18 Uitleggen en demonstreren aan de hand van concreet materiaal dat de aarde in 365 dagen 

rond de zon draait en hierdoor de duur van een jaar bepaald wordt en de seizoenen bij ons ontstaan. 

3.2.6.19 Tonen hoe de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar bewegen. 

3.2.6.23 Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. magnetisme en licht beschrijven: kompasnaald, licht 

en schaduw … 

3.2.8.5 Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water, 

energie. 

3.2.8.6 Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de actualiteit die 

lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend zijn. 

3.2.8.8 Enkele voor- en nadelen opsommen van de in ons land gebruikte energiebronnen. 



3.2.8.10 Enkele voorbeelden geven van initiatieven uit de omgeving die het natuurbehoud 

ondersteunen (bijv. natuurverenigingen, natuurreservaat, initiatieven naar beschermde diersoorten 

…). 

3.2.8.10 Enkele voorbeelden geven van initiatieven uit de omgeving die het natuurbehoud 

ondersteunen (bijv. natuurverenigingen, natuurreservaat, initiatieven naar beschermde diersoorten 

…). 

3.2.8.12 Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus zuinig mee moet 

omgaan. 

3.2.8.13 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen vaak 

tegengestelde belangen ten grondslag liggen (bijv. sluiting milieuvervuilende fabriek en tewerkstelling, 

mestoverschotten en vervuiling water …)  

3.2.8.14 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook 

om negatieve wijze omgaan met het milieu. 

3.5.5.30 Plaatsen lokaliseren: op een luchtfoto 

3.5.5.35 Plaatsen lokaliseren: op een globe 

3.5.5.46 Een routeplanner of navigatiesysteem (bijv. Google Maps, Google Earth, GPS-toe-stel …) 

gebruiken om een plaats te lokaliseren en een route zinvol uit te stippelen (bijv. kortste weg, snelste 

weg, te vermijden …). 

3.5.6.17 Een atlas raadplegen en, in functie van de vraag, de juiste kaart kiezen en interpre-teren. 

3.5.6.18 Een atlas raadplegen en verschillende soorten kaarten hanteren (politiek, reliëf, thema¬tisch) 

door gebruik te maken van de legende, windrichting en schaal. 

3.5.7.20 Het begrip continent/werelddeel in de juiste context gebruiken. 

3.5.7.21 De continenten/werelddelen situeren op een globe en kaart (Noord-Amerika, Zuid-Amerika, 

Europa, Azië, Afrika, Oceanië en Antarctica). 

3.5.7.23 De Noordpool, de Zuidpool en de evenaar vlot situeren op een globe en kaart. 

3.5.7.24 De volgende oceanen situeren op een globe en gepaste kaart: Stille/Grote Oceaan, 

Atlantische Oceaan, Indische Oceaan. 

3.5.8.1 Eenvoudige landschapselementen in de eigen omgeving benoemen (bijv. weiden, bo-men, 

woningen, straten, pleinen, bossen, fabrieken …). 

3.5.8.2 Opvallende verschillen in landschappen en omgevingen, door mensen ingericht, ver-woorden 

(bijv. veel huizen versus weinig huizen). 

3.5.8.3 Een landschap beschrijven m.b.v. eenvoudige landschapselementen (bijv. weiden, bomen, 

woningen, straten, pleinen, parken, rivieren, bossen, fabrieken …). 

3.5.8.7 Een typerend landschapskenmerk aangeven van de eigen streek. 

3.5.8.12 Aangeven dat menselijke ingrepen het landschap kunnen schaden, in stand houden of 

bevorderen. 



3.5.8.14 Aspecten van het dagelijks leven in onze streken vergelijken met het dagelijks leven in een 

land van een ander cultuurgebied. 

3.5.8.15 Het reliëf in een landschap beschrijven als vlak, heuvelachtig of bergachtig. 

3.5.8.17 In een landschap gericht waarnemen en op een eenvoudige wijze onderzoeken waarom het 

er zo uitziet. 

 

Drama  

4.3.1.5 Situaties of thema’s herkennen en benoemen in een spelvorm, voorstelling, film of voordracht.  

4.3.1.8 Bij een opvoering het gebruik van omgevingsgeluiden, muziek, decor, decorstukken of 

attributen herkennen en benoemen.  

4.3.1.10 Bij een opvoering het gebruik van licht en ruimte herkennen en benoemen.  

4.3.1.13 Vertellen over het dramatisch conflict in een verhaallijn. 

4.3.1.14 Enkele spelvormen die gekozen zijn in functie van het onderwerp herkennen en met eigen 

woorden benoemen. 

4.3.2.1 Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, fantasieën en handelingen uitbeelden. 

4.3.2.8 Zich inleven in een bepaald personage. 

4.3.2.9 Zich transformeren in een bepaald personage. 

4.3.2.15 De aandacht van het publiek op een andere speler of plaats richten. 

4.3.2.17 Elkaar de nodige ‘speelruimte’ geven. 

4.3.2.18 Een situatie of verhaal uitbeelden door licht te gebruiken en/of de ruimte bewust te 

benutten. 

4.3.2.19 Een situatie of verhaal uitbeelden door gebruik te maken van een aangeboden verhaallijn. 

4.3.2.22 Een conflict installeren, opbouwen en afronden. 

4.3.2.23 Gepast reageren op acties, emoties en tekst van hun tegenspeler(s). 

4.3.2.24 Pauzeren, versnellen of vertragen om de kracht van een scène te vergroten. 

4.3.2.25 Een eenvoudig draaiboek bij een verhaallijn schrijven en ernaar handelen. 

4.3.3.1 Verwoorden wat hen aanspreekt in voor hen bestemde kinderliteratuur (klassieke of 

hedendaagse) en culturele activiteiten. 

4.3.3.3 Eigen of andermans dramatische expressie (leeftijdsgenoten, kunstenaars) kritisch bespreken 

op basis van een keuze uit volgende elementen: 

• Betekenis (doel, boodschap, emotie, werkelijkheid of fictie) 

• Dramaelementen (rol, ruimte, verhaal) 

• Gebruik van notatie (draaiboek, script)  



Leerplandoelen ZILL 

 

OWru3 De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; levenswijzen hier en 
elders met elkaar vergelijken 

• 2.5-12j   Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken welke gelijkenissen en verschillen er zijn in 
het dagelijks leven tussen het eigen leven en het leven in andere (cultuur)gebieden 

• 7-12j   De aarde waarderen als een plaats waar mensen met anderen kunnen samenleven en zich 
engageren om respectvol met de aarde als leefruimte om te gaan 

 

OWru4 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen ruimtes afbakenen en 
begrippen voor grenzen in de juiste context hanteren 

• 10-12j   In interactie gaan over begrensde ruimtes in de omgeving en daarbij volgende termen 
kennen en gebruiken: wijk, gehucht, deelgemeente, fusiegemeente, gemeenschap, continent 

 

OWru5 Een landschap gericht waarnemen en op eenvoudige wijze onderzoeken waarom het er 
zo uit ziet  

• 7-12j   Een landschap gericht waarnemen en vaststellen waar activiteiten of bepaalde elementen 
veel, weinig of niet voorkomen: landbouw, wonen, industrie, handel, diensten, recreatie, welvaart, 
godsdienst, taal, vervoer, toerisme … - onderzoeken hoe menselijke activiteit zich afstemt op de 
kenmerken van het landschap 

• 10-12j   In interactie gaan over kenmerken van een landelijke, stedelijke, toeristische of industriële 
omgeving - gelijkenissen en verschillen onderzoeken - (afbeeldingen van) landschappen herkennen: 
berglandschap, woestijnlandschap, industrielandschap, landelijk, toeristisch … 

 

OWru6 Kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid ontwikkelen 

• Algemene oriëntatie- en kaartvaardigheid 

• Algemene oriëntatie- en kaartvaardigheid >  4-12j Zelf een legende aanleggen door gebruik te maken 
van symbolen 
• Algemene oriëntatie- en kaartvaardigheid >  7-12j Voor hen bekende plaatsen kunnen terugvinden op 
een plattegrond of luchtfoto 
• Algemene oriëntatie- en kaartvaardigheid >  10-12j Legenden en windroos hanteren op verschillende 
soorten kaarten en in een atlas 
• Algemene oriëntatie- en kaartvaardigheid >  10-12j Een schaal hanteren bij het oriënteren op 
verschillende kaarten, digitale toepassingen en in een atlas 
• Algemene oriëntatie- en kaartvaardigheid >  10-12j Betekenisvolle plaatsen en gebeurtenissen 
lokaliseren op passende kaarten, in een atlas en via digitale toepassingen 
• Situeren op een kaart 
• Situeren op een kaart >  7-12j Interesse tonen voor het situeren van voor hen betekenisvolle plaatsen 
op een kaart 
• Situeren op een kaart >  10-12j In een  betekenisvolle situatie op de kaart van Europa België en de 
andere landen van de Europese Unie situeren 
• Situeren op een kaart >  10-12j Op een gepaste kaart herkennen: 

• landelijke, stedelijke, toeristische of industriële omgeving 

• de eigen streek en twee andere streken in België 
 
• Situeren op een kaart >  10-12j In een betekenisvolle situatie op de wereldkaart en de globe situeren: 

• de werelddelen 

• de oceanen 

• de evenaar 

• de polen 

• enkele belangrijke plaatsen die in een thema of activiteit aan bod komen 
 

 

OWna1 De natuur actief opzoeken en waarderen 

• 2.5-12j   Het waardevolle van de natuur ervaren - zich verwonderen over de natuur en er zich over 
uitdrukken 

• 4-12j   Via exploreren meer te weten te komen over de natuur en het milieu 
• 4-12j   Waardering tonen voor de aanwezigheid van organismen in de omgeving - afkeuring tonen ten 
aanzien van negatief gedrag tegenover de natuur 



 

OWna3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun 
levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur 
• 7-12j   Onderzoeken en illustreren dat energie nodig is voor het functioneren van levende en niet-
levende systemen - de energiebronnen benoemen 
• 7-12j   Onderzoeken en illustreren hoe de mens afhankelijk is van grondstoffen uit de natuur 

 

OWna6 Het weer en het klimaat waarnemen, onderzoeken, beschrijven en vergelijken; 
aantonen hoe leefgewoonten mee bepaald worden door het weer en het klimaat  

• 2.5-12j   De invloed van weersomstandigheden op de omgeving, op mens en dier, planten … ervaren 
en illustreren 

• 2.5-12j   Natuurlijke verschijnselen, waaronder weersomstandigheden, die een bepaald seizoen 
kenmerken waarnemen en illustreren 
• 10-12j   Weerberichten van verschillende plaatsen of verschillende tijdstippen vergelijken 
• 10-12j   Onderzoeken, vaststellen en uitdrukken welke verschillende klimaten er zijn (koude, warme, 
gematigde, droge …) - illustreren welke invloed van een bepaald klimaat heeft op de kledij, de 
woningbouw, de dagindeling … 

 

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu 
zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 
• 2.5-12j   Verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van dieren en planten uit de omgeving 

• 7-12j   Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe iets maken vaak leidt tot één of andere vorm van 
afval - illustreren hoe bepaalde menselijke activiteiten soms schade berokkenen in de vorm van lucht-, 
water- en bodemverontreiniging, opwarming van de aarde … 
• 7-12j   Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen, 
grondstoffen , afval (verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel … - zelf duurzaam handelen 
• 10-12j   Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het voortbestaan van de mens 
en van plant- en diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving onderzoeken en 
vaststellen hoe milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe 
hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen 
• 10-12j   Onderzoeken en vaststellen hoe de aarde een eindige bron van energie en grondstoffen is - 
onderzoeken en vaststellen waarom duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water, 
biobrandstoffen … bij voorkeur worden aangewend - onderzoeken en vaststellen welke de gevolgen 
kunnen zijn van de opwarming van de aarde 

 

OWna8 Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, onderzoeken en 
herkennen in de omgeving 

• 2.5-12j   Een explorerende en experimenterende aanpak tonen om meer te weten te komen over de 
natuur 
• 4-12j   Natuurlijke verschijnselen zoals het vallen van de bladeren, ijsvorming, verdampen … onder 
begeleiding onderzoeken 
• 10-12j   Eigenschappen zoals kleur, vervormbaarheid, oplosbaarheid, samendrukbaarheid, textuur … 
van vaak voorkomende stoffen en materialen uit de omgeving vaststellen en erover in interactie gaan - 
illustreren hoe de eigenschappen van specifieke stoffen en materialen mee bepalend zijn voor het 
gebruik ervan 
• 10-12j   In gebruiksvoorwerpen zoals zuignappen, hefbomen, verbonden vaten, gesloten 
stroomkringen, spiegels, barometers, thermometers en bliksemafleiders de toepassing herkennen van 
natuurlijke verschijnselen 

 

OWna9 Onderzoeken en illustreren hoe de aarde om de eigen as draait en hoe de aarde, de zon 
en de maan ten opzichte van elkaar bewegen 
• 2.5-12j   Bewondering en verwondering ervaren en uitdrukken voor het onmetelijke van de kosmos 

• 10-12j   Onderzoeken en illustreren hoe de aarde om haar as beweegt en uitdrukken welke gevolgen 
dit heeft voor het dag- en nachtritme van de eigen omgeving - onderzoeken en illustreren hoe de 
aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar bewegen 

 

IVzv3 Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te voeren, erop te 
reflecteren en waar nodig bij te sturen in functie van zelfredzaam en zelfstandig 
functioneren 

• 4-12j   Een opgelegde opdracht geconcentreerd en met volgehouden aandacht afwerken 



• 4-12j   Nauwkeurig werken 
• 4-12j   De tijd die men nodig heeft voor een bekende bezigheid realistisch inschatten 
• 4-12j   Een activiteit, taak, opdracht individueel of in kleine groep plannen en organiseren in functie 
van een vooropgesteld doel - het nodige materiaal kiezen, bij de hand halen en op een geëigende wijze 
hanteren - na gebruik materiaal zorgzaam opbergen - hun werkhouding afstemmen op een 
vooropgesteld doel 
• 4-12j   Erop gericht zijn het zelfsturend functioneren te verhogen - zelfstandig kunnen functioneren 
• 8-12j   Zelfstandig meerdere taken, gespreid over één of meerdere dagen plannen en organiseren - 
de tijd nodig om een taak of meerdere taken uit te voeren realistisch inschatten - het overzicht over 
het geheel van de taken bewaren 
• 8-12j   De eigen taakbelasting realistisch inschatten en persoonlijke grenzen aangeven 
• 8-12j   Vanuit eigen criteria reflecteren over eigen aanpakgedrag en daarbij aandacht hebben voor 
product en proces - bijsturen waar nodig 
• 10-12j   Prioriteiten kunnen stellen wanneer meerdere taken zich aandienen 
• 10-12j   De juiste omstandigheden creëren om vooropgestelde doelen te bereiken 
• 10-12j   Vooraf aangeven wanneer men tevreden zal zijn met het eigen werk 

 

IVoc2 Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich 

• 2.5-12j   Genieten van exploreren en experimenteren - een onderzoeksgerichte houding aannemen 

• 2.5-12j   De wereld rondom zich speels, fantasierijk en onbevangen exploreren - bereidheid tonen om 
met het eigen lichaam, materialen, voorwerpen en technieken en technische systemen te 
experimenteren om er de mogelijkheden van te ontdekken - zich verwonderen over de mogelijkheden 
die men ontdekt door actief te exploreren en te experimenteren 
• 2.5-12j   Actief exploreren vanuit een innerlijke drang om te weten en te leren - vanuit een intentie 
experimenteren (om iets te weten te komen)  
• 7-12j   Experimenteren en exploreren zonder gefocust te zijn op een vooraf bepaald eindresultaat of 
eindproduct - intentioneel exploreren en experimenteren om iets na te gaan of te weten te komen, van 
tastbaar naar minder tastbaar en abstract 
• 7-12j   Experimenteren met combinaties van materialen, technieken … en zo nieuwe mogelijkheden 
ontdekken - met nieuwe ogen naar vertrouwde dingen kijken en zo nieuwe mogelijkheden ontdekken - 
via experimenteren ervaren hoe bepaalde dingen op elkaar ingrijpen en beïnvloeden 
• 7-12j   Zelf kansen en condities creëren om te experimenteren en te exploreren 
• 9-12j   Door te onderzoeken en te ontwerpen nieuwe mogelijkheden ontdekken - willen 
experimenteren (vrij en gericht) 
• 9-12j   Vanuit een onderzoeksvraag een experiment kunnen opzetten - nadenken over de weg en de 
middelen om te exploreren en te experimenteren - durven improviseren - met anderen communiceren 
over de opgedane ervaringen  

 

IVoc5 Informatiebronnen hanteren 
• 5-12j   Relevante bronnen selecteren - op hun niveau verschillende informatiebronnen zelfstandig 
gebruiken 

• 9-12j   Gericht en systematisch informatie verzamelen - kritisch omspringen met informatiebronnen 

 

IVds2 Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders 
op de wereld 

• 7-12j   Zich stapsgewijs bewust worden van het feit dat mensen verbonden zijn over tijd en ruimte - 
geleidelijk ontdekken dat het eigen handelen verbonden is met het groter geheel - de eigen 
verantwoordelijkheid voor de mensen en de planeet verkennen en beleven 

• 10-12j   Zich afvragen welke de gevolgen zijn van het handelen van mensen voor nu en later, voor 
hier en elders - persoonlijke keuzes en handelingen afstemmen op de mogelijke gevolgen ervan voor 
nu en later, voor hier en elders 
• 10-12j   Begrijpen dat initiatieven rond duurzaamheid altijd moeten inzetten op mens én planeet 

 

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 

• 2.5-12j   Oog hebben voor de waarde en de kwetsbaarheid van de planeet - er zelf en samen met 
anderen zorgzaam mee omgaan - zich laten inspireren door anderen die respectvol omgaan met de 
planeet - respect opbrengen voor de natuur en het milieu 

• 2.5-12j   Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving 



• 7-12j   Ervaren en verwoorden in welke situaties de natuur en het milieu bedreigd zijn - uitdrukken op 
welke manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van de natuur- en milieuproblematiek 
• 7-12j   Zorg dragen voor het milieu, dichtbij en veraf - deelnemen aan acties die ijveren voor meer 
zorg voor natuur en milieu -  persoonlijke ervaringen met dergelijke acties met elkaar delen en daaruit 
leren voor de toekomst 
• 10-12j   Kritische vragen stellen bij natuur- en milieuproblemen - zulke situaties analyseren met oog 
voor de verschillende aspecten ervan en de betrokkenen 
• 10-12j   Zonder over elkaar te oordelen in dialoog gaan over natuur- en milieuproblemen en wat men 
daar vanuit het eigen perspectief bij beleeft - de eigen rol met betrekking tot natuur- en milieukwesties 
in de eigen omgeving onderzoeken 
• 10-12j   Bereidheid tonen om in de eigen omgeving aan acties deel te nemen of acties te 
ondernemen die opkomen voor natuur en milieu - kritisch reflecteren op ondernomen acties en eruit 
leren voor de toekomst 

 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een 
gemeenschappelijk doel 

• 5-12j   Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen uitleggen - voorstellen 
formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen bij vragen 

• 5-12j   Meewerken aan een grotere groepsopdracht - kunnen samenwerken met anderen rond een 
gemeenschappelijk idee of doel - samenwerken met anderen ondanks verschillen 
• 9-12j   Zich samen verantwoordelijk voelen voor iets - gezamenlijke doelen bepalen en nastreven - 
groep vormen en blijven, ook bij eventuele strubbelingen - bij de samenwerking gedrag en taal op 
elkaar afstemmen 
• 9-12j   Elkaars rol en taakbesef bespreken 
• 10-12j   De talenten van individuele groepsleden complementair inzetten bij groepswerk - zelf 
groepen samenstellen in functie van een vooropgestelde taak of doel - binnen de samenwerking met 
anderen een specifieke rol opnemen 
• 10-12j   Als objectieve waarnemer verschillende gezichtspunten van groepsleden opnemen - verschil 
van mening accepteren - tot een compromis komen door verschillende oplossingen samen te voegen - 
de groep stimuleren en motiveren 
• 10-12j   Weten waar en wanneer samenwerken aangewezen is - een goede balans tussen zelfstandig 
werk en samen werken vinden 

 

TOtg4 Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het nut daarvan inzien 

 

TOmf1 Een voor hen bestemde mondelinge boodschap in het Frans begrijpen 

• Gevraagde informatie selecteren in: > informatieve teksten 

• 10-12j   Bij het luisteren de nodige functionele kennis inzetten die zinvol is in die context, waaronder 

• woorden en woordcombinaties uit woordvelden die aansluiten bij hun leefwereld, zoals:  
persoonlijke gegevens ,  relatie tot de anderen ,  dagelijks leven ,  eten en drinken , tijd, ruimte,  
natuur , het weer 

• het begrijpen van eenvoudige zinnen waarin de meest courante woordsoorten in de juiste 
grammaticale vorm worden gebruikt en tot zinvolle gehelen worden samengebracht: zelfstandig 
naamwoord (genus, getal, overeenkomst), lidwoorden, bijvoeglijk gebruikte woorden (bijvoeglijke 
naamwoorden, bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden), persoonlijk voornaamwoord, 
infinitieven, werkwoordsvormen in functie van communicatie in de tegenwoordige tijd, futur 
proche en zeer frequente vormen van de passé composé 

 

 

TOmf3 Met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve teksten in het Frans 
navertellen in de vorm van een opsomming 

• 10-12j   Bij het spreken de nodige functionele kennis inzetten die zinvol is in die context, waaronder 

• woorden en woordcombinaties uit woordvelden die aansluiten bij hun leefwereld, zoals:  
persoonlijke gegevens ,  relatie tot de anderen ,  dagelijks leven ,  eten en drinken ,  tijd, ruimte, 
natuur , het weer 

• het vormen van eenvoudige zinnen waarin de meest courante woordsoorten in de juiste 
grammaticale vorm worden gebruikt en tot zinvolle gehelen worden samengebracht: zelfstandig 
naamwoord (genus, getal, overeenkomst), lidwoorden, bijvoeglijk gebruikte woorden (bijvoeglijke 



naamwoorden, bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden), persoonlijk voornaamwoord, 
infinitieven, werkwoordsvormen in functie van communicatie in de tegenwoordige tijd, futur 
proche en zeer frequente vormen van de passé composé 
 

• 10-12j   Een boodschap met bepaalde tekstkenmerken begrijpen - uit de beluisterde of gelezen 
boodschap gegevens letterlijk selecteren en navertellen 

 

TOmf4 Met een vorm van ondersteuning een gebeurtenis, verhaal, iets of iemand in het Frans 
beschrijven in de vorm van een opsomming 
• 10-12j   Inzetten van spreekstrategieën op initiatief van en met de hulp van de leraar: - voorkennis 
gebruiken - het spreekdoel voor ogen houden - gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal 
- gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal (prenten, presentatie, spreekkader, schema, 
sleutelwoorden, …) - zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen zeggen wat ze 
willen. 

• 10-12j   Bij het spreken de nodige functionele kennis inzetten die zinvol is in die context, 
waaronder 

• woorden en woordcombinaties uit woordvelden die aansluiten bij hun leefwereld, zoals:  
persoonlijke gegevens ,  relatie tot de anderen ,  dagelijks leven ,  eten en drinken ,  tijd, ruimte, 
natuur , het weer 

• het vormen van eenvoudige zinnen waarin de meest courante woordsoorten in de juiste 
grammaticale vorm worden gebruikt en tot zinvolle gehelen worden samengebracht: zelfstandig 
naamwoord (genus, getal, overeenkomst), lidwoorden, bijvoeglijk gebruikte woorden (bijvoeglijke 
naamwoorden, bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden), persoonlijk voornaamwoord, 
infinitieven, werkwoordsvormen in functie van communicatie in de tegenwoordige tijd, futur 
proche en zeer frequente vormen van de passé composé 

 

TOmf5 Deelnemen aan een eenvoudig gesprek in het Frans door vragen, antwoorden en 
uitspraken te begrijpen, erop te reageren, zelf vragen te stellen, antwoorden te geven 
en uitspraken te doen 
• 10-12j   Bij het voeren van gesprekken de nodige functionele kennis inzetten die zinvol is in die 
context, waaronder 

• woorden en woordcombinaties uit woordvelden die aansluiten bij hun leefwereld, zoals:  
persoonlijke gegevens ,  relatie tot de anderen ,  dagelijks leven ,  eten en drinken ,  tijd, ruimte, 
natuur , het weer 

• het begrijpen van eenvoudige zinnen waarin de meest courante woordsoorten in de juiste 
grammaticale vorm worden gebruikt en tot zinvolle gehelen worden samengebracht: zelfstandig 
naamwoord (genus, getal, overeenkomst), lidwoorden, bijvoeglijk gebruikte woorden (bijvoeglijke 
naamwoorden, bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden), persoonlijk voornaamwoord, 
infinitieven, werkwoordsvormen in functie van communicatie in de tegenwoordige tijd, futur 
proche en zeer frequente vormen van de passé composé 

 

MUgr1 De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting in het kunstzinnige, de 
verbeelding, de creativiteit en het esthetische  

• 10-12j   Het kunstzinnige in de wereld bewust opzoeken en zonder vooroordelen benaderen - 
geïnteresseerd zijn in kunst en erdoor geraakt kunnen worden - beseffen dat de beleving van kunst 
persoons- en context gebonden is en daar respectvol mee omgaan 

 

MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden   

• 10-12j   Plezier blijven beleven aan het verbeelden in diverse contexten - ongewone verbanden durven 
zien en leggen, durven fantasievol improviseren en vormgeven 

 

MUgr3 Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve mogelijkheden (talenten) en die 
tonen  

• 10-12j   Zich bewust zijn van de eigen interesses, creatieve mogelijkheden en beperkingen binnen de 
verschillende domeinen en verdere ontwikkelkansen aangeven - elkaar ondersteunen vanuit het eigen 
muzisch talent en hierover communiceren - het eigen muzisch talent tonen aan anderen in diverse 
contexten (solo, groep), initiatief nemen om de eigen talent tot zijn recht te laten komen 



• 10-12j   Vanuit het eigen muzisch aanvoelen praten over de wijze waarop men zich uitdrukt in beeld, 
muziek, dans en drama - de persoonlijke expressiestijl verder ontwikkelen 

 

MUgr4 Overal muzische mogelijkheden zien en benutten  

• 10-12j   Speels en verwonderd blijven kijken naar muzische impulsen uit de brede omgeving - eigen 
muzische acties durven bedenken en uitvoeren in gevarieerde contexten 

 

MUgr5 Inspelen op de muzische beleving van anderen: de uitvoerder of het publiek 

• 10-12j   Zich inleven en actief interesse tonen in de leef- en gevoelswereld van de uitvoerder 
(kunstenaar, andere leerling) - bewust rekening houden met mogelijke, verschillende reacties 

 

MUge1 De wisselwerking tussen muzisch beschouwen en creëren illustreren 

• 9-12j   De wisselwerking van beschouwen en creëren bewust ervaren tijdens het muzisch proces en 
hierover communiceren - bewust op zoek gaan naar (kunst)impressies om de eigen creatie te versterken, 
reflecteren over de wisselwerking tussen beschouwen en creëren 

 

MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren 

• Drama > Rol (inleving, transformatie, rolvastheid, oogcontact, présence en focus) >  10-12j Bewust 
beleven, herkennen, beschrijven en gericht toepassen van: 

• een geloofwaardige inleving en reactie op verschillende situaties (verbaal, non-verbaal) 

• het verzinnen van personages door stil te staan bij de psychologische en fysieke kenmerken 

• motieven en gevoelens 

• rolvastheid in taal en beweging 

• oogcontact met het publiek 

• het pakken van de aandacht van het publiek 
 
• Drama > Handeling en taal (mimisch uitbeelden) >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven en 
gericht toepassen van: 

• verfijnde handelingen door nuances te leggen in het uitbeelden 

• het verzinnen van handelingen bij personages, ruimtes en situaties 

• de functie van een handeling uit een scène 

• het gebruik van verschillende taalregisters aan die aansluiten bij de spelsituatie 
 
• Drama > Ruimte (ruimtebewustzijn, ruimtesuggestie, ruimteverdeling, open spelen, mise-en-
scène) >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven en gericht toepassen van: 

• de ruimte en de ruimteverdeling op een scène 

• mise-en-scène 

• het open spelen voor een publiek 

• het ontwerpen van een functioneel en gestileerd decor 
 
• Drama > Samenspel (interactie, aandacht geven, acceptatie, generositeit) >  10-12j Bewust beleven, 
herkennen, beschrijven en gericht toepassen van: 

• het geloofwaardig in interactie gaan met verschillende personages 

• het positief inspelen op ideeën, spelsuggesties van andere spelers 

• het aanbieden van spelsuggesties waarmee het samenspel gestimuleerd wordt 

• het innemen van een rol die het geheel (van de voorstelling) ten goede komt 
 

 

MUge3 Boodschappen en symboliek in kunst en muzische expressie begrijpen en verwerken 

• 10-12j   Een eigen interpretatie geven aan een kunstwerk en die vergelijken met anderen. Actief de 
betekenis (symboliek, boodschap, beeldspraak) van kunstwerken onderzoeken en die verbinden met de 
context - in de eigen expressie een boodschap, beeldspraak of symbool verwerken en over die 
betekenisgeving communiceren en filosoferen 

 

MUge4 Diverse (kunstzinnige) cultuurervaringen opdoen en verwerken; de waarde en functie 
van kunst in de samenleving ervaren  
• 10-12j   Actief participeren aan een divers aanbod kunst- en cultuur en er in interactie mee gaan - 
beseffen wat de waarde en functie van kunst en cultuur is in de maatschappij - cultuurervaringen 



betekenisvol verwerken en reflecteren over de eigen kunst- en cultuurbeleving - de eigen culturele 
bagage verrijken en aanspreken in verschillende kunstdomeinen, met aandacht voor cultureel erfgoed 

 

MUge5 Muzische domeinen, hun werkvormen en vormgevingsmiddelen ontdekken, doelgericht 
kiezen en combineren om zich expressief te uiten 

• 10-12j   (Combinaties van) werkvormen en vormgevingsmiddelen in de verschillende muzische 
domeinen analyseren en inzetten om zich creatief te uiten 

 

MUva1 Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen 

• 2.5-12j   Plezier beleven aan samen muzisch bezig zijn en muzisch samenspel - zich aanpassen aan de 
regels van het muzisch samenspel - bereid zijn en geduld oefenen om tot harmonisch samenspel te 
komen 

• 10-12j   Aanwezige talenten en kwaliteiten complementair inzetten, richting (regie) kunnen geven en 
volgen in functie van een gemeenschappelijk muzisch doel en daarbij verbondenheid creëren 

 

MUva2 Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met oog voor de muzische 
bouwstenen, werkvormen en vormgevingsmiddelen  

• Drama 

• 10-12j   Waarnemingsvermogen actief en spontaan inzetten, (kunst)werken grondig waarnemen met 
oog voor specifieke details en bijzonderheden, strategieën aanwenden om het waarnemingsvermogen 
te versterken - voorkennis en ervaring gebruiken om nieuwe impressies grondig te analyseren, de 
opgedane beschouwing (bouwsteen, werkvorm, vormgevingsmiddelen) op een genuanceerde wijze 
verwoorden 

 

MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te 
drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen 

• Drama > Non-verbaal drama >  10-12j Verzinnen van situaties en personages die anderen uitbeelden - 
verfijnen van een non-verbale scène door expressief gebruik te maken van het lichaam en mimiek 

• Drama > Drama met materialen >  10-12j Verfijnen van een aantal basisbewegingen met poppen, 
figuren (schim, masker) en objecten - verfijnen van aangepast stem- en lichaamsgebruik - combineren 
van attributen, poppen, figuren en objecten van de scène 
• Drama > Dramaspel >  10-12j Zelfstandig een dramaspel spelen en variaties bedenken - anderen 
aanzetten tot het spelen met stem, mimiek, het lichaam en attributen 

 

MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden 
• 2.5-12j   De mogelijkheden van media op een positieve, verantwoorde en waardevolle manier 
aanwenden 

 

MEmw2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm 
en inhoud 
• 5-12j   Zich respectvol uitdrukken bij de beoordeling van mediagebruik en van mediacontent 
• 7-12j   Aangereikte criteria hanteren bij het beoordelen van eigen en andermans mediagebruik en 
boodschappen en daarbij de vragen van het  communicatiemodel  inzetten 

 

MEge1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende  mediamiddelen  en hun 
toepassingen ontdekken en begrijpen 

• 6-12j   Verschillende mediamiddelen en hun mogelijkheden kennen - in functie van een 
vooropgesteld doel op zoek gaan naar de gepaste media - ervaren hoe een mediamiddel verschillende 
toepassingen kan hebben 

 

MEge2 Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd 
doel 

• 2.5-12j   De mogelijkheden van de mediamiddelen ontdekken en gebruiken om eigen ideeën, 
gevoelens, gebeurtenissen en informatie vorm te geven en te verwerken 

• 2.5-12j   Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief aanwenden 

 

MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren 

• Licht 
• Licht >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven en eenvoudig toepassen van: 

• effecten van belichting 

• samenspel tussen licht en donker 



• sfeer 
 

 

MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen 

• 2.5-12j   Onder begeleiding experimenteren met de bediening van mediamiddelen uit de eigen 
omgeving en leefwereld 

 

MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen  
• 4-12j   Experimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en 
opnemen van mediacontent - eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te 
bewerken, te monteren en af te spelen. 
• 10-12j   Doelgericht inzetten van de audiovisuele bouwstenen 
• 10-12j   Experimenteren met video - en geluidsbewerking bijvoorbeeld met eenvoudige apps video en 
geluid manipuleren, stopmotion filmpjes maken … 

 

MEva4 Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen 
• 6-12j   Geschikte mediamiddelen selecteren en gebruiken om met anderen te communiceren - 
daarbij selecteren uit voor hen bestemde en beschikbare mediamiddelen 

 

 

  



Leerplandoelen: OVSG 
WO 

WO-NAT-01.08 De leerlingen kunnen op hun niveau (evt. met behulp van een volwassene), 

eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur en het milieu. 

WO-NAT-04.06 De leerlingen weten dat de aggregatietoestand van water wijzigt bij bevriezing of 

verdamping. 

WO-NAT-04.13a De leerlingen kennen verschillende energiebronnen zoals spierkracht, zon, wind, 

water ... 

WO-NAT-04.15b De leerlingen geven van voorzieningen en voorwerpen uit hun omgeving aan welke 

energiebron verantwoordelijk is voor verwarming.  

WO-NAT-04.15c De leerlingen geven van voorzieningen en voorwerpen uit hun omgeving aan welke 

energiebron verantwoordelijk is voor verlichting.  

WO-NAT-04.17 De leerlingen ontdekken de principes van communicerende vaten, magnetisme, 

elektriciteit en lenzen.  

WO-NAT-05.01 De leerlingen weten dat er een maan, een zon en sterren zijn.  

WO-NAT-05.02 De leerlingen tonen hoe de aarde om de eigen as draait en verklaren het ritme van 

dag- en nacht.  

WO-NAT-05.03 De leerlingen weten dat de aarde in ongeveer één jaar om de zon draait.  

WO-NAT-05.04 De leerlingen weten dat de maan in ongeveer één maand rond de aarde draait.  

WO-NAT-05.05 De leerlingen tonen hoe de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar 

bewegen en verklaren zo het verschijnsel van de seizoenen.  

WO-NAT-05.06 De leerlingen herkennen en verklaren in een visuele voorstelling de zons- en 

maansverduistering. 

WO-NAT-06.01 De leerlingen nemen verschillende weersomstandigheden gericht waar, benoemen en 

vergelijken ze: koud – warm; nat – droog; wind – geen wind; zon – wolken. 

WO-NAT-06.02 De leerlingen stellen weerwaarnemingen door middel van pictogrammen voor.  

WO-NAT-06.03 De leerlingen kunnen verschillende weersomstandigheden waarnemen, vergelijken, 

benoemen en voorbeelden geven van de gevolgen voor zichzelf.  

WO-NAT-06.04 De leerlingen passen hun gedrag en hun kledij aan verschillende 

weersomstandigheden aan.  

WO-NAT-06.05 De leerlingen zien in dat weersomstandigheden invloed kunnen hebben op de 

gemoedstoestand van zichzelf en anderen.  

WO-NAT-06.06 De leerlingen weten dat het weer bepaald wordt door: temperatuur, neerslag, 

windrichting, windsnelheid en bewolking.  

WO-NAT-06.07 De leerlingen lezen de temperatuur van de thermometer af, noteren en interpreteren 

ze.  



WO-NAT-06.08 De leerlingen vergelijken de hoeveelheden neerslag over verschillende periodes aan 

de hand van zelfgemaakte meetinstrumenten.  

WO-NAT-06.09 De leerlingen lezen de waarden van de pluviometer juist af, noteren en interpreteren 

ze.  

WO-NAT-06.10 De leerlingen bepalen de juiste windrichting met een windwijzer en een windroos.  

WO-NAT-06.11 De leerlingen schatten de windkracht in aan de hand van een vergelijkingstabel.  

WO-NAT-06.12 De leerlingen lezen de waarden van een barometer juist af, noteren en interpreteren 

ze. 

WO-NAT-06.13 De leerlingen kunnen de weerselementen op een bepaald moment en over een 

beperkte periode, meten, vergelijken en die weersituatie beschrijven.  

WO-NAT-08.03 De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, 

planten en het milieu.   

WO-NAT-08.04 De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het 

natuurlijk leefmilieu.    

WO-NAT-08.11 * De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en 

water.  

WO-NAT-08.14 De leerlingen kennen maatregelen die de overheid neemt om milieubewust gedrag te 

bevorderen. WO-NAT-08.15 De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, 

grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling.  

WO-NAT-08.16 De leerlingen kunnen bij een milieuprobleem in hun omgeving, het probleem en 

mogelijke oorzaken ervan beschrijven.  

WO-NAT-08.17 De leerlingen illustreren dat milieuproblemen in hun omgeving het gevolg kunnen zijn 

van tegengestelde belangen. 

WO-RUI-74 De leerlingen kunnen de begrippen land, continent/werelddeel in de juiste context 

gebruiken.  

WO-RUI-76 De leerlingen kunnen in praktische toepassingssituaties op een gepaste kaart en op de 

globe de evenaar, de polen, de continenten/werelddelen en de oceanen opzoeken en aanwijzen.  

WO-RUI-77 De leerlingen kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander 

cultuurgebied vergelijken met het eigen leven.  

WO-TEC-03.07 De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende 

toepassingsgebieden· dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor 

henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu 

WO-TIJD-49 De leerlingen kennen op hun niveau de kenmerken van bronnenmateriaal of kunnen deze 

achterhalen.  

 

Frans 

FR-DOD-01.09  De leerlingen gebruiken de woorden en woordcombinaties uit het woordveld ‘tijd, 

ruimte, natuur’ functioneel. Ze houden daarbij rekening met de vorm, de betekenis en het reëel 

gebruik in een context.  



FR-DOD-01.10  De leerlingen gebruiken de woorden en woordcombinaties uit het woordveld ‘het 

weer’ functioneel. Ze houden daarbij rekening met de vorm, de betekenis en het reëel gebruik in een 

context. 

FR-SPR-04.03  De leerlingen zeggen vooraf beluisterde woorden na. 

FR-SPR-04.04  De leerlingen zeggen vooraf beluisterde zinnen na. 

FR-SPR-04.05  De leerlingen lezen vooraf beluisterde en/of gelezen informatieve teksten luidop.  

FR-SPR-04.09  De leerlingen vertellen met een vorm van ondersteuning informatieve teksten na in de 

vorm van een opsomming.  

FR-SPR-04.18  De leerlingen maken gebruik van ondersteunend visueel materiaal.  

FR-LEZ-05.02  De leerlingen bepalen het onderwerp in informatieve teksten.  

FR-LEZ-05.06  De leerlingen achterhalen de hoofdgedachte in informatieve teksten.  

FR-LEZ-05.12  De leerlingen selecteren gevraagde informatie uit informatieve teksten.  

FR-LEZ-05.16  De leerlingen maken gebruik van ondersteunend visueel materiaal.  

FR-LEZ-05.18  De leerlingen leiden de vermoedelijke betekenis van transparante woorden af. 

FR-MOI-02.03  De leerlingen nemen deel aan een gesprek door te reageren op vragen, antwoorden 

en uitspraken te begrijpen en door erop te reageren.  

FR-MOI-02.04  De leerlingen nemen deel aan een gesprek door zelf vragen te stellen, antwoorden te 

geven en uitspraken te doen.  

FR-LUI-03.01  *De leerlingen tonen bereidheid om te luisteren.  

FR-LUI-03.07  De leerlingen selecteren gevraagde informatie uit informatieve teksten.  

FR-LUI-03.11  De leerlingen maken gebruik van ondersteunend visueel materiaal.  

FR-LUI-03.14  De leerlingen leiden de vermoedelijke betekenis van transparante woorden af. 

FR-SCH-06.01  *De leerlingen tonen bereidheid en durf om te schrijven in het Frans. 

FR-SCH-06.02  *De leerlingen tonen bereidheid om te streven naar taalverzorging. 

FR-SCH-06.03  De leerlingen schrijven een tekst foutloos over.  

FR-SCH-06.04  De leerlingen vullen een tekst aan met grammaticaal correct gegeven woorden. 

 

Drama 

MV-DRA-BV-1.7 De kinderen kunnen zich in allerlei personen, dieren, planten en zaken uit de 

omgeving inleven en beelden deze uit. (creativiteit).  

MV-DRA-BV-1.8 De kinderen kunnen allerlei concrete en abstracte begrippen uitbeelden. 

(expressievermogen).  

MV-DRA-BV-1.13 De kinderen gebruiken in overleg met elkaar allerlei materialen en attributen. 

(afspraken maken).   



MV-DRA-BV-1.17 De kinderen kunnen de vele expressiemogelijkheden van het eigen lichaam hanteren 

in functie van de te spelen rol. (fantasie).   

MV-DRA-SB-2.5 De kinderen exploreren de vele mogelijkheden van het lichaam om vorm te geven aan 

dramatisch spel.   

MV-DRA-SB-2.10 De kinderen kunnen vanuit een welomschreven rol spelen. (wie?).  

MV-DRA-SB-2.12 De kinderen kunnen samen een eenvoudig dramatisch spel opbouwen. (wie, wat, 

waar, wanneer, hoe en waarom?).  

MV-DRA-SGB-3.1 De kinderen staan open voor diverse impressies uit hun omgeving en ze kunnen die 

verwoorden.  

MV-DRA-SGB-3.5 De kinderen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde culturele 

activiteiten.  

MV-DRA-SGB-3.7 De kinderen genieten van wat anderen tonen, spelen of voorlezen en ze kunnen hun 

reactie uitstellen tot er een duidelijke kans daartoe is.  

MV-DRA-SGB-3.8 De kinderen genieten van professionele voorstellingen en uiten achteraf vrij de 

eigen gevoelens en impressies daarrond.   

MV-DRA-SGB-3.9 De kinderen kunnen in het eigen spel of dat van anderen de bij drama behorende 

spelelementen onderscheiden.  

MV-DRA-SGB-3.13 De kinderen staan kritisch tegenover het spel van anderen en kunnen die kritiek 

respectvol verwoorden.   

MV-DRA-SGB-3.15 De kinderen kunnen in eigen bewoordingen een voorstelling evalueren naar 

gevoelens.  

MV-DRA-SGB-3.16 De kinderen kunnen zelfstandig evalueren, gebruikmakend van de aangeleerde 

begrippen i.v.m. drama. 

 

  



Bronnenlijst  
80 procent van grondwater op platteland China is vervuild en ondrinkbaar. (2016, 12 april). 

Geraadpleegd op 25 april 2020, van https://www.demorgen.be/nieuws/80-procent-van-grondwater-

op-platteland-china-is-vervuild-en-ondrinkbaar~bb87f7fe/  

A. (2019, 7 augustus). Vlamingen samen met een kwart van de wereldbevolking getroffen door 

‘extreme waterschaarste’. Geraadpleegd op 25 april 2020, van 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-

getroffen-door-extreme-

waterschaarste%7Ea38d3644/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%

3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D4%26ved%3D2ahUKEwid7dz61JnpAhUhJcU

KHQIpAfYQFjADegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fnieuws%252Fbinnen

land%252Fvlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-

waterschaarste%7Ea38d3644%252F%26usg%3DAOvVaw35ZnBEDuTRMLQ-XmL9cIjw  

Bervoets, I., (2017, 27 april). Muzische verwerking van het thema weer en klimaat. Geraadpleegd op 

28 april 2020, van https://www.youtube.com/watch?v=3ZsGxhtlQVg 

Britain’s Got Talent. (2013, 1 juni). Attraction’s semi-final shadow theatre performance | Semi-Final 5 

| Britain’s Got Talent 2013. Geraadpleegd op 28 april 2020, van 

https://www.youtube.com/watch?v=JOZS_Vq6eKw  

Carbonez, M., de Baets, F., Govaert, E., & De Baets, F. (2017). Wiskundewijzer voor het lager 

onderwijs. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum. 

Claybourne, A. (2018). Extreem weer (1ste editie). Utrecht, Nederland: Callenbach. 

Corten-Gualtieri, P. (2003). Milieubescherming (Artiscool-milieu). Brussel, België: Artis-Historia. 

Crul, K. (2017). Zeppelin (1ste editie). Gent, Nederland: Abimo. 

de Bodt, J. (2017, 31 juli). 1 augustus - Westen droog, oosten buien. Geraadpleegd op 4 mei 2020, van 

https://weerflits.be/weersverwachting/1-augustus-westen-droog-oosten-buien/ 

De Standaard. (z.d.). Artikels waterschaarste. Geraadpleegd op 3 mei 2020, van 

https://www.standaard.be/tag/waterschaarste  

De Watergroep. (z.d.). Hoe water besparen? Geraadpleegd op 26 april 2020, van 

https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen 

Documentatiecentrum Docukit. (z.d.). Home. Geraadpleegd op 21 april 2020, van 

https://www.docukit.nl/ 

Edumedia. (z.d.). Interactieve aarde: Landen en continenten. Geraadpleegd op 10 april 2020, van 

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/309-interactieve-aarde-landen-en-continenten  

Edumedia. (z.d.-a). De drie toestanden van water. Geraadpleegd op 12 april 2020, van 

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/133-de-drie-toestanden-van-water  

Edumedia. (z.d.-b). Een temperatuurgrafiek tekenen. Geraadpleegd op 12 april 2020, van 

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/485-een-temperatuurgrafiek-tekenen  

Edumedia. (z.d.-c). Watervervuiling. Geraadpleegd op 10 april 2020, van https://junior.edumedia-

sciences.com/nl/media/493-watervervuiling  

https://www.demorgen.be/nieuws/80-procent-van-grondwater-op-platteland-china-is-vervuild-en-ondrinkbaar~bb87f7fe/
https://www.demorgen.be/nieuws/80-procent-van-grondwater-op-platteland-china-is-vervuild-en-ondrinkbaar~bb87f7fe/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste~a38d3644/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D4%26ved%3D2ahUKEwid7dz61JnpAhUhJcUKHQIpAfYQFjADegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fnieuws%252Fbinnenland%252Fvlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste%7Ea38d3644%252F%26usg%3DAOvVaw35ZnBEDuTRMLQ-XmL9cIjw
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste~a38d3644/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D4%26ved%3D2ahUKEwid7dz61JnpAhUhJcUKHQIpAfYQFjADegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fnieuws%252Fbinnenland%252Fvlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste%7Ea38d3644%252F%26usg%3DAOvVaw35ZnBEDuTRMLQ-XmL9cIjw
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste~a38d3644/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D4%26ved%3D2ahUKEwid7dz61JnpAhUhJcUKHQIpAfYQFjADegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fnieuws%252Fbinnenland%252Fvlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste%7Ea38d3644%252F%26usg%3DAOvVaw35ZnBEDuTRMLQ-XmL9cIjw
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste~a38d3644/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D4%26ved%3D2ahUKEwid7dz61JnpAhUhJcUKHQIpAfYQFjADegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fnieuws%252Fbinnenland%252Fvlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste%7Ea38d3644%252F%26usg%3DAOvVaw35ZnBEDuTRMLQ-XmL9cIjw
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste~a38d3644/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D4%26ved%3D2ahUKEwid7dz61JnpAhUhJcUKHQIpAfYQFjADegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fnieuws%252Fbinnenland%252Fvlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste%7Ea38d3644%252F%26usg%3DAOvVaw35ZnBEDuTRMLQ-XmL9cIjw
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste~a38d3644/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D4%26ved%3D2ahUKEwid7dz61JnpAhUhJcUKHQIpAfYQFjADegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fnieuws%252Fbinnenland%252Fvlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste%7Ea38d3644%252F%26usg%3DAOvVaw35ZnBEDuTRMLQ-XmL9cIjw
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste~a38d3644/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D4%26ved%3D2ahUKEwid7dz61JnpAhUhJcUKHQIpAfYQFjADegQIBRAB%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hln.be%252Fnieuws%252Fbinnenland%252Fvlamingen-samen-met-een-kwart-van-de-wereldbevolking-getroffen-door-extreme-waterschaarste%7Ea38d3644%252F%26usg%3DAOvVaw35ZnBEDuTRMLQ-XmL9cIjw
https://www.youtube.com/watch?v=JOZS_Vq6eKw
https://weerflits.be/weersverwachting/1-augustus-westen-droog-oosten-buien/
https://www.standaard.be/tag/waterschaarste
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen
https://www.docukit.nl/
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/309-interactieve-aarde-landen-en-continenten
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/133-de-drie-toestanden-van-water
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/485-een-temperatuurgrafiek-tekenen
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/493-watervervuiling
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/493-watervervuiling


Faems, B. (2017, 21 augustus). Pictogrammen voor een weerbericht in één zip-archief. Geraadpleegd 

op 18 april 2020, van https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/49931/pictogrammen-

voor-een-weerbericht-in-een-ziparchief/?previous  

 

Farys. (z.d.). Tips om water te besparen | Farys. Geraadpleegd op 26 april 2020, van 

https://www.farys.be/nl/tips-om-water-te-besparen  

Green, J. (2008). Onze aarde: Het weer en de seizoenen. (L. ten Wolde, Vert.). Leidschendam, 

Nederland: Biblion. 

J. (2005). Weerkaart temperatuur [Foto]. Geraadpleegd van 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Winter-nederland.png  

ja.be. (2014, 2 april). 15 tips om water te besparen. Geraadpleegd op 25 april 2020, van 

http://www.ja.be/actualiteit/goed-nieuws/15-tips-water-besparen.html  

Kersbergen, C., & Haarhuis, A. (2015). Natuuronderwijs inzichtelijk (4de editie). Bussum, Nederland: 

Coutinho. 

KNMI. (z.d.). Weerstatistieken KNMI - Actuele weergegevens. Geraadpleegd op 15 april 2020, van 

https://weerstatistieken.nl/?s=1890  

Meteo. (z.d.). Neerslag verwachting buien radar. Geraadpleegd op 28 april 2020, van 

https://www.meteo.be/nl/weer/verwachtingen/neerslag 

Meteovista. (z.d.). Weer, 14 daagse weersverwachting, buien radar | www.meteovista.be. 

Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://www.meteovista.be/  

O. (2017, 23 mei). Hoe schaars is water? Het probleem onderkennen en een oplossing vinden. 

Geraadpleegd op 3 mei 2020, van https://www.waterlogic.nl/blog/hoe-schaars-is-water-het-

probleem-onderkennen-en-een-oplossing-vinden/  

Openclipart. (2014a). Kaart Europa [Foto]. Geraadpleegd van https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-

vectoren/Vector-illustraties-van-de-kaart-van-Europa/4779.html 

Openclipart. (2014b). Weer voorspellingkaart pictogrammen [Foto]. Geraadpleegd van 

https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Vectorafbeeldingen-van-selectie-van-kleur-weer-

voorspellingskaart-pictogrammen/18962.html 

Redactie. (2018, 16 november). Vissers redden zeeschildpad uit plastic mand. Geraadpleegd op 25 

april 2020, van https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/vissers-redden-zeeschildpad-uit-

plastic-mand%7Ead22bf98/  

School@Platteland . (z.d.). Weer | School @ Platteland. Geraadpleegd op 20 april 2020, van 

https://www.schoolatplatteland.be/taxonomy/term/486 

Stevens, S. (2018, 13 december). Het Archief voor Onderwijs | Het weer | Fragment 6. Geraadpleegd 

op 1 mei 2020, van https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/64671  

Topomania. (z.d.). Herhaling Werelddelen en Oceanen. Geraadpleegd op 12 april 2020, van 

https://www.topomania.net/topografie/105797  

Topomania. (2013, 28 juni). Topografie Continenten. Geraadpleegd op 12 april 2020, van 

https://www.topomania.net/topografie/Continenten?destination=maps/world  

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/49931/pictogrammen-voor-een-weerbericht-in-een-ziparchief/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/49931/pictogrammen-voor-een-weerbericht-in-een-ziparchief/?previous
https://www.farys.be/nl/tips-om-water-te-besparen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Winter-nederland.png
http://www.ja.be/actualiteit/goed-nieuws/15-tips-water-besparen.html
https://weerstatistieken.nl/?s=1890
https://www.meteo.be/nl/weer/verwachtingen/neerslag
https://www.meteovista.be/
https://www.waterlogic.nl/blog/hoe-schaars-is-water-het-probleem-onderkennen-en-een-oplossing-vinden/
https://www.waterlogic.nl/blog/hoe-schaars-is-water-het-probleem-onderkennen-en-een-oplossing-vinden/
https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Vector-illustraties-van-de-kaart-van-Europa/4779.html
https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Vector-illustraties-van-de-kaart-van-Europa/4779.html
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/vissers-redden-zeeschildpad-uit-plastic-mand~ad22bf98/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/vissers-redden-zeeschildpad-uit-plastic-mand~ad22bf98/
https://www.schoolatplatteland.be/taxonomy/term/486
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/64671
https://www.topomania.net/topografie/105797
https://www.topomania.net/topografie/Continenten?destination=maps/world


Trépant, L. (2001). Weerkundige waarnemingen en weersvoorspellingen. In Weer en klimaat 

(artiscool: wetenschappen druk, pp. 6–32). Brussel, België: Artis-Historia. 

V. (2019b, 10 september). 10 tips om water te besparen. Geraadpleegd op 26 april 2020, van 

https://ikwoonfijn.be/10-tips-om-water-te-besparen/Vanderschoot, K. (2019, 7 augustus). Extreme 

waterschaarste treft een kwart van de wereldbevolking, ook Vlaanderen scoort slecht. Geraadpleegd 

op 27 april 2020, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/07/extreme-waterschaarste-treft-een-

kwart-van-de-wereldbevolking-o/  

van de Wiel, S. (2017, 18 augustus). Beter voor de aarde zorgen? Dat doe je zo! Geraadpleegd op 25 

april 2020, van https://www.kidsweek.nl/nieuws/beter-voor-de-aarde-zorgen-dat-doe-je-zo  

Van In. (z.d.). Bordkaarten 5-6 [Foto]. Geraadpleegd van Van In. (z.d.). Bordkaarten 5-6. Geraadpleegd 

op 27 april 2020, van 

https://www.vanin.be/nl/~/media/Files/NL/BAOVL/Lager%20onderwijs/Administratieve%20uitgaven/

Klasagenda/Bordkaarten_agenda_liggend_graad_3.ashx?la=nl  

Weer voorspellingskaart pictogrammen. (2014). [Foto]. Geraadpleegd van 

https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Vectorafbeeldingen-van-selectie-van-kleur-weer-

voorspellingskaart-pictogrammen/18962.html  

Wereldbol. (2016). [Foto]. Geraadpleegd van https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-

vectoren/Afbeelding-van-de-wereldbol/53752.html  

World Data Lab. (z.d.). Water Scarcity Clock. Geraadpleegd op 3 mei 2020, van 

https://worldwater.io/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=WaterscarcityDat

a&campaignid=6444167483&adgroupid=77198318295&adid=376808482554&gclid=Cj0KCQjw3JXtBR

C8ARIsAEBHg4khHc5RNjfRLAMprIP7jvfODPfvlhnYeYeyTVt_FXfFfJmWp0dsmCYaAm6QEALw_wcB  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/07/extreme-waterschaarste-treft-een-kwart-van-de-wereldbevolking-o/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/07/extreme-waterschaarste-treft-een-kwart-van-de-wereldbevolking-o/
https://www.kidsweek.nl/nieuws/beter-voor-de-aarde-zorgen-dat-doe-je-zo
https://www.vanin.be/nl/~/media/Files/NL/BAOVL/Lager%20onderwijs/Administratieve%20uitgaven/Klasagenda/Bordkaarten_agenda_liggend_graad_3.ashx?la=nl
https://www.vanin.be/nl/~/media/Files/NL/BAOVL/Lager%20onderwijs/Administratieve%20uitgaven/Klasagenda/Bordkaarten_agenda_liggend_graad_3.ashx?la=nl
https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Vectorafbeeldingen-van-selectie-van-kleur-weer-voorspellingskaart-pictogrammen/18962.html
https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Vectorafbeeldingen-van-selectie-van-kleur-weer-voorspellingskaart-pictogrammen/18962.html
https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Afbeelding-van-de-wereldbol/53752.html
https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Afbeelding-van-de-wereldbol/53752.html
https://worldwater.io/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=WaterscarcityData&campaignid=6444167483&adgroupid=77198318295&adid=376808482554&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4khHc5RNjfRLAMprIP7jvfODPfvlhnYeYeyTVt_FXfFfJmWp0dsmCYaAm6QEALw_wcB
https://worldwater.io/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=WaterscarcityData&campaignid=6444167483&adgroupid=77198318295&adid=376808482554&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4khHc5RNjfRLAMprIP7jvfODPfvlhnYeYeyTVt_FXfFfJmWp0dsmCYaAm6QEALw_wcB
https://worldwater.io/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=WaterscarcityData&campaignid=6444167483&adgroupid=77198318295&adid=376808482554&gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4khHc5RNjfRLAMprIP7jvfODPfvlhnYeYeyTVt_FXfFfJmWp0dsmCYaAm6QEALw_wcB


Onderwerp  
Themaverkennende activiteit: Beelden “The Check-Up” van Sammy 
Slabbinck beschouwen 
Thema introductie: Waarover gaan we het hebben?  

Duur  25-50 minuten 

Doelen 

GO! 

4.1.1.1 
4.1.1.15 

Verwoorden welke impressies de waarneming 
oproept. 
Het gebruik van materialen en aangewende 
technieken in een beeldend werk herkennen en 
verwoorden. 

OVSG 

MV-BLD-BS-3  
MV-BLD-BS-5 
 
MV-BLD-BS-8  

Kinderen praten over het werk van anderen.   
Kinderen ervaren dat beeldelementen de 
zeggingskracht van een werk kunnen vergroten.  
Kinderen genieten ervan naar beeldend werk van 
zichzelf en anderen te kijken en erover te praten. 

ZILL 

MUva2 Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en 
drama met oog voor de muzische bouwstenen, 
werkvormen en vormgevingsmiddelen • Beeld 10-
12j Waarnemingsvermogen actief en spontaan 
inzetten, (kunst)werken grondig waarnemen met 
oog voor specifieke details en bijzonderheden, 
strategieën aanwenden om het 
waarnemingsvermogen te versterken - voorkennis 
en ervaring gebruiken om nieuwe impressies 
grondig te analyseren, de opgedane beschouwing 
op een genuanceerde wijze verwoorden. 

Algemeen 

De leerlingen kunnen… 
- zich afvragen wat de kunstenaar wil vertellen of bereiken. 
- verbanden leggen met de realiteit. 
- verklaringen zoeken. 
- een mening vormen en deze verwoorden. 

Info leerkracht 

Opbouw beschouwend gesprek 
1. Eerste indruk 
2. Gericht kijken 
3. Analyse 
4. Context 
5. Mening  
Meer informatie hierover kan je vinden in Zeppelin van K. Crul.  
 Crul, K. (2017b). Zeppelin (1ste editie). Kalmthout, België: Pelckmans Pro. 
 
Achtergrond Sammy Slabinck 
Sammy Slabbinck geboren in 1977 in België, geeft papieren collages, illustraties, video's en prints 
weer die gevonden beelden combineren met hedendaagse compositorische stijlen. De beelden 
worden in stukjes gesneden en herverdeeld, spelend met overdrijving, schaal en verhoudingen. 
Andere keren worden de beelden in een omgekeerde context geplaatst, waarbij moderne idealen 
naast traditionele gemoedstoestanden worden geplaatst. 
Zijn oog voor gedempte tonen en surrealistische composities maakt zijn werk boeiend, 
gedenkwaardig en soms humoristisch. 
Het maken van (stop motion animatie) video's is een onderdeel van zijn werk geworden. 



Zijn verrassend persoonlijk werk wordt gebruikt in merkreclame en muziekclips. (Vertaling van: 
Slabbinck, S. (z.d.). Sammyslabbinck. Geraadpleegd op 15 mei 2020, van 
https://sammyslabbinck.tumblr.com/ ) 
 
Beeld 1: The Check-Up 
Slabbinck, S. (2012). The Check-Up [Illustratie]. Geraadpleegd van 
https://sammyslabbinck.tumblr.com/post/30865289885/the-check-up-sammy-slabbinck-2012  
 
Beeld 2: The Check-Up 
Slabbinck, S. (2020). The Check-Up [Illustratie]. Geraadpleegd van https://en-
gb.facebook.com/SammySlabbinckCollage/photos/a.425485504232281/2845701785543962/?type
=3&theater  

Verloop 

Themaverkennende activiteit 
Maak een kring of kies voor de opstelling met een buiten- en binnenkring waarbij de kinderen in de 
buitenkring op een stoel zitten en in de binnenkring op een kussen.  
Toon beide beelden van “The Check-Up” van Sammy Slabbinck. 
 
De eerste indruk 
- Is er iets dat je opvalt? 
- Wat roept het bij jou op? 
 
Gericht kijken + analyse 
- Wat zie je precies? 

+ 
- Wat stelt het voor volgens jou? 
- Wat zou de kunstenaar ons willen vertellen?  
- Hoe is het gemaakt denk je? Welke techniek werd er gebruikt?  

Hij geeft originele papieren collages, illustraties, video's en prints weer. Dit zijn gevonden 
beelden met een hedendaagse twist. De beelden worden in stukjes gesneden en herverdeeld, 
spelend met overdrijving, schaal en verhoudingen. Andere keren worden de beelden in een 
omgekeerde context geplaatst, waarbij moderne idealen naast traditionele gemoedstoestanden 
worden geplaatst. 

 
Context 
Sammy Slabbinck is een Belgische kunstenaar, geboren in 1977. Hij maakte dit werk “The Check-Up” 
in 2012. Het werk is een collage van verschillende bestaande beelden die hij samenbracht in een 
nieuwe context.  
Hij maakt ook (stop motion animatie) video's. Zijn persoonlijke werk werd gebruikt voor 
merkreclames, covers van platen en in muziekclips. 
 
- Wie is de kunstenaar? Het is gemaakt door Sammy Slabbinck, een Belgische kunstenaar. 
- Wanneer werd het gemaakt? in 2012 
- Wat is de titel van het werk? The Check-Up 
- Welke kunstvorm is het? collage, beeldencomposities  
- Voor wie is het gemaakt denk je? 
 
Mening 
- Wat vind je van het werk?  
- Wat maakt dat je dit vindt? 
 

https://sammyslabbinck.tumblr.com/
https://sammyslabbinck.tumblr.com/post/30865289885/the-check-up-sammy-slabbinck-2012
https://en-gb.facebook.com/SammySlabbinckCollage/photos/a.425485504232281/2845701785543962/?type=3&theater
https://en-gb.facebook.com/SammySlabbinckCollage/photos/a.425485504232281/2845701785543962/?type=3&theater
https://en-gb.facebook.com/SammySlabbinckCollage/photos/a.425485504232281/2845701785543962/?type=3&theater


Thema introductie 
Vraag waarover het thema zou kunnen gaan? Laat de lln. een voorspelling maken a.d.h.v. de 
beelden.  
 
Introduceer het thema les per les.  
Het thema gaat over de planeet aarde, de wereld, onze bol. Die gaan we nakijken net zoals op het 
beeld.  
Tijdens les 1 gaan we kijken naar de aarde vanuit de ruimte, 3D tot op de kaart 2D. We volgende de 
checklist en kijken of alles aanwezig is en waar dat dan aanwezig is. 

 
In les 2 “De toestand van het water” gaan we het water van dichterbij bekijken. We zoeken uit wat 
de toestand van het water op aarde is. Daarmee bedoel ik: “Hoe gaat het met het water op aarde, 
hoe is het eraan toe?”. Maar ook de verschillende toestanden of fases dat water kan aannemen.  
 
Tijdens les 3 onderzoeken we het weer. Hoe weten we welk weer het wordt? Hoe kunnen we het 
weer meten?  
 
In les 4 bekijken we de draaiing van de aarde en welke gevolgen dat heeft voor het leven op aarde.  
 
Beginsituatie inschatten 
Vraag de lln. wat ze graag zouden te weten komen in dit thema en welke vragen ze erover hebben.  
Noteer het in een woordenweb of opsomming. Verwerk de vragen van de leerlingen in dit of een 
volgend thema. 
 

✓ De evenaar 
✓ De polen 

□ Zuidpool 
□ Noordpool 

✓ De oceanen 
□ De Stille of Grote Oceaan 
□ De Atlantische Oceaan 
□ De Indische Oceaan 
□ De Noordelijke IJszee 

✓ De werelddelen 
□ Afrika 
□ Antarctica 
□ Azië 
□ Europa 
□ Noord-Amerika 
□ Zuid-Amerika 
□ Oceanië 
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1. PICTOGRAMMEN IN DE WERKBUNDEL 

 
Opzoeken in de atlas of op de globe.  

 
Een internetlink om te oefenen, een filmpje te bekijken, info op te zoeken… 

 
Kan je thuis maken.  
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1. ONZE BOL OP DE KAART 

Na deze les kan ik … 

□ de evenaar, de polen, de oceanen en de werelddelen opzoeken en aanwijzen op een kaart 

en op de globe. 

□ de legende en schaal in de atlas gebruiken. 

□ de begrippen land en continent juist gebruiken. 

INLEIDING   

 
Met “onze bol” wordt de planeet aarde of de wereld bedoeld. De bolvormige 
planeet bestaat vooral uit water (oceanen en zeeën) en land (continenten).  
Een continent is een groot stuk land. Een werelddeel, bijvoorbeeld Europa, is 
een continent met alle eilanden eromheen. In dit hoofdstuk leer je de 
oceanen en de werelddelen kennen.  
 
Dit weet je nog.  
1) Kleur op de kaart België rood.  

België is een land in _____________. Dit is het continent, het werelddeel.  
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2) Vul de windroos aan met de afkortingen van de windrichtingen en tussenwindrichtingen.  

 
 

3) Zoek een kaart van Europa in de atlas. 

Welke oceaan ligt ten westen van Europa? __________________________ 

Welke zee ligt ten noorden van Europa? __________________________ 

 
 
Aardrijkskundige namen zoals plaatsen, landen, streken, gebergtes, rivieren en woestijnen 
schrijf je altijd met een hoofdletter. Ook de werelddelen en oceanen worden met een 
hoofdletter geschreven. vb. Europa en Atlantische Oceaan.  
 
Wanneer je de ‘ij’ als een hoofdletter schrijft, maak je van de i en de j een hoofdletter.  

 
 

DE EVENAAR EN POLEN OP DE KAART 

Onze bol wordt door de evenaar verdeeld in twee gelijke delen, bovenaan het noordelijk en 

onderaan het zuidelijk deel. De evenaar is een denkbeeldige lijn van wel 40 000 km lang die 

op exact 0 graden ligt.  

Elk deel heeft zijn eigen pool. Dat zijn de _________________ en _________________.  

1) Overtrek de evenaar met groen.  

2) Markeer wat goed is en doorstreep wat fout is. 

Europa is ten noorden / zuiden van de evenaar gelegen.  
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DE OCEANEN EN WERELDDELEN OP DE KAART  

Klik de demo open en vink de zeeën en continenten aan.  

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/309-interactieve-aarde-landen-en-

continenten  

1) Maak een legende bij de demo.  

a) Vind alle werelddelen en noteer ze hieronder. 

b) Geef het vak dezelfde kleur als op de demo. 

 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 

c) Zoek deze oceanen en zeeën.  

- De Stille of Grote Oceaan 

- De Atlantische Oceaan 

- De Indische Oceaan 

- De Noordelijke IJszee  

  

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/309-interactieve-aarde-landen-en-continenten
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/309-interactieve-aarde-landen-en-continenten
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2) Vul de legende aan en pas toe op de kaart. België werd al aangeduid. 
a) Kleur Europa rood en vul de legende aan.  
b) Overtrek de evenaar met groen en vul de legende aan.  
c) Vul de vakjes op de kaart in met de naam van de oceaan en vul de legende aan.  

 

 

 Oefenen maar!  

 De werelddelen 

https://www.topomania.net/topografie/Continenten?destination=maps/world  

 
 De werelddelen en oceanen  

https://www.topomania.net/topografie/105797  

 

  

https://www.topomania.net/topografie/Continenten?destination=maps/world
https://www.topomania.net/topografie/105797
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2. DE TOESTAND VAN HET WATER 

Na deze lessen kan ik … 

□ vertellen waarom de aarde er zo uitziet vanuit de ruimte.  

□ een actie bedenken die ik zelf kan uitvoeren om milieubewuster om te gaan met water.  

□ voorbeelden geven van situaties die watervervuilend zijn. 

□ beschrijven welke toestanden van water er zijn en hoe deze ontstaan.  

INLEIDING: DE BLAUWE PLANEET 

1) Vul de kleuren aan. Je kan eventueel terugkijken naar de aarde vanuit de ruimte. 

Onze planeet bestaat voor ongeveer 75% uit water waardoor vanuit de ruimte onze planeet 

vooral een _______________ kleur heeft. Onze planeet is ook _______________ door de 

wolken en ijskappen en _______________ en _______________ door het land.  

In deze les gaan we leren over de toestand van het water. Hoe gaat het met het water op 

aarde? Je leert de verschillende toestanden of fasen waarin water voorkomt.   

WATERPROBLEMEN IN DE WERELD 
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WATERSCHAARSTE  

Slechts een kleine 3% van al het water is zoet water, wat wil zeggen drinkbaar. Daarvan is een 

groot deel bevroren in gletsjers en ijskappen. Doordat het aantal mensen op aarde stijgt, is de 

vraag naar drinkbaar water groter. Het drinkbaar water is dus schaars en iedereen heeft er 

recht op. Anderzijds krijgen we vaker te maken met droog weer en minder neerslag.  

 

1) Bedenk enkele acties die je zelf kan uitvoeren om bewuster om te gaan met water.  

Je kan ideeën vinden op de sites die de leerkracht toont.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

WATERVERVUILING  

Naast waterschaarste wordt het water zwaar vervuild op verschillende 

manieren. Wat uiteindelijk ook zorgt voor waterschaarste. Dat kan je zien op 

deze demo.  https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/493-

watervervuiling  

2) Noteer minstens vier oorzaken van watervervuiling.  

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/493-watervervuiling%201
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/493-watervervuiling%201
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DRIE TOESTANDEN VAN WATER 

Van de 72% water op aarde is 2% drinkbaar maar niet in ons bereik. Dit water zit in gletsjers 

en ijskappen. Ook in de lucht zit water in de vorm van waterdamp. Deze kleine druppeltjes 

vormen wolken. Het water dat we kunnen drinken moet vloeibaar zijn.  

Zoals je hierboven gelezen hebt komt water voor in drie verschillende toestanden of fasen.  

1) Onderzoek en vul de tabel aan.  

Water ijs _______________ 
waterdamp 

(onzichtbaar) 

Toestand 
of fase  

_______________ vloeibaar _______________ 

 

a) Bekijk de demo. https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/133-de-drie-

toestanden-van-water Beschrijf de opstelling? Welke materialen zie 

je en wat wordt ermee gedaan?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

b) Vul aan met: vloeibaar - waterdamp - stijgt - kookt - vast - gas - smelten - verwarmd 

Welke toestand hebben de ijsblokjes? ___________ (grijze vak). 

Klik op verwarmen. 

Wat gebeurt er? 

De ijsblokjes in de maatbeker worden __________________ waardoor de 

temperatuur ________________ . De ijsblokjes ________________ vanaf 0°C. Het 

water is nu ____________________ . Op 100°C ______________ het water. Vanaf 

dan verandert het water in _____ (toestand), het is nu ________________ .  

 

c) Vul de tabel verder aan.  

  

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/133-de-drie-toestanden-van-water
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/133-de-drie-toestanden-van-water
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d) Maak de juiste combinatie  

condenseren •  • van vast naar vloeibaar  

krimpen •  • van vloeibaar naar gas  

smelten •  • van vast naar gas 

stollen •  • van gas naar vloeibaar 

uitzetten •  • van vloeibaar naar vast 

verdampen •  • van gas naar vast  

Oefenen maar! 

 De toestanden van water 

https://www.educaplay.com/learning-resources/5654444-toestanden_water.html  

 

Proefje 

A. Hijg tegen een spiegel of raam. Welke verandering van toestand merk je op? De 

uitgeademde waterdamp is een ________ en verandert in _________________ water.  

Dit proces heet ____________________ .  

 

B. Bekijk en voer uit. https://www.proefjes.nl/proefje/131  

Water in ________________ toestand wordt ______ doordat het water _________ bij 

een temperatuur onder 0°C.  

  

https://www.educaplay.com/learning-resources/5654444-toestanden_water.html
https://www.proefjes.nl/proefje/131
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3. HET WEER OP ONZE BOL 

Na deze lessen kan ik … 

□ een weerbericht lezen. 

□ twee weerberichten met elkaar vergelijken. vb. … is kouder/natter/zonniger/… dan … 

□ het weer op een bepaald moment beschrijven door de aanwezige weerselementen 

(temperatuur, neerslag, bewolking, winrichting en -snelheid) te benoemen. 

□ de temperatuur, neerslag, windrichting en -snelheid meten. 

□ de meetresultaten in een tabel en/of diagram noteren.  

□ de meetresultaten vergelijken. vb. Europa is kouder/natter/zonniger/… dan … 

INLEIDING 

Uit vorige les weet je dat wolken een bijeenkomst van kleine druppeltjes waterdamp zijn en 

regen de vloeibare toestand van water is. Bewolking en neerslag zijn twee weerselementen. 

Je leert in dit hoofdstuk meer over het weer, het meten van de weerselementen en het 

weerbericht.  

HET WEERBERICHT 

Het weer is de toestand van de lucht voor een korte duur en een klein gebied. Het wordt 

dagelijks waargenomen en voorspeld op basis van metingen in de weerstations.  

Wat doe je als je een buitenactiviteit gepland hebt en je wilt weten wat je moet aantrekken? 

Het weerbericht bekijken, natuurlijk!  

 

1) Waar kan je het weerbericht vinden? 

__________________________________________________________________________ 

2) Bekijk het weerbericht van vandaag voor de plaats van jullie school.  

Waarover kom je meer te weten?  

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Dit zijn de vijf weerselementen. 

3) Vergelijk dit weerbericht aan de hand van de vijf weerelementen met het weer dat je kan 

zien.  
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4) Ken jij de weerssymbolen? 

zonneschijn - zonnig en bewolkt - (zwaar)bewolkt– onweer– sneeuw – regen 

 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ 

 

5) Neem het weerbericht (uit de krant of van https://www.meteovista.be/) van een plaats 

naar keuze. (Niet de plaats van de school.) Geef een antwoord op volgende vragen.  

 

- Welke maximumtemperatuur wordt er verwacht? ________________________________ 

- Welke minimumtemperatuur wordt er verwacht? ________________________________ 

- Wat wordt er gezegd over de neerslag? ________________________________________ 

- Wat wordt er gezegd over de bewolking? _______________________________________ 

- Wat vind je in het weerbericht terug over de windsnelheid? ________________________ 

- Wat vind je terug over de windrichting? ________________________________________ 

 

 

HET WEER METEN EN NOTEREN 

Hoe komt het weerbericht aan al die gegevens? Gegevens van metingen en andere gegevens 

die in de computer worden ingevoerd worden omgezet in een weerkaart die je op het 

weerbericht kan zien. Hoe gebeuren die metingen? We bekijken het per weerelement.  

  

https://www.meteovista.be/
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HOEK 1: TEMPERATUUR 

Het zonlicht, de bewolking, het moment in het jaar en de windrichting bepaald de 

temperatuur. De temperatuur aflezen doe je door met je ogen ter hoogte van de vloeistof het 

cijfer in graden Celsius af te lezen. 

1) Volg de stappen en voer het proefje uit.  

Ga naar buiten naar de door de leerkracht aangeduide plek. Daar ligt volgend materiaal.  

- thermometer 
- bord en stift om resultaten te noteren 
- stoepkrijt 
- meetlint 

Wat kom je te weten?  

Je onderzoekt het verband tussen de temperatuur en de zonnestand gedurende één dag.  

1. Schat de temperatuur. 
2. Schrijf je schatting in de tabel.  
3. Ga naar de thermometer. 
4. Lees de temperatuur af. 
5. Schrijf de afgelezen temperatuur in de tabel op het bord op de speelplaats. 
6. Zoek op de speelplaats een plek waar veel ruimte is.  
7. Omtrek de schaduw van één leerling.  
8. Schrijf bij de omtrek de naam of nummer van jullie groepje.  
9. Meet met het meetlint de schaduwlengte in cm.  
10. Schrijft de lengte in de tabel. 
 
! Leg het materiaal weer op de juiste plaats.  
Ga weer naar de klas en zet je aan de tafel van hoek 1.  
 

Warm en koud 

2) Waarom is het niet overal even warm? Lees op blz. 11 warm en koud en het zwarte 
gedeelte op blz. 12-13 en duid de juiste woorden aan en doorstreep de foute.  
 

De zonnestralen komen rechter terecht op de landen rond de evenaar waardoor het daar 
warmer / kouder is dan aan de polen.  
Wolken, ijskappen en gletsjers weerkaatsen licht en warmte van de zon terug de ruimte in.   
De temperatuur neemt af / toe hoe hoger je gaat. vb. bergtoppen. Toch ben je dan dichter bij 
de zon? Dat komt omdat de aarde meer warmte opneemt dan de lucht waardoor het daar 
kouder / warmer is. De warme lucht van beneden stijgt en warmt op / koelt af. Denk maar aan 
een luchtballon. 
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3) Temperatuurcurve tekenen. 

a. Bekijk de demo. Lees de temperatuur af. Teken de curve door te klikken 

op het juiste punt in de grafiek. Klik dan op ‘Nieuwe meting’ om een 

nieuwe temperatuur op de thermometer af te kunnen lezen. 

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/485-een-temperatuurgrafiek-tekenen  

b. Neem het weekoverzicht van het weerbericht erbij en bekijk het. Maak zelf, met een 

rood kleurpotlood, de temperatuurcurve van de temperaturen in het weekoverzicht. 
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c. Toon je curve aan de leerkracht. 

 

 

De temperatuur op de weerkaart 

De temperatuur op de weerkaart wordt 

aangegeven met kleuren en cijfers. Bekijk de 

kaart.  

4) Vul aan. 

Hoe roder de kleuren, hoe _______________.  

Hoe blauwer de kleuren, hoe _______________. 

 

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/485-een-temperatuurgrafiek-tekenen
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HOEK 2: LUCHTDRUK 

De lucht of atmosfeer drukt op de aarde, dat is de luchtdruk.  

- Bij een hoge luchtdruk is het weer meestal kalm, rustig weer dat warm of koud kan zijn 

maar wel mooi. 

- Bij een lage luchtdruk is het meestal onrustig, bewolkt of regenachtig weer. 

Bekijk het toestel. Dit is een barometer. Je meet het gewicht van de lucht. Als de luchtdruk 

daalt, "zakt" de barometer en zal het weer slechter worden.   

Als hij stijgt, kunnen we beter weer verwachten. Dit toestel geeft dus aan of het hoge of lage 

druk is. Dit wordt uitgedrukt in hPa (Hectopascal). De gemiddelde 

luchtdruk is 1013 hPa.  Als de wijzer naar links gaat is het lage luchtdruk, 

als de wijzer meer naar rechts gaat is het hoge luchtdruk.  

1) Bekijk het filmpje. https://schooltv.nl/video/waardoor-ontstaat-wind-

en-wat-zijn-hoge-en-lage-drukgebieden/#q=beaufort 

 

2) Volg de stappen en voer het proefje uit. 

Neem het nodige materiaal. Een vel A4 papier, twee stapels boeken van ongeveer 15 cm hoog 

en een liniaal. 

Volg de stappen. 

1. Leg de twee stapels boeken naast elkaar op tafel. 
2. Zorg dat er 15 cm tussen de stapels zit. 
3. Leg het vel papier op de boeken. 
4. Blaas recht vooruit onder het papier door. 
 

a) Wat gebeurt er? 

___________________________________________________________________________ 

b) Hoe denk je dat dit komt? 

___________________________________________________________________________ 

 

Lucht zit aan alle kanten en duwt dus ook van alle kanten. Lucht die stilstaat duwt harder dan 

lucht die beweegt. Als je blaast laat je de lucht bewegen. De lucht boven het papiertje staat 

stil. Door onder het papiertje te blazen laat je de lucht onder het papiertje bewegen. Lucht 

die stilstaat duwt harder dan lucht die beweegt. Doordat de lucht boven het papiertje stilstaat 

en onder het papiertje beweegt, duwt de lucht boven het papiertje harder. Er is dus meer 

luchtdruk boven het papiertje dan onder het papiertje. Dus het papiertje wordt door de 

luchtdruk naar beneden geduwd. 

https://schooltv.nl/video/waardoor-ontstaat-wind-en-wat-zijn-hoge-en-lage-drukgebieden/#q=beaufort
https://schooltv.nl/video/waardoor-ontstaat-wind-en-wat-zijn-hoge-en-lage-drukgebieden/#q=beaufort
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HOEK 3: DE WIND 

WINDRICHTING 

Ga op de speelplaats staan. Kan je de wind voelen?  

De wind is beweging van lucht rond onze planeet. De wind waait van plaatsen waar de 

luchtdruk hoog is naar plaatsen waar de luchtdruk laag is. De wind zorgt ervoor dat wolken 

bewegen en dat de lucht kouder aanvoelt.  

De richting waaruit de wind komt zegt veel over de wind dat hij meebrengt.  

De windwijzer of -vaan wordt gebruikt om de richting van de wind te weten. Hij duidt de 

richting van waaruit de wind komt aan.  

1) Lees de windwijzer af.  

De wind komt vanuit het _____________ vandaag.  

Het voorste deel van een windwijzer heeft een minder grote oppervlakte dan het achterste 

deel.  Als de wind opsteekt, dan vangt het grootste deel de meeste wind.  Daardoor gaat dat 

deel meebewegen in de richting van de wind.  Het kleinste deel, meestal de pijl of de kop van 

de haan, wijst dan in de richting waaruit de wind waait. Kompas om te kijken naar waar de pijl 

wijst. 

2) Kijk op de kaart en vul aan.  

Wind uit het noorden is ______ 

Wind uit het oosten is _______ 

Wind uit het zuiden is zacht en _______ 

Wind uit westen is ______, het brengt regen en wolken. 

 

WINDSNELHEID  

De wind kan sterk of minder sterk zijn. Denk maar aan een zomers briesje dat de bladeren laat 

bewegen tegenover een orkaan die de daken van de huizen waait. Met de schaal van 

beaufort wordt de windsnelheid uitgedrukt. Ze geeft ook aan welke schade de wind kan 

aanbrengen.  

De windsnelheid meet je met een windsnelheidsmeter of anemometer. De holle halve bollen 

van de wind op en de bolle halve bollen geleid de wind af waardoor het in een bepaalde 

richting gaat draaien.  
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Schaal van beaufort 

 

Bekijk deze site https://wikikids.nl/Schaal_van_Beaufort voor prenten bij 

de windkracht.  

 

1) Lees af van de tabel. 

a. ___ bft is ongeveer hetzelfde als 20 km/u. We spreken dan van ________________ wind. 

b. 11 bft is ongeveer hetzelfde als ___ km/u. We spreken dan van ________________ storm. 

c. 7 bft is ongeveer hetzelfde als ___ km/u. We spreken dan van ________________ wind.  

d. ___ bft is ongeveer hetzelfde als 10km/u. We spreken dan van ________________ wind.  

 

2) Schat de windsnelheid van vandaag. 

De windsnelheid is ___km/u, dat is windkracht ___.  

De benaming hiervan is _________________________________.  

https://wikikids.nl/Schaal_van_Beaufort
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HOEK 4: BEWOLKING  

1) Kijk door het raam en beschrijf de bewolking. De wolkenkaart kan helpen. 

Wolken zijn hele grote verzamelingen van hele kleine waterdruppels en of ijskristallen. Deze 

druppels zijn zo klein, maar vooral ook licht, dat ze in staat zijn om in de lucht te zweven. 

Wolken kunnen overal ontstaan. Alle lucht bevat water, of beter gezegd kleine waterdeeltjes. 

Laag bij de grond zien we die waterdeeltjes niet. Dat komt omdat het daar in de vorm van een 

onzichtbaar gas genaamd waterdamp voorkomt. Warme lucht stijgt op, zet uit en koelt af. 

Koude lucht kan niet zoveel waterdamp vasthouden als warme lucht. Wanneer de warme 

lucht steeds kouder wordt, condenseren steeds meer waterdampdeeltjes op verschillende 

kleine stofdeeltjes die in de lucht zweven. Net zoals waterdamp condenseert tegen een raam. 

Er ontstaan dan vele waterdruppeltjes rond de stofdeeltjes. Wanneer miljarden van dat soort 

waterdruppeltjes bij elkaar komen, ontstaat er een zichtbare wolk. 

 

2) Volg de stappen en voer het proefje uit.  

Neem de fles, een kan warm water, het schoteltje en vier ijsblokjes. 

1. Vul een fles met warm water.   

2. Laat de fles even staan en giet dan het warme water weg tot op een kwart van de fles.  

3. Zet een schoteltje op de hals van de flessen leg er een drie ijsblokjes op.  

Een deel van het water in de fles zal verdampen en naar de hals van de fles stijgen. De 

waterdamp zal daar in contact komen met de lucht die door de ijsblokjes koud worden. 

Op dat moment zal de waterdamp condenseren en bovenaan in de fles een wolkje 

vormen.  

Wolken die dicht bij de grond ontstaan noemen we nevel of mist. Mist bestaat uit 

waterdruppels die in de lucht zweven. De waterdruppels worden gevormd wanneer 

vochtige lucht erg koud wordt waardoor de waterdamp in de lucht condenseert en 

kleine vloeibare druppels vormt. Nevel is hetzelfde als mist maar minder dicht. 
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HOEK 5: NEERSLAG 

Regen, sneeuw en hagel noemen we neerslag. Het is water dat uit de lucht neervalt. 
Als wolken botsen vormen ze een grotere wolk. Als de druppels in de wolk te zwaar 
worden vallen ze als regen uit de lucht.  
Bij zeer koude lucht, onder 0°C, verandert de regen in de wolken in sneeuw. 
Sneeuwvlokken zijn kleine ijskristallen die samenkomen. 
In onweerswolken waar grote waterdruppels hoog in de lucht bevriezen worden ze 
hagel. Wanneer de hagel te waar is valt hij naar beneden.   

Met een regenmeter of pluviometer meten weerkundigen de hoeveelheid regen die in een 

bepaalde tijd valt uitgedrukt in l/m2.  

1) Ga naar de regenmeter en lees de regenstand af.  

______ l/m2 

 

Het neerslagdiagram 

2) Bekijk het diagram en beantwoord de vragen. 

a. Welke kleur heeft het neerslagdiagram? _________________________________ 

b. Welke maand heeft de hoogste hoeveelheid neerslag? ____________________________ 

c. Hoeveel neerslag valt er die maand? _________________________________ 

d. Welke maand heeft de laagste hoeveelheid neerslag? _____________________________ 

e. Hoeveel neerslag valt er die maand? _________________________________ 

F. Wat is de jaarneerslagsom? _________________________________  
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BESLUIT 

1) Vul de weerselementen, meetinstrumenten en maateenheden aan.  

Weerelement Meetinstrument Maateenheid 

  °C of graden Celcius 

luchtdruk   

 windvaan of -wijzer  

windsnelheid of -kracht   

 regen- of pluviometer  
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LE TEMPS - HET WEER 

Le temps 
Un parapluie 
Le vent 
Le soleil 
 
Quel temps fait-il ? 
Il fait beau. 
Il fait mauvais. 
Il fait chaud. 
Il fait froid. 

Het weer  
Een paraplu 
De wind 
De zon 
 
Welk weer is het? 
Het is mooi weer. 
Het is slecht weer. 
Het is warm. 
Het is koud. 

La neige 
 
Il y a du vent. 
Il y a du soleil. 
 
Il pleut. 
Il va pleuvoir. 
Il neige. 
Il va neiger. 

De sneeuw 
 
Er is wind. 
Er is zon. 
 
Het regent. 
Het gaat regenen. 
Het sneeuwt. 
Het gaat sneeuwen.  

Quel temps fait-il ? 

1) Memory: mots – image  

2) Écrivez deux phrases sous chaque image. / Schrijf twee zinnen onder elke afbeelding. 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 
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4. DE DRAAIING VAN DE AARDE 

Na deze les kan ik … 

□ kenmerken (weer, hoogte zon, lengte dag en nacht) van elk seizoen benoemen. 

□ tonen hoe de aarde rond eigen as draait. 

□ uitleggen hoe de aarde, de zon, en de maan ten opzichte van elkaar bewegen.  

□ zeggen in hoeveel tijd de maan rond de aarde draait.  

□ uitleggen hoe dag en nacht ontstaan. 

□ uitleggen hoe de seizoenen ontstaan.  

□ een zon- en maansverduistering verklaren.  

INLEIDING 

Wij hebben seizoenen en dat heeft te maken met de schuine stand van de aarde ten opzichte 

van de zon bij het draaien rond de zon. Daardoor krijg je een verschil in inval van de 

zonnestralen en lengte van dag en nacht. We gaan dit onderzoeken. 

1) Noteer de vier seizoenen en de dag waarop het seizoen start.  

___________________ start op ___/___ . 

___________________ start op ___/___ . 

___________________ start op ___/___ . 

___________________ start op ___/___ . 

 

2) Dit weet je al. Vul de tabel aan.  

De zon gaat ’s ochtends op staat ’s middags hoog gaat ’s avonds onder 

Windrichting  oosten ________________ westen 

De schaduw middellang heel kort ________________ 

Zonshoogte ________________ hoogste punt laag 

DE HOOGTE VAN DE  ZON 

De aarde draait rond de zon en is iets gekanteld. Hierdoor schijnt de zon de ene 

helft van het jaar wat meer op de noordkant en de andere helft wat meer op de 

zuidkant. Dit zijn zomer en winter. Als het bij ons zomer is, is het in Australië 

winter. De seizoenen veranderen door de hoeveelheid zonlicht dat de oppervlakte 

van de aarde bereikt. Dit kan je zien op de demo.  

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/473-4-seizoenen-2 

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/473-4-seizoenen-2
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We testen het zelf uit! 

We meten de temperatuur en de lengte van de schaduw steeds op hetzelfde uur vb. vlak na 

de middagpauze, op dezelfde dagen. Noteren de meetresultaten in de tabellen hieronder.  

1) Schaduw van een voorwerp op de speelplaats. 

21 september 21 december 21 maart 21 juni 

    

    

2) De hoogte van de zon: heel hoog, hoog of laag.  

21 september 21 december 21 maart 21 juni 

    

    

3) De temperatuur in °C.   

21 september 21 december 21 maart 21 juni 

    

    

 

BESLUIT ZONSHOOGTE 

Op 21 december staat de zon _________ aan de hemel en daarom is het _________. 

Op 21 juni staat de zon _________ aan de hemel en daarom is het _________. 

Op 21 maart en 21 september staat de zon even hoog aan de hemel en is de temperatuur op 

beide dagen ongeveer gelijk. 

 

DE LENGTE VAN DE DAGEN 

We kennen seizoenen door de manier waarop de aarde om de zon draait. De dagen 

ontstaan doordat de aarde rond zijn eigen as draait. Elke 24 uur wat één dag is, 

maakt de aarde één rondje om zichzelf. Doordat we in en uit het licht van de zon 

draaien krijgen we dag en nacht.  Bekijk de demo om te zien hoe dat eruitziet.  

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/398-dag-en-nacht 

 

  

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/398-dag-en-nacht


 
24 

1) Kleur zwart waar het nacht is en geel waar het dag is. 

 

  

 

De lengte van dag en nacht zijn niet altijd gelijk. Dat komt door de datum en de stand van de 

aarde.  

 

Aantal uren licht per dag.  

Zons- 21 september 21 december 21 maart 21 juni 

opgang     

ondergang     

duur dag     

 

BESLUIT: LENGTE VAN DE DAGEN 

De langste dag is _______________________, dan begint de ________________ . 

De langste nacht is _______________________, dan begint de ________________. 

Op 21 maart en 21 september zijn dag en nacht even lang.  

 

BESLUIT: ZONSHOOGTE EN LENGTE VAN DE DAGEN 

Geef alle vakjes die bij hetzelfde seizoen horen dezelfde kleur. 

herfst: bruin winter: wit  lente: groen zomer: geel 

Weinig licht en warmte. 
De zon staat hoog aan de 

hemel. 
Er is weinig verschil tussen 
de lengte van dag en nacht. 

Er is weinig verschil tussen 
de lengte van dag en nacht. 

Veel licht en warmte. 
De zon staat laag en ze geeft 

weinig licht. 

De dagen zijn heel kort. 
De zon staat heel hoog aan 

de hemel en schijnt fel. 
Het is lang licht.  
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DE TIJDSEENHEDEN 

Door de draaiing van de zon, de maan en onze aarde ontstaan er meerdere tijdseenheden. 

Bekijk de demo en vul aan. https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/216-zon-aarde-

maan 

 

De aarde draait rond de eigen as is _____ uur. Dit zorgt voor _________ en _________ . 

De aarde draait rond de zon in _____ dagen. Dit zorgt voor het _________. 

De maan draait rond de aarde in _____ dagen. Dit zorgt voor de __________________ .  

 

  

Niet overal vier seizoenen?  

• Aan de evenaar is er geen seizoen: de zonnestralen vallen altijd op dezelfde manier in 

en dag en nacht zijn altijd even lang. 

• Ten noorden van de noordpoolcirkel en ten zuiden van de zuidpoolcirkel zijn er twee 

seizoenen: een lang winterseizoen en een lang zomerseizoen. Gedurende 6 maanden 

is het daar 24 uur dag en gedurende 6 maanden is het daar 24 uur nacht. 

• In het zuidelijk halfrond zijn de seizoenen omgekeerd: wanneer het bij ons zomer is, 

is het in het zuidelijk halfrond winter. In Australië vieren ze kerst in hun zwembroek. 

 

Zomer- en winteruur 
Sinds het begin van de 20ste eeuw nemen wij dezelfde tijd als onze buurlanden aan.  
Tijdens het winteruur bereikt de zon haar hoogste stand rond 12.30 uur. 
Tijdens het zomeruur bereikt de zon haar hoogste stand 1 uur later, dus rond 13.30 uur. 

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/216-zon-aarde-maan
https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/216-zon-aarde-maan
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ZONSVERDUISTERING 

Wat gebeurt er bij een zonsverduistering? Bekijk de demo en vul de tekening 

en de zin aan.  

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/352-totale-zonsverduistering

Bij een zonsverduistering staat de ____________ tussen de ____________ en de zon. 

MAANSVERDUISTERING 

Wat gebeurt er bij een maansverduistering? Bekijk de demo en vul de 

tekening en de zin aan. 

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/71-maansverduistering

 

Bij een maansverduistering staat de ____________ tussen de ____________ en de maan.     

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/352-totale-zonsverduistering
https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/352-totale-zonsverduistering
https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/71-maansverduistering
https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/71-maansverduistering
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LE TEMPS – DE TIJD 

le temps 
un jour  
le matin  
le soir 
un an 
un mois 
un weekend 
 
 
midi (m) 
l’après-midi (f/m) 
minuit (m) 
 
le printemps 
l’été 
l’automne 
l’hiver  

de tijd  
een dag  
de ochtend  
de avond 
een jaar 
een maand 
een weekend 
 
 
middag 
de namiddag  
middernacht  
 
de lente 
de zomer 
de herfst 
de winter 

la date 
une journée 
la nuit 
une semaine 
une année 
 
hier 
demain  
aujourd’hui 
Il est midi. 
 
Il est minuit.  
 
au printemps 
en été 
en automne 
en hiver 

de datum 
een dag (duur) 
de nacht  
een jaar (duur) 
een week 
 
gisteren 
morgen  
vandaag  
het is middag. 
 
het is middernacht. 
 
in de lente 
in de zomer 
in de herfst 
in de winter  

les mois 
janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
août 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre  

de maanden  
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus  
september 
oktober 
november 
december  

les jours  
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 
dimanche  
 
Aujourd’hui, nous 
sommes … 
le premier mars. 
le trois juin. 

de dagen  
maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag 
zondag 
 
vandaag is het … 
 
1 maart.  
3 juni. 

1) Quel date sommes-nous? 

Aujourd’hui nous sommes… 

   
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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2) Note les mots ou les phrases sous les images.  

 

   
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 
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Synthese - Maak een schema waarmee je dit thema kan studeren. Wat bedoel je hier precies 

mee? Hiervoor hebben kinderen ook wat meer ondersteuning nodig- wil je een 

samenvatting? Een oplijsting van de belangrijkste begrippen? -- duidelijker omschrijven, 

criteria en/of tips meeg 



Onderwerp  Onze bol op de kaart 

Duur  50’ 

Materiaal Atlas per 2 lln., tablet, pc of laptop, wereldkaart en globe  

Doelen 

GO! 3.5.5.30 
3.5.5.35 
3.5.6.17 
 
3.5.6.18 
 
 
3.5.7.20 
3.5.7.21 
 
3.5.7.23 
 
3.5.7.24 
 

Plaatsen lokaliseren: op een luchtfoto 
Plaatsen lokaliseren: op een globe 
Een atlas raadplegen en, in functie van de vraag, de juiste kaart kiezen 
en interpreteren. 
Een atlas raadplegen en verschillende soorten kaarten hanteren 
(politiek, reliëf, thematisch) door gebruik te maken van de legende, 
windrichting en schaal. 
Het begrip continent/werelddeel in de juiste context gebruiken. 
De continenten/werelddelen situeren op een globe en kaart (Noord-
Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Oceanië en Antarctica). 
De Noordpool, de Zuidpool en de evenaar vlot situeren op een globe 
en kaart. 
De volgende oceanen situeren op een globe en gepaste kaart: 
Stille/Grote Oceaan, Atlantische Oceaan, Indische Oceaan. 

OVSG WO-RUI-… 
74 
 
76 
 
 
77 
 
WO-TIJD-… 
49 
 

De leerlingen…  
kunnen de begrippen land, continent/werelddeel in de juiste context 
gebruiken.  
kunnen in praktische toepassingssituaties op een gepaste kaart en op 
de globe de evenaar, de polen, de continenten/werelddelen en de 
oceanen opzoeken en aanwijzen.  
kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander 
cultuurgebied vergelijken met het eigen leven.  
 
kennen op hun niveau de kenmerken van bronnenmateriaal of kunnen 
deze achterhalen.  

ZILL OWru4 
 
 
 
 
OWru6 
 

Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen ruimtes 
afbakenen en begrippen voor grenzen in de juiste context hanteren 
10-12j   In interactie gaan over begrensde ruimtes in de omgeving en 
daarbij volgende termen kennen en gebruiken: wijk, gehucht, 
deelgemeente, fusiegemeente, gemeenschap, continent 
Kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid ontwikkelen 
• Algemene oriëntatie- en kaartvaardigheid 
4-12j Zelf een legende aanleggen door gebruik te maken van symbolen 
7-12j Voor hen bekende plaatsen kunnen terugvinden op een 
plattegrond of luchtfoto 
10-12j Legenden en windroos hanteren op verschillende soorten 
kaarten en in een atlas 
10-12j Een schaal hanteren bij het oriënteren op verschillende kaarten, 
digitale toepassingen en in een atlas 
10-12j Betekenisvolle plaatsen en gebeurtenissen lokaliseren op 
passende kaarten, in een atlas en via digitale toepassingen 
• Situeren op een kaart 
7-12j Interesse tonen voor het situeren van voor hen betekenisvolle 
plaatsen op een kaart 
10-12j In een betekenisvolle situatie op de kaart van Europa België en 
de andere landen van de Europese Unie situeren 
10-12j Op een gepaste kaart herkennen: 



• landelijke, stedelijke, toeristische of industriële omgeving 
• de eigen streek en twee andere streken in België 
10-12j In een betekenisvolle situatie op de wereldkaart en de globe 
situeren: de werelddelen, de oceanen, de evenaar, de polen 

Verloop 

Intro  
De eerste check-up 
Met deze checklist kijken we of alles aanwezig is en waar (= situering) dat dan aanwezig is.  

 
Kennismaking begrippen continent en werelddeel.  
Als er wordt gesproken over “onze bol” dan gaat het om de planeet aarde of de wereld. De aarde is 
bolvormig en bestaat voornamelijk uit water zoals oceanen, zeeën, meren en rivieren en uit land wat 
continenten en werelddelen zijn. Een continent is een groot stuk land. Een werelddeel zoals Europa is 
een continent maar met alle eilanden eromheen. 
 
Vraag de lln. wat er met onze bol bedoeld wordt. De planeet aarde of de wereld.  
Toon de aarde vanuit de ruimte. Dit kan via Google maps bijvoorbeeld.  
Vraag wat de lln. zien. Kom tot het besluit dat de aarde bolvormig is en vooral bestaat uit water en 
land. Laat hen ook benoemen dat het water Oceanen en zeeën zijn die ze kunnen zien. Vertel zelf dat 
het land continenten of werelddelen zijn. Leg uit dat een continent een groot stuk land is en dat een 
werelddeel, zoals Europa, een continent is maar met alle eilanden eromheen.  
Zeg de lln. dat ze gaan leren welke oceanen en werelddelen er zijn.  
Zoom steeds meer in op de aarde tot je bij Europa en daarna België komt.  
 
Opfrissing  
België is een land in Europa. Het ligt ten zuiden van Nederlands, ten westen van Duitsland en 
Groothertogdom Luxemburg en ten Noorden van Frankrijk.  
Windrichtingen en tussenwindrichtingen: noord, noordoost, oost, zuidoost, zuid, zuidwest, west, 
noordwest.  
Stappen: opzoeken in de atlas 

1. Achteraan in het register “Rijn” opzoeken bij de R.  
2. Achter Rijn staat de kaartnummer en de vakjes waar je de Rijn kan vinden. Onthoud deze. 
3. Ga naar de kaart. 
4. Zoek de vakjes. 
5. Zoek de Rijn in die vakjes.  

 
1) België situeren op een kaart van Europa. België wordt klassikaal ook gesitueerd op de globe. 
2) De windrichtingen en tussenwindrichtingen aanvullen op de windroos.  
3) Atlasvaardigheden: Zoek klassikaal naar de Rijn in Europa. Doe dit stap voor stap. Laat de lln. de 

stappen zelf formuleren. Noteer de stappen op het bord of laat de lln. het ergens noteren.  
1. Achteraan in het register “Rijn” opzoeken bij de R.  
2. Achter Rijn staat de kaartnummer en de vakjes waar je de Rijn kan vinden. Onthoud deze. 

✓ De evenaar 
✓ De polen 

□ Zuidpool 
□ Noordpool 

✓ De oceanen 
□ De Stille of Grote Oceaan 
□ De Atlantische Oceaan 
□ De Indische Oceaan 
□ De Noordelijke IJszee 

✓ De werelddelen 
□ Afrika 
□ Antarctica 
□ Azië 
□ Europa 
□ Noord-Amerika 
□ Zuid-Amerika 
□ Oceanië 

 



3. Ga naar de kaart. 
4. Zoek de vakjes. 
5. Zoek de Rijn in die vakjes.  
De lln. zoeken zelf de oceaan en zee die grenzen aan Europa.  

 
Taaltip 
Aardrijkskundige namen zoals plaatsen, landen, streken, gebergtes, rivieren en woestijnen schrijf je 
altijd met een hoofdletter. Ook de werelddelen en oceanen worden met een hoofdletter geschreven. 
vb. Europa en Atlantische Oceaan.  
Wanneer je de ‘ij’ als een hoofdletter schrijft, maak je van de i en de j een hoofdletter. 
 
Overloop de taaltip.  
 
Kern 
De evenaar  
De evenaar is een denkbeeldige lijn om de aarde. Het splitst de aarde in twee gelijke delen: een 
noordelijk en zuidelijk deel. De evenaar ligt op 0°.  
 
Haal de globe erbij. Zeg de lln dat je de aarde in twee gaat verdelen op de plaats van deze lijn (de 
evenaar). Dan zou er een (Welke windrichting? Duid het bovenste deel aan.) noordelijk en (Duid het 
onderste deel aan.) zuidelijk deel zijn. Leg uit dat de verdeling die je net hebt ingebeeld er ook echt 
is. De evenaar, zo heet deze lijn (duid aan) verdeeld de aarde in twee gelijke delen. De lijn is 
denkbeeldig er staat dus geen muur of lijn in het echt.  
Laat enkele lln. de evenaar, het noordelijk en zuidelijk deel komen aanduiden op de globe.  
1) Laat de lln. de evenaar met groen overtrekken op de globe in hun bundel. 
2) Laat de lln. het juiste woord aanduiden in de zin en het foute doorstrepen.  
 
De oceanen en werelddelen 
De werelddelen zijn Afrika, Antarctica, Azië, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië.  
De grootste oceanen zijn de Stille of Grote Oceaan, de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan en de 
Noordelijke IJszee. 
Een legende bestaat uit een symbool of kleur die terugkomt op de kaart en een daarbij horende 
uitleg.  
 
Toon klassikaal hoe de lln. bij de demo komen. In de bundel staat een QR-code die ze kunnen 
scannen om tot de juiste site te komen. Daar stippen ze “zeeën en oceanen” en “continenten” aan.  
Toon dat je de bol kan bewegen en zo de andere continenten en oceanen kan zien. Overloop de 
oceanen en werelddelen die de lln. kunnen zien en zullen moeten kennen.  
Laat de lln. nu zelf aan de slag gaan met de demo.  
1) Laat de lln. een legende maken bij de demo door ze eerst alle werelddelen te laten vinden en 

noteren. Daarna geven ze de vakjes voor de genoteerde werelddelen de kleur dat het 
werelddeel heeft op de demo. Als laatste zoeken ze alle oceanen en zeeën (opgesomd in de 
bundel) op de demo.  

2) Laat de lln. wat ze tot nu toe kunnen op de globe op de kaart toepassen. Ze doen dit in stappen. 
Eerst kleuren ze Europa rood en vullen de legende aan door het vakje rood te kleuren en er 
Europa bij te schrijven. Daarna Overtrekken ze de evenaar met groen. In de legende zetten ze 
een groene streep in het vakje bij evenaar. Tot slot vullen ze de namen van de juiste oceanen 
en zeeën in de vakjes op de kaart. Bij de legende schrijven ze enkele letters in het vakje en 
noteren ze er oceanen en zeeën naast.  

 
Slot 



De lln. kunnen de werelddelen en oceanen verder inoefenen op de gegeven sites. Je kan dit ook als 
huistaak meegeven.  

 



Onderwerp  De toestand van het water 

Duur  50’ 

Materiaal  Tablet per 2 lln., recente krantenartikels of krantenkoppen, 

Doelen 

GO! 3.2.6.1 
 
3.2.6.3 
 
 
3.2.8.5 
 
3.2.8.6 
 
3.2.8.8 
 
3.2.8.10 
 
 
3.2.8.12 
 
3.2.8.13 
 
 
 
3.2.8.14 
 
3.5.8.12 
 
3.5.8.17 
 

Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. temperatuur beschrijven: 
uitzetten en krimpen, smelten en stollen, verdampen en 
condenseren. 
Van minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze zelf waarnemen 
in eigen bewoording een hypothese formuleren en deze via een 
eenvoudig proefje toetsen en hierover verslag uitbrengen aan de 
groep. 
Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster 
om te gaan met afval, water, energie. 
Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen 
leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of 
bodemvervuilend of –aantastend zijn. 
Enkele voor- en nadelen opsommen van de in ons land gebruikte 
energiebronnen. 
Enkele voorbeelden geven van initiatieven uit de omgeving die 
het natuurbehoud ondersteunen (bijv. natuurverenigingen, 
natuurreservaat, initiatieven naar beschermde diersoorten …). 
Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat 
men er dus zuinig mee moet omgaan. 
Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan 
milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag 
liggen 
(bijv. sluiting milieuvervuilende fabriek en tewerkstelling, 
mestoverschotten en vervuiling water …)  
Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe 
mensen op positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met 
het milieu. 
Aangeven dat menselijke ingrepen het landschap kunnen 
schaden, in stand houden of bevorderen. 
In een landschap gericht waarnemen en op een eenvoudige 
wijze onderzoeken waarom het er zo uitziet. 

OVSG WO-NAT-. 
01.08 
 
 
04.06 
 
04.13a 
 
08.03 
 
08.04 
 
08.11 
 
08.14 
 

De leerlingen… 
De leerlingen kunnen op hun niveau (evt. met behulp van een 
volwassene), eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten 
te komen over de natuur en het milieu.   
weten dat de aggregatietoestand van water wijzigt bij bevriezing 
of verdamping. 
kennen verschillende energiebronnen zoals spierkracht, zon, 
wind, water ... 
verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor 
dieren, planten en het milieu.   
beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is 
van het natuurlijk leefmilieu.    
*zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel 
en water.  
kennen maatregelen die de overheid neemt om milieubewust 
gedrag te bevorderen.   



08.15 
 
08.16 
 
 
08.17  
 
WO-TEC-. 
03.07 

geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, grond- 
en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling.  
kunnen bij een milieuprobleem in hun omgeving, het probleem 
en mogelijke oorzaken ervan beschrijven .   
illustreren dat milieuproblemen in hun omgeving het gevolg 
kunnen zijn van tegengestelde belangen.   
 
illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende 
toepassingsgebieden· dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk 
en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor 
natuur en milieu. 

ZILL OWru3 
 
 
 
 
 
 
 
OWru5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OWna1 
 
 
 
 
 
 
 
OWna3 
 
 
 
 
 
 
OWna7  
 
 
 
 
 

De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit 
uitdrukken; levenswijzen hier en elders met elkaar vergelijken 
• 2.5-12j   Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken 
welke gelijkenissen en verschillen er zijn in het dagelijks leven 
tussen het eigen leven en het leven in andere (cultuur)gebieden 
• 7-12j   De aarde waarderen als een plaats waar mensen met 
anderen kunnen samenleven en zich engageren om respectvol 
met de aarde als leefruimte om te gaan 
Een landschap gericht waarnemen en op eenvoudige wijze 
onderzoeken waarom het er zo uit ziet  
7-12j   Een landschap gericht waarnemen en vaststellen waar 
activiteiten of bepaalde elementen veel, weinig of niet 
voorkomen: landbouw, wonen, industrie, handel, diensten, 
recreatie, welvaart, godsdienst, taal, vervoer, toerisme … - 
onderzoeken hoe menselijke activiteit zich afstemt op de 
kenmerken van het landschap 
10-12j   In interactie gaan over kenmerken van een landelijke, 
stedelijke, toeristische of industriële omgeving - gelijkenissen en 
verschillen onderzoeken - (afbeeldingen van) landschappen 
herkennen: berglandschap, woestijnlandschap, 
industrielandschap, landelijk, toeristisch … 
De natuur actief opzoeken en waarderen 
2.5-12j   Het waardevolle van de natuur ervaren - zich 
verwonderen over de natuur en er zich over uitdrukken 
4-12j   Via exploreren meer te weten te komen over de natuur 
en het milieu 
4-12j   Waardering tonen voor de aanwezigheid van organismen 
in de omgeving - afkeuring tonen ten aanzien van negatief 
gedrag tegenover de natuur 
Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen 
voor hun levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur 
7-12j   Onderzoeken en illustreren dat energie nodig is voor het 
functioneren van levende en niet-levende systemen - de 
energiebronnen benoemen 
7-12j   Onderzoeken en illustreren hoe de mens afhankelijk is van 
grondstoffen uit de natuur 
Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de 
natuur en het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze 
beïnvloeden 
7-12j   Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe iets maken vaak 
leidt tot één of andere vorm van afval - illustreren hoe bepaalde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OWna8 

menselijke activiteiten soms schade berokkenen in de vorm van 
lucht-, water- en bodemverontreiniging, opwarming van de 
aarde … 
7-12j   Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, 
water, energiebronnen, grondstoffen, afval (verzamelen, 
sorteren en recycleren), voedsel … - zelf duurzaam handelen 
10-12j   Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed 
hebben op het voortbestaan van de mens en van plant- en 
diersoorten - aan de hand van voorbeelden uit de omgeving 
onderzoeken en vaststellen hoe milieuproblemen ontstaan 
onder invloed van de mens - onderzoeken en vaststellen hoe 
hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen 
10-12j   Onderzoeken en vaststellen hoe de aarde een eindige 
bron van energie en grondstoffen is - onderzoeken en vaststellen 
waarom duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water, 
biobrandstoffen … bij voorkeur worden aangewend - 
onderzoeken en vaststellen welke de gevolgen kunnen zijn van 
de opwarming van de aarde 
Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, 
onderzoeken en herkennen in de omgeving 
2.5-12j   Een explorerende en experimenterende aanpak tonen 
om meer te weten te komen over de natuur 
4-12j   Natuurlijke verschijnselen zoals het vallen van de 
bladeren, ijsvorming, verdampen … onder begeleiding 
onderzoeken 
10-12j   Eigenschappen zoals kleur, vervormbaarheid, 
oplosbaarheid, samendrukbaarheid, textuur … van vaak 
voorkomende stoffen en materialen uit de omgeving vaststellen 
en erover in interactie gaan - illustreren hoe de eigenschappen 
van specifieke stoffen en materialen mee bepalend zijn voor het 
gebruik ervan 
10-12j   In gebruiksvoorwerpen zoals zuignappen, hefbomen, 
verbonden vaten, gesloten stroomkringen, spiegels, barometers, 
thermometers en bliksemafleiders de toepassing herkennen van 
natuurlijke verschijnselen 

Verloop 

Deze les kan volledig thuis en zelfstandig gemaakt worden door lln. die beschikken over een 
computer of tablet. Voor de opstart van de computer is misschien nog een hulp nodig.  
 
Intro 
De tweede check-up 
Vandaag wordt het water op aarde gecontroleerd. We zoeken uit hoe, in welke toestand, water 
voorkomt op aarde en in welke toestand dat water zich bevindt, hoe het ermee gaat.  
 
Aansluiting vorige les 
Vorige les toonde je de aarde vanuit de ruimte (Google maps) en liet je de lln. beschrijven wat ze 
zagen. Herinner de lln. hieraan of toon het opnieuw.  
De lln. vullen de kleuren aan bij opdracht 1. Is dit moeilijk dan laat je hen het beeld vanuit de ruimte 
nogmaals zien.  



Onze planeer bestaat voor ongeveer 75% uit water waardoor vanuit de ruimte onze planeet vooral 
een blauwe kleur heeft. Onze planeet is ook wit door de wolken en ijskappen en groen en bruin door 
het land. 
Actua: Krantenkoppen over waterschaarste en droogte in Vlaanderen en watervervuiling over heel 
de wereld. Vraag de lln. waarover de artikels zouden gaan. Waterschaarste en watervervuiling. 
Vertel dat daar de les om draait.  
 
Kern 
Waterschaarste 
Er is 72% water op aarde waarvan 2,5% drinkbaar water en 0,5% drinkbaar water in ons bereik. 
Waterschaarste is het gebrek aan voldoende proper water. Het is er wanneer de vraag groter is dan 
het aanbod.  
De oorzaken van waterschaarste. De hoeveelheid drinkbaar water die ter beschikking is, is al 
schaars. Daarnaast doet het droge en warme weer het water verdampen. Dit zijn oorzaken waar we 
niets aan kunnen veranderen. Een derde oorzaak is dat wij, de mens heel wat water verspillen en 
daar kunnen we wel iets aan veranderen. Voorbeelden: kraan dichtdraaien tijdens tandenpoetsen en 
inzepen, met regenwater i.p.v. drinkwater de planten gieten, een douche nemen i.p.v. een bad… 
 
Vraag de lln. of ze de betekenis van waterschaarste kunnen uitleggen.  
Vraag wat de oorzaken van waterschaarste kunnen zijn. 
Laat de prent van de verdeling water zien. Laat de lln. aflezen hoeveel water onze planeet heeft, 
hoeveel water er drinkbaar is en van dat drinkbaar water binnen ons bereik is (= waar we aan 
kunnen). Leg uit dat we aan het droge en warme weer waardoor het water verdampt niets kunnen 
veranderen. Ook de hoeveelheid drinkbaar water die ter beschikking is, kunnen we weinig aan 
doen. Vraag de lln. wat we wel kunnen doen om te voorkomen dat al het drinkbaar water snel op is. 
Laat de lln. acties bedenken en noteren bij opdracht 1 die ze zelf kunnen uitvoeren. Voorbeelden: 
kraan dichtdraaien tijdens tandenpoetsen en inzepen, met regenwater i.p.v. drinkwater de planten 
gieten, een douche nemen i.p.v. een bad…  
Laat de lln. eerst zelf nadenken, daarna kan je ze ook tips laten opzoeken. Onderstaande sites zijn 
mogelijk.  
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen  
https://ikwoonfijn.be/10-tips-om-water-te-besparen/  
https://www.farys.be/nl/tips-om-water-te-besparen  
http://www.ja.be/actualiteit/goed-nieuws/15-tips-water-besparen.html  
 
Watervervuiling 
Watervervuiling is de vervuiling van water. Oorzaken hiervan zijn landbouw, afvalwaterzuivering, 
vuilstorting, vervuiling door de stad, industrie, vervoer op het water, olievlek na gezonken schip.  
 
Vertel de lln. dat watervervuiling ook een oorzaak is van waterschaarste. Maar hoe komt die 
vervuiling er?  
Laat de lln. de demo bekijken en minstens vier oorzaken van watervervuiling noteren bij opdracht 1.   
Oorzaken: landbouw, afvalwaterzuivering, vuilstorting, vervuiling door de stad, industrie, vervoer op 
het water, olievlek na gezonken schip.  
 
De toestanden of fasen van water 
Het drinkbaar water dat niet in ons bereik ligt zit vaak in gletsjers en ijskappen. Ook in de lucht zit 
water in de vorm van waterdamp. Deze kleine druppeltjes vormen wolken. Het water dat we kunnen 
drinken moet vloeibaar zijn. 
Opstelling van het proefje: Er staat een maatbeker met ijsblokjes. De maatbeker is gesloten. Er zit 
een thermometer in waarvan je de temperatuur kan aflezen. Een bunsenbrander staat onder de 
maatbeker. De toestand van het water in de maatbeker kan je aflezen in het grijze vak. 

https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen
https://ikwoonfijn.be/10-tips-om-water-te-besparen/
https://www.farys.be/nl/tips-om-water-te-besparen
http://www.ja.be/actualiteit/goed-nieuws/15-tips-water-besparen.html


De ijsblokjes hebben een vaste toestand. De ijsblokjes in de maatbeker worden verwarmd waardoor 
de temperatuur stijgt. De ijsblokjes smelten vanaf 0°C. Het water is nu vloeibaar. Op 100°C kookt het 
water. Vanaf dan verandert het water in gas (toestand), het is nu waterdamp. 
Benamingen veranderingen van toestand.  
Van vast naar vloeibaar is smelten. Van vloeibaar naar gas is verdampen. Van vast naar gas is 
krimpen. Van gas naar vloeibaar is condenseren. Van vloeibaar naar vast is stollen. Van gas naar 
vast is uitzetten. 
 
Laat hen nog eens terugkijken naar de prent en bekijk het percentage drinkbaar water dat niet in 
ons bereik is. Laat hen het inleidend tekstje lezen. Na het lezen weet je dat water drie toestanden 
heeft waarin het voorkomt. De tabel is al aangevuld met de woorden die je las in het tekstje.  
Om de tabel aan te vullen laat je hen met de demo (https://junior.edumedia-
sciences.com/nl/media/133-de-drie-toestanden-van-water) aan de slag gaan en de vraagjes 
invullen.  
 

Water ijs vloeibaar water 
waterdamp 

(onzichtbaar) 

Toestand 

of fase  
vast vloeibaar gas 

 
 
Slot 
Laat de lln. de proefjes thuis uitproberen. 
 
A. Huig tegen een spiegel of raam. Welke verandering van toestand merk je op?  
De uitgeademde waterdamp is een gas en verandert in vloeibaar water. Dit proces heet 
condenseren.  
 
B. Bekijk en voer uit. https://www.proefjes.nl/proefje/131  
Water in vloeibare toestand wordt vast doordat het water stolt bij een temperatuur onder 0°C. 
 
De lln. kunnen de toestanden en veranderingen inoefenen via een verbindingsoefening op 
Educaplay. https://www.educaplay.com/learning-resources/5654444-toestanden_water.html 
 

 

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/133-de-drie-toestanden-van-water
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/133-de-drie-toestanden-van-water
https://www.proefjes.nl/proefje/131
https://www.educaplay.com/learning-resources/5654444-toestanden_water.html


Onderwerp  Hoe kan ik het water in de wereld beter/gezonder maken?  
Muzische werkvorm: assemblage  

Duur  100 minuten (liefst gespreid over meerdere dagen)  

Materiaal  Papier, karton, hout, lege verpakkingen, ijzerdraad, satéstokjes, lucifers, 
ijsstokjes, kranten, stof… 
Plaats waar lln. kunnen timmeren, hamers, lijm, nagels, nietjesmachine 
en nietjes, kleefband. 

Hulp  Laat eventueel een (groot)ouder komen helpen bij het timmeren.  

Doelen 

GO! 1.1  
1.1.1 
 
1.1.2 
 
 
 
1.1.3 
 
 
 
4.1.3.1 
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Het kind in zijn wereld  
Er wordt aandacht besteed aan de wereld waarin 
kinderen opgroeien.  
Die wereld brengen ze mee binnen in de klas. Er is 
aandacht voor de verscheidenheid in die wereld op 
het vlak van zingeving en levensbeschouwing: 
kinderen leven in een geseculariseerde wereld  
en in een multiculturele en multireligieuze wereld. 
Er wordt belang gehecht aan ervaringen, relaties, 
mechanismen en systemen die kinderen 
beïnvloeden in hun beleving van zin en oriëntatie. 
Het eigen of andermans werk (leeftijdsgenoten, 
artistieke wereld, reclame, mode, design, 
architectuur …) kritisch bespreken op basis van een 
keuze uit volgende elementen: 
• Gebruik van gereedschap 
• Gebruik van ontwerp (moodboard, schets …) 
• Wijze van presenteren 
Spreken: Spreekvaardigheden – Presenteren - Een 
presentatie geven over een gelezen boek, een 
project, een coöperatieve opdracht …: een logische 
opbouw gebruiken; een inleiding en afronding 
geven; passend reageren op vragen ter 
verduidelijking. 

OVSG NL-SPR-DV-.  
D02-06-02 
 
  
D03-03-09 D03-
04-08 
D03-07-05-03 
 
 
MV-BLD-… 
OM-1.1 
OM-1.2 
OM-2.4 
OM-3.2 
 
 
OM-3.3 
 

De leerlingen… 
kunnen hun spreektaak voorbereiden aan de hand 
van oriëntatievragen door zelfstandig de vragen 
afzonderlijk te behandelen.  
kunnen op hun niveau formuleren in 
Standaardnederlands.  
kunnen op een verzoek gepast reageren.  
kunnen door een goede articulatie de 
verstaanbaarheid bij het spreken verhogen door 
begin- en eindmedeklinkers duidelijk uit te 
spreken. 
De kinderen… 
staan open voor nieuwe materialen.  
durven zich uitleven met een rijk aanbod aan 
materialen. 
vinden al doende middelen om problemen op te 
lossen.  



kunnen uit een assortiment aan materialen en 
hulpmiddelen een bewuste keuze maken om een 
constructie op te zetten of een creatie te 
ontwerpen.   
kunnen de hulpmiddelen in functie van de 
gewenste vormgeving kiezen en hanteren: dragers, 
hechtingsmaterialen, gereedschappen. 

ZILL MUgr1 
 
 
 
 
 
 
MUge1 
 
 
 
 
 
 
MUge4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUva3 
 
 
 
 
 
 
 
SErv4 
 
 
 
 
 
IVoz3 
 
 
 
 
 
 

De wereld open benaderen met aandacht voor en 
goesting in het kunstzinnige, de verbeelding, de 
creativiteit en het esthetische 10-12j Het 
kunstzinnige in de wereld bewust opzoeken en 
zonder vooroordelen benaderen - geïnteresseerd 
zijn in kunst en erdoor geraakt kunnen worden - 
beseffen dat de beleving van kunst persoons- en 
context gebonden is en daar respectvol mee 
omgaan. 
De wisselwerking tussen muzisch beschouwen en 
creëren illustreren 9-12j De wisselwerking van 
beschouwen en creëren bewust ervaren tijdens het 
muzisch proces en hierover communiceren - 
bewust op zoek gaan naar (kunst)impressies om de 
eigen creatie te versterken, reflecteren over de 
wisselwerking tussen beschouwen en creëren. 
Diverse (kunstzinnige) cultuurervaringen opdoen 
en verwerken; de waarde en functie van kunst in 
de samenleving ervaren 10-12j Actief participeren 
aan een divers aanbod kunst- en cultuur en er in 
interactie mee gaan - beseffen wat de waarde en 
functie van kunst en cultuur is in de maatschappij - 
cultuurervaringen betekenisvol verwerken en 
reflecteren over de eigen kunst- en cultuurbeleving 
- de eigen culturele bagage verrijken en 
aanspreken in verschillende kunstdomeinen, met 
aandacht voor cultureel erfgoed. 
De technische en expressieve vaardigheden die 
nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld, 
muziek, dans en drama verfijnen • Beeld > Collage, 
assemblage, constructie, beeldhouwen, textiel > 
10-12j Verkennen en onderzoeken van 
(complexere) constructie- en 
verbindingstechnieken met (nieuwe) materialen bij 
collages, assemblages en constructies in 2D en 3D 
verfijnd gebruik maken van verschillende 
materialen. 
Bewust sociale rollen opnemen die zowel het 
individueel als het groepsbelang ten goede komen 
in diverse situaties en contexten • Zich present 
stellen > 10-12j Op een zelfbewuste manier iets 
presenteren -present staan voor een willekeurige 
groep - vanuit zelfkennis de aandacht trekken 
Noden en uitdagingen detecteren en er 
mogelijkheden en innovatieve oplossingen voor 



TOmn2 
 
 
 
 
 
 
 
 

bedenken 8-12j Ontwerpend leren: een probleem 
omschrijven en verkennen waaraan de oplossing 
moet voldoen - ideeën verzinnen en selecteren - 
concepten uitwerken en selecteren - prototype 
maken - testen en het ontwerp bijstellen, 
verbeteren - de oplossing presenteren en erover 
communiceren    
Een mondelinge boodschap overbrengen • 
Persoonlijk verslag uitbrengen (over een 
beluisterde of gelezen tekst, een beleefd voorval, 
een behandeld onderwerp) 9-12j Op persoonlijke 
wijze complexere boodschappen voor een 
gevarieerd luisterpubliek (leeftijdsgenoten en 
vooral bekende volwassenen) overbrengen: 
• onderwerpen uit de leefwereld 
• abstracte schoolse onderwerpen 
• bekende of behandelde onderwerpen uit de 

ruimere omgeving 

Verloop 

Vooraf 
De les “De toestand van water” kan zelfstandig door de leerlingen thuis gemaakt worden of 
hiervoor gegeven worden.  
 
Intro 
Filosofisch gesprek: het water op de wereld.  
Iedereen zit in een kring. Heb je een grote klas dan kan je een buitenkring vormen met kinderen die 
op een stoel zitten en een binnenkring waar kinderen op een kussen op de vloer zitten.  
Vertel de leerlingen dat ze een filosofisch gesprek gaan houden. Hier zullen vragen gesteld worden 
waar niet altijd een antwoord op is. Het gaat er om je mening te geven en die kan bij iedereen 
verschillen. Je legt dan uit waarom je iets vindt.  
Maak afspraken met de lln.: 
- Naar elkaar luisteren, anders uit de kring.  
- Hand op steken als je iets wil vertellen. Als de leerkracht knikt mag je hand weer naar beneden.  
- Leerkracht duidt aan wie mag spreken. 
- Voel je niet verplicht om iets te zeggen. Je mag iets zeggen maar dat moet niet. 
- Reageer met respect op de mening van anderen.  
 
Toon de fotovoorstelling van het zwerfvuilproject van Peter Pruydt vanop zijn website: 
https://www.peterpruydtfotografie.be/reportage. 
Vragen die je aan de lln. kan stellen om de beelden te beschouwen.  
- Wat zie je op de beelden? 
- Wat zou het kunnen zijn of betekenen? 
- Wat vind je ervan?  
 
Stel volgende vraag. Wat als je binnen vijf jaar op dezelfde plaatsen een foto neemt…  
Zien die plekken er dan nog zo uit?  
Mogelijke (bij)vragen: 
- Vanwaar komt de vervuiling? (Heeft iemand of iets dat gedaan?) 
- Waarom is die vervuiling er?/ Waarom zou de mens dat doen?  
- Welke gevolgen brengt dat met zich mee voor de natuur, de mensen, de dieren, de plaats… 
- Zijn er afspraken of regels die daar iets over zeggen? 

https://www.peterpruydtfotografie.be/reportage


- Wat kunnen we doen om dit te verbeteren of om dit aan te pakken?  
 
Kern  
Link met de realiteit: krantenkoppen in de themabundel bij les de toestand van het water. Deze les 
kan op dit moment gegeven worden of als huistaak gemaakt laten worden.   
 
Omdat watervervuiling een oorzaak van waterschaarste is gaan we hier een oplossing voor 
bedenken. We hangen als het ware de aarde klaar om gerepareerd te worden net zoals in het beeld 
“The Check-Up” van Sammy Slabbinck. (Die kan je vinden via 
https://sammyslabbinck.tumblr.com/post/30865289885/the-check-up-sammy-slabbinck-2012 ) 
 
Ontwerp  
De lln. hebben tijdens het gesprek al eens nagedacht over hoe ze het probleem van watervervuiling 
kunnen oplossen of verbeteren. 
Het is de bedoeling om een machine of voorwerp te ontwerpen dat daar iets aan kan doen.  
Elke leerling start met woorden en ideeën te noteren op een kladblad en eventueel foto’s of 
bestaande ontwerpen op te zoeken als inspiratie.  
Zet lln. samen in groepjes van 3 tot 4. Op een A3-papier wordt een verzameling gemaakt met alle 
ideeën van dit groepje.  
 
Hulpvragen 
- Wat moet de machine kunnen? (functie) 
- Wat heeft de machine nodig om die functie te kunnen vervullen?  
- In welke omgeving moet de machine kunnen werken? (op of onder het water, naast het water, 

in de lucht…) 
- Welke materialen ga je daarvoor gebruiken? 
- Hoe kunnen de materialen gehecht worden? Welke verbinding ga je gebruiken? 
 
In de klas zijn verschillende materialen aanwezig geordend per soort. De lln. mogen het materiaal 
verkennen. Ze komen per groepje een kijkje nemen bij de tafels.  
Elk groep lln. maakt een ontwerp van hun machine die een samenkomst van meerdere ideeën uit 
de verzameling is. Dit is een schets in potlood, met alle aanwezige materialen en een constructie 
van hoe de machine er uit zal zien. Eventuele opmerkingen of extra uitleg kunnen hieraan 
toegevoegd worden.  
 
Ontwerp waarmaken 
Maak vooraf afspraken over het materiaal en leg uit welke mogelijkheden er zijn. 
Indien een (groot)ouder in de klas komt helpen laat je de lln. met hem of haar kennismaken.  
Leg uit wat hij of zij komt doen en waar hij of zij bij helpt.  
 
Laat de lln. experimenteren met verschillende mogelijkheden. Dit kan door bijvoorbeeld elk groepje 
ander materiaal aan te bieden en hen er een bootje mee te laten maken.  
Mogelijke verdeling 
Groep 1: houten latjes, een hamer en nageltjes  
Groep 2: ijzerdraad, plooitang, kniptang 
Groep 3: houten plankjes, een zaag, een boor schuurpapier en houtlijm 
Groep 4: houten blok, een beitel, schuurpapier 
Groep 5: papier en karton in verschillende diktes en met verschillende eigenschappen bijvoorbeeld 
gekarteld karton, lijm en een schaar  
 
Laat elke groep zijn bevindingen presenteren. Ze geven een antwoord op volgende vragen: 
- Welke materialen had je gekregen? 

https://sammyslabbinck.tumblr.com/post/30865289885/the-check-up-sammy-slabbinck-2012


- Wat gaat er makkelijk met dit materiaal en wat moeilijk? 
- Hoe heb je de verschillende delen aan elkaar gemaakt? 
 
Met de verschillende materialen die aanwezig zijn kunnen de leerlingen aan de slag gaan om hun 
2D-schets in 3D te veranderen.  
Organiseer miniklassen over timmeren, zagen, verbindingen of iets waar de lln. vragen of hulp bij 
kunnen gebruiken.  
 
Leg de focus op de constructie en niet op het uitzicht.  
 
Slogan en presentatie 
Tips voor een slogan. Noem de naam van wat je maakte, stop er humor in, wees kort en krachtig, 
maak een rijm.  
Wanneer de machines klaar zijn verzinnen de groepsleden een slogan om hun machine kenbaar te 
maken of te promoten. Dit kan door een woordspeling,  
Voorbeelden van reclameslogans en woordspelingen: 
Action (winkel): "Verrassend Volledig, Verbazend Voordelig" => rijmen 
LEGO: "Met LEGO kun je alles maken." => Naam noemen 
Kruidvat (drogisterij): "Steeds verrassend. Altijd voordelig." (2005) => kort en krachtig vermelden 
wat je kan verwachten. 
Red Bull (voeding): "Red Bull geeft je vleugels" (2003-heden) => humor 
 
Wanneer de groepen een slogan hebben kunnen ze hun presentatie voorbereiden. In de 
presentatie geven ze een antwoord op volgende vragen. A.d.h.v. bijgevoegd stappenplan kunnen de 
lln. zelfstandig hun presentatie voorbereiden.  
- Wat hebben jullie gemaakt? 
- Hoe hebben jullie dit gemaakt? 
- Waarom hebben jullie dit gemaakt? Welk probleem lost het op? 
- Hoe werkt het? Hoe lost het dat probleem op?  
- Waarom moet het gebruikt worden? 
- Start of sluit je presentatie met de slogan.  
 
Slot 
Voorstelling 
Alle machines worden tentoongesteld. De lln. presenteren hun werken aan elkaar. Maak tijd voor 
vragen stellen over elkaars machines.  
Rond af met een klassikaal gesprek over het verloop van de les. 
- Hoe was het om het voor te stellen? 
- Heb je alles kunnen voorbereiden en afwerken zoals jullie het wouden? 
- Zijn er dingen anders gelopen dan afgesproken? 
- Wat vond je van de opdracht?  
- Wat zal je onthouden? 
- Hoe verliep het samenwerken? Hebben jullie naar iedereen geluisterd? 
 

Extra  
Als intro kan ook de voorstelling “De wereld repareren” van de Gezuster Hirngespinst bekeken 
worden. Dit wordt dan het vertrekpunt voor de volgende activiteiten.  
Andere activiteiten kan je vinden op www.cultuurkuur.be 
 
Inspiratie uit 
CANON Cultuurcel. (z.d.). Inspiratie voor meer cultuur in de klas | Cultuurkuur. Geraadpleegd op 18 
mei 2020, van 

http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Action_(winkel)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Kruidvat&action=edit&redlink=1
http://www.cultuurkuur.be/


https://www.cultuurkuur.be/inspiratie?f%5B0%5D=onderwijsniveau%3A267&f%5B1%5D=thema_ta
xonomy_term_name%3Awereldburgerschap  
 
Foto’s uit de reportage van Peter Pruydt 
Pruydt, P. (z.d.). Reportage | Peter Pruydt Fotografie. Geraadpleegd op 18 mei 2020, van 
https://www.peterpruydtfotografie.be/reportage  
 
Beeld van Sammy Slabbinck 
Slabbinck, S. (2012). The Check-Up [Illustratie]. Geraadpleegd van 
https://sammyslabbinck.tumblr.com/post/30865289885/the-check-up-sammy-slabbinck-2012  
 
Crul, K. (2017b). Zeppelin (1ste editie). Kalmthout, België: Pelckmans Pro.  
 
L. (2019b, 28 januari). Lijst van Nederlandstalige reclameslogans - Wikisage. Geraadpleegd op 21 
mei 2020, van http://nl.wikisage.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_reclameslogans  
 
Multicopy Communicatietrends. (z.d.). » 9 tips om reclame te maken die werkt. Geraadpleegd op 21 
mei 2020, van https://communicatietrends.multicopy.nl/9-tips-om-reclame-te-maken-die-werkt/  

https://www.cultuurkuur.be/inspiratie?f%5B0%5D=onderwijsniveau%3A267&f%5B1%5D=thema_taxonomy_term_name%3Awereldburgerschap
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie?f%5B0%5D=onderwijsniveau%3A267&f%5B1%5D=thema_taxonomy_term_name%3Awereldburgerschap
https://www.peterpruydtfotografie.be/reportage
https://sammyslabbinck.tumblr.com/post/30865289885/the-check-up-sammy-slabbinck-2012
http://nl.wikisage.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_reclameslogans
https://communicatietrends.multicopy.nl/9-tips-om-reclame-te-maken-die-werkt/
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Onderwerp  Het weer op onze bol 

Duur  100 minuten 

Materiaal  Temperatuur: thermometer, stoepkrijt, lintmeter, bord of karton dat buiten bij het 
proefje kan staan om de meetresultaten op te noteren. Weekoverzicht 
temperaturen, lege temperatuurcurves. Laptop of tablet.  
Luchtdruk: vel A4 papier, 2 stapels boeken van ongeveer 15 cm hoog, liniaal, tablet of 
laptop, barometer 
Windrichting en windsnelheid: windwijzer, windsnelheidsmeter, tablet of laptop. 
Bewolking: fles, warm water, schaaltje en ijsblokjes.  
Neerslag: een pluviometer. 

Doelen 

GO! 3.2.6.1 
 
 
3.2.6.2 
 
3.2.6.3 
 
3.2.6.4 
 
3.2.6.9 
 
3.2.6.10 
 
3.2.6.11 
 
3.2.6.12 
 
3.2.6.13 

Dagelijks eenvoudige weerselementen benoemen en noteren 
a.d.h.v. symbolen en voorbeelden geven van gevolgen van het weer 
voor zichzelf. 
Dagelijks eenvoudige weerselementen benoemen en noteren in 
een tabel met conventionele tekens (bijv. een weerkalender). 
Dagelijks eenvoudige weerselementen benoemen en noteren op 
een zelf opgestelde weer-kalender. 
Dagelijks eenvoudige weerselementen benoemen en noteren in 
diagramvorm of tabel en deze interpreteren. 
De regenneerslag vaststellen met behulp van een (zelfgemaakte) 
pluviometer. 
De temperatuur op de thermometer aflezen (positieve 
temperaturen en O° C). 
De temperatuur op de thermometer aflezen (positieve en negatieve 
temperaturen). 
De temperatuur op de thermometer aflezen (minimum- en 
maximumtemperaturen). 
Met voorbeelden illustreren dat het weer invloed heeft op het 
gedrag van de mens (aangepaste kledij …). 

OVSG WO-NAT-06.01 
 
 
WO-NAT-06.02 
 
WO-NAT-06.03 
 
 
WO-NAT-06.04 
 
WO-NAT-06.05 
 
WO-NAT-06.06 
 
WO-NAT-06.07 
 
WO-NAT-06.08 
 
 
WO-NAT-06.09 
 

De leerlingen nemen verschillende weersomstandigheden gericht 
waar, benoemen en vergelijken ze: koud – warm; nat – droog; wind 
– geen wind; zon – wolken. 
De leerlingen stellen weerwaarnemingen door middel van 
pictogrammen voor.  
De leerlingen kunnen verschillende weersomstandigheden 
waarnemen, vergelijken, benoemen en voorbeelden geven van de 
gevolgen voor zichzelf.  
De leerlingen passen hun gedrag en hun kledij aan verschillende 
weersomstandigheden aan.  
De leerlingen zien in dat weersomstandigheden invloed kunnen 
hebben op de gemoedstoestand van zichzelf en anderen.  
De leerlingen weten dat het weer bepaald wordt door: 
temperatuur, neerslag, windrichting, windsnelheid en bewolking.  
De leerlingen lezen de temperatuur van de thermometer af, 
noteren en interpreteren ze.  
De leerlingen vergelijken de hoeveelheden neerslag over 
verschillende periodes aan de hand van zelfgemaakte 
meetinstrumenten.  
De leerlingen lezen de waarden van de pluviometer juist af, noteren 
en interpreteren ze. 



 
WO-NAT-06.11 
 
WO-NAT-06.12 
 
WO-NAT-06.13 
 

De leerlingen schatten de windkracht in aan de hand van een 
vergelijkingstabel.  
De leerlingen lezen de waarden van een barometer juist af, noteren 
en interpreteren ze. 
De leerlingen kunnen de weerselementen op een bepaald moment 
en over een beperkte periode, meten, vergelijken en die 
weersituatie beschrijven. 

ZILL OWna6 Het weer en het klimaat waarnemen, onderzoeken, beschrijven en 
vergelijken; aantonen hoe leefgewoonten mee bepaald worden 
door het weer en het klimaat: 
2.5-12j   De invloed van weersomstandigheden op de omgeving, op 
mens en dier, planten … ervaren en illustreren. 
2.5-12j   Natuurlijke verschijnselen, waaronder weersomstandig-
heden, die een bepaald seizoen kenmerken waarnemen en 
illustreren. 
10-12j   Weerberichten van verschillende plaatsen of verschillende 
tijdstippen vergelijken. 

Verloop 

Intro 
De derde check-up 
Om het weer op de aarde te kunnen controleren moeten we weten hoe je het weer meet. Door 
verschillende metingen kan er een voorspelling gemaakt worden die wij op het weerbericht zien.  
Vandaag leren jullie het weerbericht begrijpen en het weer meten. 
 
Aansluiting vorige les 
Leg de link met de vorige les.  
De verschillende toestanden van water kan je terugvinden in de weerselementen bewolking en 
neerslag. De temperatuur die de toestand van het water doet veranderen is een derde 
weerselement. De andere weerselementen zijn windrichting en -sterkte.  
 
Het weer 
Het weer is de toestand van de atmosfeer (de lucht waarmee de aarde is omgeven) op een bepaald 
ogenblik. Het bepaalt hoe we ons kleden, waar we reizen en hoe we leven.  
Weerkundigen zijn mensen die zich bezighouden met het begrijpen en voorspellen van het weer.  
 
Het weerbericht 
Het weerbericht weergeeft ons de voorspelling van het weer. Je kan het vinden in 
de krant, op de televisie, op de radio of op weerkundige websites.  
De vijf weerselementen zijn temperatuur, bewolking, neerslag, windsnelheid en 
windrichting. In een weerbericht komen verschillende symbolen aan bod. Vaak 
voorkomende zijn zonneschijn, zonnig en bewolkt, bewolkt, regen, sneeuw en 
onweer.  
 
Vraag de lln. wat zij of hun ouders doen wanneer er een daguitstap is gepland en jij of zij willen 
weten wat je of ze moeten aantrekken. Vraag waar de lln. het weerbericht kunnen vinden.  
Zoek het weerbericht voor de schoolregio op. (Dat kan uit de krant of via 
https://www.meteovista.be/) Vraag waarover de lln. iets te weten komen in dit weerbericht.  
Ze komen over de vijf weerselementen nl. temperatuur, bewolking, neerslag, windsnelheid en 
windrichting iets te weten.  
Laat de lln. het weer van vandaag verwoorden door naar buiten te kijken. Laat hen de vergelijking 
met de voorspelling maken.  

https://www.meteovista.be/


Laat de lln. individueel opdracht 4 maken. Ze zetten de woorden zonneschijn, zonnig en bewolkt, 
bewolkt, regen, sneeuw en onweer bij de juiste symbolen.  
 
Laat de lln. een weerbericht (niet dat van daarstraks) lezen door op zoek te gaan naar het antwoord 
op de vraagjes in de bundel. Welke maximumtemperatuur wordt er verwacht? - Welke 
minimumtemperatuur wordt er verwacht? - Wat wordt er gezegd over de neerslag? - Wat wordt er 
gezegd over de bewolking? - Wat vind je in het weerbericht terug over de windsnelheid? - Wat vind 
je terug over de windrichting?  
 
Hoekenwerk 
Leg uit hoe het hoekenwerk zal verlopen en maak afspraken.  Verdeel de groepjes en geef ze een 
naam of nummer. Er zijn vijf hoeken, genummerd van 1 tot 5.  
Algemene afspraken 
De lln. volgen de instructies in de themabundel.  
De lln. zijn voorzichtig met het (meet)materiaal en laten het weer netjes achter op de afgesproken 
plaats. => Zorg dat er een tablet is waarmee de lln. de QR-code kunnen scannen of een computer 
waarmee de lln. de links kunnen openen. Breng de lln. op de hoogte hoe ze ermee te werk gaan. 
De lln. schuiven door na het belsignaal op het bord en het fluitsignaal voor de lln. die buiten zijn.  
 
Afspraken per hoek 
Hoek 1: Temperatuur 
Bepaal specifiek het punt op de speelplaats waar de lln. het materiaal voor het proefje kunnen 
vinden. Elk groepje komt verspreid over de dag langs om metingen uit te voeren. Vertel waar de lln. 
de oplossing van de temperatuurcurve kunnen vinden.  
 
Hoek 2: Luchtdruk 
In deze hoek wordt een filmpje bekeken en een proefje uitgevoerd.  
 
Hoek 3: Windrichting en -snelheid 
Vertel waar de lln. de windwijzer en -snelheidsmeter kunnen vinden op de speelplaats. Zeg dat ze 
(indien mogelijk) buiten mogen blijven zitten of weer naar de klas komen.  
 
Hoek 4: Bewolking 
Verwijs nogmaals naar het materiaal dat netjes wordt achtergelaten na het proefje.  
 
Hoek 5: Neerslag 
Vertel waar de lln. de oplossing kunnen vinden.  
 
Sneller klaar? 
Geef elke lln. alle sneller-klaar-opdrachten of leg de blaadjes apart op een afgesproken plek.  
 
Hoekenwerk  
1. Temperatuur 
De temperatuur van de lucht wordt door het zonlicht, het moment in het jaar en de windrichting 
bepaald. De temperatuur aflezen doe je door met je ogen ter hoogte van de vloeistof het cijfer in 
graden Celsius af te lezen. 
 

a. Warm en koud 
De zonnestralen komen rechter terecht op de landen rond de evenaar waardoor het daar warmer is 
dan aan de polen. Wolken, ijskappen en gletsjers weerkaatsen licht en warmte van de zon terug de 
ruimte in. De temperatuur neemt af hoe hoger je gaat. vb. bergtoppen. Toch ben je dan dichter bij 



de zon? De aarde neemt meer warmte op dan lucht waardoor het daar warmer is. De warme lucht 
van beneden stijgt en koelt af. 
 

b. Temperatuurcurve  
Een temperatuurcurve geeft in een curve aan wat de temperatuur bedroeg voor een bepaalde 
periode. De temperatuur werd op verschillende momenten gemeten en genoteerd in de curve door 
bij het juiste tijdstip en het juiste aantal graden een kruisje te plaatsen. Tot slot worden alle kruisjes 
verbonden en krijg je een lijndiagram.  
 
De lln. bekijken de demo https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/485-een-
temperatuurgrafiek-tekenen en tekenen zelf een temperatuurcurve in een lege tabel.  
 

c. Temperatuur op de weerkaart 
De temperatuur wordt aangegeven met kleuren. Als je de legende leest, geldt het volgende:  
Hoe roder de kleuren, hoe warmer. Hoe blauwer de kleuren, hoe kouder. 
 
2. Luchtdruk 
De lucht of atmosfeer drukt op de aarde, dat is de luchtdruk.  
Bij een hoge luchtdruk is het weer meestal kalm, rustig weer dat warm of koud kan zijn.  
Bij een lage luchtdruk is het meestal onrustig, bewolkt of regenachtig weer.  
 
Hoe wordt luchtdruk gemeten? 
De luchtdruk wordt gemeten met een barometer. Je meet het gewicht van de lucht.  
Als de luchtdruk daalt, "zakt" de barometer en zal het weer slechter worden.  Als hij stijgt, kunnen 
we beter weer verwachten. Dit toestel geeft dus aan of het hoge of lage druk is en dit wordt 
uitgedrukt in hPa (Hectopascal). De gemiddelde luchtdruk is 1013 hPa.  Als de wijzer naar links gaat 
is het lage luchtdruk, als de wijzer meer naar rechts gaat is het hoge luchtdruk. 
 
De lln. bekijken het filmpje waarin nogmaals wordt uitgelegd wat hoge en lage luchtdruk is.  
https://schooltv.nl/video/waardoor-ontstaat-wind-en-wat-zijn-hoge-en-lage-
drukgebieden/#q=beaufort 
 
3. Windrichting  
Laat de lln. op de speelplaats de wind voelen.  
De wind is beweging van lucht rond onze planeet. Als warme lucht stijgt komt er koude lucht voor in 
de plaats. De wind zorgt ervoor dat wolken bewegen en dat de lucht kouder aanvoelt. De richting 
waaruit de wind komt zegt veel over de wind dat hij meebrengt. 
 
De lln. vullen aan door naar de kaart te kijken.  
Wind uit het noorden is koud. Wind uit het oosten is droog. Wind uit het zuiden is zacht en warm. 
Wind uit westen is vochtig en brengt vaak regen en wolken met zich mee.  
Het zonlicht verwarmt het land en de warme grond verwarmt de lucht. De warme lucht verspreid 
zich en wordt lichter waardoor die opstijgt en koelere, zwaardere lucht uit koudere streken aan komt 
waaien. 
 
De windwijzer of -vaan wordt gebruikt om de richting van de wind te weten. Hij duidt de richting van 
waaruit de wind komt aan.  
Het voorste deel van een windwijzer heeft een minder grote oppervlakte dan het achterste deel.  Als 
de wind opsteekt, dan vangt het grootste deel de meeste wind.  Daardoor gaat dat deel 
meebewegen in de richting van de wind.  Het kleinste deel, meestal de pijl of de kop van de haan, 
wijst dan in de richting waaruit de wind waait. Kompas om te kijken naar waar de pijl wijst.  
 

https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/485-een-temperatuurgrafiek-tekenen
https://junior.edumedia-sciences.com/nl/media/485-een-temperatuurgrafiek-tekenen
https://schooltv.nl/video/waardoor-ontstaat-wind-en-wat-zijn-hoge-en-lage-drukgebieden/#q=beaufort
https://schooltv.nl/video/waardoor-ontstaat-wind-en-wat-zijn-hoge-en-lage-drukgebieden/#q=beaufort


Windsnelheid/-kracht 
De wind kan sterk of minder sterk zijn. Denk maar aan een zomers briesje dat de bladeren laat 
bewegen tegenover een orkaan die de daken van de huizen waait. Met de schaal van beaufort wordt 
de windsnelheid uitgedrukt in m/sec of km/u. Ze geeft ook aan welke schade de wind kan 
aanbrengen. Op deze site https://wikikids.nl/Schaal_van_Beaufort kunnen de lln. extra informatie 
en afbeeldingen vinden.  
 
De windsnelheid meet je met een windsnelheidsmeter of anemometer. De holle halve bollen vangen 
de wind op en de bolle halve bollen geleiden de wind af waardoor het in een bepaalde richting gaat 
draaien.   
 
4. Bewolking 
De lucht draagt waterdruppels en ijskristallen met zich mee die hoog in de lucht wolken vormen.  
Wolken hebben verschillende vormen en kleuren.  
Mist en nevel zijn wolken. 
 
Wolken die dicht bij de grond ontstaan noemen we nevel of mist.  
Mist bestaat uit waterdruppels die in de lucht zweven. De waterdruppels worden gevormd wanneer 
vochtige lucht erg koud wordt waardoor de waterdamp in de lucht condenseert en kleine vloeibare 
druppels vormt. Nevel is hetzelfde als mist maar minder dicht. 
 
Proefje: een wolk in een fles https://www.proefjes.nl/proefje/234  
Een deel van het water in de fles zal verdampen en naar de hals van de fles stijgen. De waterdamp 
zal daar in contact komen met de lucht die door de ijsblokjes koud worden. Op dat moment zal de 
waterdamp condenseren en bovenaan in de fles een wolkje vormen.  
De lln. volgen het stappenplan. 1. Vul een fles met warm water.  2. Laat de fles even staan. 3. Giet 
dan het warme water weg tot op een kwart van de fles. 5. Zet een schoteltje op de hals van de fles. 
6. Leg er een paar ijsblokjes op.  
 
5. Neerslag 
Regen, sneeuw en hagel noemen we neerslag. Het is water dat uit de lucht neervalt. Als wolken 
botsen vormen ze een grotere wolk. Als de druppels in de wolk te zwaar worden vallen ze als regen 
uit de lucht. Bij zeer koude lucht verandert de regen in de wolken in sneeuw. Sneeuwvlokken zijn 
kleine ijskristallen die samenkomen. In onweerswolken waar grote waterdruppels hoog in de lucht 
bevriezen worden ze hagel. Wanneer de hagel te waar is valt hij naar beneden.  
 
Met een regenmeter of pluviometer meten weerkundigen de hoeveelheid regen die in een bepaalde 
tijd valt. l/m2  

 
Slot  
Bespreek het hoekenwerk. Vraag… 
- wat ze onthouden hebben. 
- wat er moeilijk ging. 
- wat ze geleerd hebben. 
Laat de lln. individueel het besluit aanvullen. Ze kunnen in hun bundel de juiste oplossing opzoeken. 
Overloop samen de oplossing van de temperatuurcurve. Maak indien nodig samen met de lln. de 
curve opnieuw.  

Tempodifferentiatie 

• Er is een bundel met taalspelletjes over het weer voor wie sneller klaar is. 

• De terugkijker “De eerste weerman” uit de Kitskrant. Jaargang 30, nummer 1, 02/09/2019 
kunnen geïnteresseerde lln. lezen.  

https://wikikids.nl/Schaal_van_Beaufort
https://www.proefjes.nl/proefje/234


 

 

  



Hoek 1: Temperatuur - voorbeeldschema metingen temperatuur en schaduw 

 
Tijdstip 

Voorspelde 
temperatuur 

Gemeten  
temperatuur 

Lengte van  
de schaduw 

Meting 1 ___:___ _____°C _____°C _____ cm 

Meting 2 ___:___ _____°C _____°C _____ cm 

Meting 3 ___:___ _____°C _____°C _____ cm 

Meting 4 ___:___ _____°C _____°C _____ cm 

Meting 5 ___:___ _____°C _____°C _____ cm 

Meting 6 ___:___ _____°C _____°C _____ cm 

Hoek 1: Temperatuur - temperatuurcurve tekenen 
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Hoek 4: Bewolking – wolkenkaart 

  



Hoek 1: Oplossing: Temperatuur - temperatuurcurve tekenen 

 

 



Onderwerp  Le temps  

Duur  25’ 

Materiaal Memory, weersymbolen of weerberichten 

Doelen 

GO! 5.23A  Om bovenstaande taaltaken uit te voeren kunnen de leerlingen de 
volgende lexicale elementen functioneel inzetten. De leerlingen 
gebruiken in reële contexten, afhankelijk van de taaltaken en de 
taalgebruiksituaties, woorden en woordcombinaties uit volgende 
woordvelden: het weer; 

OVSG  
FR-DOD-01.10 
 
 
FR-SPR-04.03 
FR-SPR-04.04 
FR-SPR-04.05  
FR-SPR-04.09  
 
FR-SPR-04.18 
FR-LEZ-05.02 
FR-LEZ-05.06  
FR-LEZ-05.12  
FR-LEZ-05.16 
FR-LEZ-05.18  
FR-MOI-02.03  
 
FR-MOI-02.04  
 
FR-LUI-03.01  
FR-LUI-03.07  
FR-LUI-03.11  
FR-LUI-03.14  
FR-SCH-06.01  
FR-SCH-06.02 
FR-SCH-06.03 
FR-SCH-06.04 

De leerlingen… 
gebruiken de woorden en woordcombinaties uit het woordveld ‘het 
weer’ functioneel. Ze houden daarbij rekening met de vorm, de 
betekenis en het reëel gebruik in een context. 
zeggen vooraf beluisterde woorden na. 
zeggen vooraf beluisterde zinnen na. 
lezen vooraf beluisterde en/of gelezen informatieve teksten luidop.  
vertellen met een vorm van ondersteuning informatieve teksten na 
in de vorm van een opsomming.  
maken gebruik van ondersteunend visueel materiaal.  
bepalen het onderwerp in informatieve teksten.  
achterhalen de hoofdgedachte in informatieve teksten.  
selecteren gevraagde informatie uit informatieve teksten.  
maken gebruik van ondersteunend visueel materiaal.  
leiden de vermoedelijke betekenis van transparante woorden af. 
nemen deel aan een gesprek door te reageren op vragen, 
antwoorden en uitspraken te begrijpen en door erop te reageren.  
nemen deel aan een gesprek door zelf vragen te stellen, 
antwoorden te geven en uitspraken te doen.  
*tonen bereidheid om te luisteren.  
selecteren gevraagde informatie uit informatieve teksten.  
maken gebruik van ondersteunend visueel materiaal.  
leiden de vermoedelijke betekenis van transparante woorden af. 
*tonen bereidheid en durf om te schrijven in het Frans. 
*tonen bereidheid om te streven naar taalverzorging. 
schrijven een tekst foutloos over.  
vullen een tekst aan met grammaticaal correct gegeven woorden. 

ZILL TOmf1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een voor hen bestemde mondelinge boodschap in het Frans 
begrijpen  
• Onderwerp bepalen in: > informatieve teksten 
• Gevraagde informatie selecteren in: > informatieve teksten 
10-12j   Bij het luisteren de nodige functionele kennis inzetten die 
zinvol is in die context, waaronder 
• woorden en woordcombinaties uit woordvelden die aansluiten bij 
hun leefwereld, zoals: persoonlijke gegevens, relatie tot de 
anderen, dagelijks leven, eten en drinken, tijd, ruimte, natuur, het 
weer. 
• het begrijpen van eenvoudige zinnen waarin de meest courante 
woordsoorten in de juiste grammaticale vorm worden gebruikt en 
tot zinvolle gehelen worden samengebracht: zelfstandig 
naamwoord (genus, getal, overeenkomst), lidwoorden, bijvoeglijk 
gebruikte woorden (bijvoeglijke naamwoorden, bezittelijke en 



 
 
 
 
TOtg4  
 
TOmf3  
 
 
 
 
 
 
TOmf4  

aanwijzende voornaamwoorden), persoonlijk voornaamwoord, 
infinitieven, werkwoordsvormen in functie van communicatie in de 
tegenwoordige tijd, futur proche en zeer frequente vormen van de 
passé composé. 
Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het 
nut daarvan inzien. 
Met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve 
teksten in het Frans navertellen in de vorm van een opsomming 
10-12j   Een boodschap met bepaalde tekstkenmerken begrijpen - 
uit de beluisterde of gelezen boodschap gegevens letterlijk 
selecteren en navertellen. 
Met een vorm van ondersteuning een gebeurtenis, verhaal, iets of 
iemand in het Frans beschrijven in de vorm van een opsomming. 
10-12j   Inzetten van spreekstrategieën op initiatief van en met de 
hulp van de leraar: - voorkennis gebruiken - het spreekdoel voor 
ogen houden - gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal - 
gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal (prenten, 
presentatie, spreekkader, schema, sleutelwoorden, …) - zich blijven 
concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen zeggen wat 
ze willen. 

Verloop 

Intro  
Vertel dat de lln. in deze les het weer leren beschrijven.  
 
Kern 
Kijk naar buiten en beschrijf in het Frans het weer van vandaag.  
Vraag de lln. wat ze begrepen hebben. 
 
Woordenschat  
Zeg de Frans(e) woorden/uitdrukkingen en hun vertaling voor, de lln zeggen jou na. 
 
In bijlage kan je een memory vinden.  
Laat de lln. eerst de prenten combineren en aflezen zodat de link met de betekenis duidelijk is.  
Laat de lln. daarna memory spelen.  
 
Luisterbegrip  
Stel de lln. de vraag “Quel temps fait-il?”. Lln. antwoorden in het Frans met woorden en zinnen uit 
de lijst.  
 
Laat de lln. per twee inoefenen met verschillende weerkaarten of weersymbolen.  
Laat de lln. de juiste zinnen onder de prenten schrijven. Ze kunnen in de kader kijken naar de 
schrijfwijze.  
 
Slot 
Vertel de lln. hoe ze thuis kunnen oefenen. 
Een mogelijkheid om de woorden en zinnen te oefenen is ze opdelen in 3 delen. Oefen bijvoorbeeld 
vanavond deel 1, morgenavond deel 2 en de dag daarna deel 3, dag vier overloop je alle woorden. 
Je kan best elke dag enkele woorden en enkele zinnen leren dan alles in één keer. 

 



     

Il fait mauvais. 
Le soleil  

Il y a du soleil. 
Il fait beau. 

La neige 

Il y a de la neige. 

Il va neiger. 

Un parapluie 

 

    

Quel temps fait-il?  
Il pleut. 

Il va pleuvoir. 

Le vent 

Il y a du vent. 
Il fait chaud. Il fait froid. 

 



Onderwerp  Spreekwoorden en gezegden 

Duur  75 minuten + toonmoment en slot van 25 minuten 

Materiaal Projectiescherm en projector, A6-papier per leerling, spreekwoordenboeken, 
fototoestel, teken, kleurpotloden, verf, wasco’s voor de achtergrond, greenscreen 

Concept  Onderwerp: Spreekwoorden en gezegden over het weer 
Bouwsteen: Decor 
Werkvorm: Filmen met camera 
Algemeen muzisch doel: Duidelijk en sprekend vormgeven. 
De lln. kunnen de voor- en achtergrond duidelijk weergeven zodat het voorgestelde 
spreekwoord gevonden kan worden door het publiek. 

Doelen 

GO! 7.1.2 
 
7.1.5 
 
7.1.6 
7.3.1 
7.3.6 
 
7.4.2 
 

Vertrouwen hebben in hun (muzische) expressiemogelijkheden en hun 
talent bij het (expressief) gebruik van media ontdekken en ontwikkelen. 
Durven bij het gebruik van media hun eigen expressiestijl en creatieve 
uitingen tonen. 
Toestellen, materialen en software op een zorgzame manier hanteren. 
Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media. 
Waarnemingen, ideeën en fantasieën creatief vormgeven door gebruik 
te maken van (audiovisuele) media. 
Een boodschap functioneel en aantrekkelijk ontwerpen en 
communiceren met behulp van media door te zorgen voor het 
geschikte taalregister en gedrag. 

OVSG LOD-ICT-
01.01 
 
02.04 
 
 
 
MV-MED-
MKL-1.4 
 
OOW-2.1 
OOW-2.4 
 
OOW-2.5 
 
 
CM-3.4 
 
CM-3.6 
MO-4.6 
 
NL-SPR-DV- 
D03-05-06 

 
*De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het creatief vormgeven 
van hun ideeën. 
De leerlingen kunnen de randvoorwaarden voor hun voorstelling 
bepalen: technisch (hardware en software) en organisatorisch 
(planning en taakverdeling, hoe ver zitten de toehoorders van mij af, 
wat kunnen ze zien/horen vanuit die positie…). 
 
De kinderen ervaren dat een werkelijkheid kan voorgesteld worden 
door beelden en/of geluiden.  
De kinderen kunnen audiovisuele media technisch bedienen.  
De kinderen kunnen de audiovisuele media technisch hanteren om een 
product te realiseren.  
De kinderen kunnen boodschappen overbrengen via verschillende 
media, rekening houdend met hun verschillende mogelijkheden en 
beperkingen.  
De kinderen kunnen een gegeven uit de werkelijkheid voorstellen met 
beelden en/of geluiden.  
De kinderen kunnen een boodschap overbrengen.  
De kinderen kunnen reflecteren op het eigen mediagebruik en 
motiveren hun programmakeuze. 
 
kunnen een spreekwoord of zegswijze gepast in een zin gebruiken.  

ZILL MEmw1 
 
 
MEmw2 
 
 

Media enthousiast en positief aanwenden 
2.5-12j   De mogelijkheden van media op een positieve, verantwoorde 
en waardevolle manier aanwenden 
Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch 
beoordelen naar vorm en inhoud 



 
 
 
 
 
MEge1 
 
 
 
 
 
MEge2 
 
 
 
 
 
MEge4 
 
 
 
 
 
MEva1 
 
 
MEva2 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEva4 

5-12j   Zich respectvol uitdrukken bij de beoordeling van mediagebruik 
en van mediacontent 
7-12j   Aangereikte criteria hanteren bij het beoordelen van eigen en 
andermans mediagebruik en boodschappen en daarbij de vragen van 
het communicatiemodel inzetten 
De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en 
hun toepassingen ontdekken en begrijpen 
6-12j   Verschillende mediamiddelen en hun mogelijkheden kennen - in 
functie van een vooropgesteld doel op zoek gaan naar de gepaste 
media - ervaren hoe een mediamiddel verschillende toepassingen kan 
hebben 
Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in functie 
van een beoogd doel 
2.5-12j   De mogelijkheden van de mediamiddelen ontdekken en 
gebruiken om eigen ideeën, gevoelens, gebeurtenissen en informatie 
vorm te geven en te verwerken 
2.5-12j   Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief aanwenden 
De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en 
hanteren • Licht >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven en 
eenvoudig toepassen van: 
• effecten van belichting 
• samenspel tussen licht en donker 
• sfeer 
Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen 
2.5-12j   Onder begeleiding experimenteren met de bediening van 
mediamiddelen uit de eigen omgeving en leefwereld 
Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen  
4-12j   Experimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun 
mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent - 
eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te 
bewerken, te monteren en af te spelen. 
10-12j   Doelgericht inzetten van de audiovisuele bouwstenen 
10-12j   Experimenteren met video - en geluidsbewerking bijvoorbeeld 
met eenvoudige apps video en geluid manipuleren, stopmotion 
filmpjes maken … 
Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen 
6-12j   Geschikte mediamiddelen selecteren en gebruiken om met 
anderen te communiceren - daarbij selecteren uit voor hen bestemde 
en beschikbare mediamiddelen 

Verloop 

Muzische verwerking na het hoekenwerk rond het weer.  
Vooraf 
Laat de lln. de rebussen afwerken in de klas of thuis. 
 
Intro 
Vertel de lln. dat ze een spreekwoord gaan uitkiezen dat ze per twee gaan voorstellen aan de 
klasgenoten. De klasgenoten zullen dan raden over welk spreekwoord het gaat. De voorstelling 
wordt een filmopname waarbij jullie gaan letten op de voor- en achtergrond.  
 
Kern 
Waarnemen 



Je kan nog tot 30 juni 2025 gaan kijken naar de 360° show Earth, Moon, Sun reis door het 
zonnestelsel in Kattenvennen te Genk.  
https://www.kattevennen.be/nl/activiteiten/360-show-earth-moon-sun-op-groepsreservatie/104/  
Hierin wordt duidelijk een onderscheid tussen voor- en achtergrond gemaakt. Het personage 
Coyote vertoeft op de voorgrond terwijl op de achtergrond beelden vanuit de ruimte worden 
getoond.  
 
Geen tijd om op uitstap te gaan? 
Toon beelden of een filmpje waar het onderscheid tussen voor- en achtergrond duidelijk is.  
Voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=rLVKtoCVL4U van Like Me.  
 
Bespreking 
De clip is van Like Me. Het liedje “Laat ons een bloem” wordt gezongen. Op de achtergrond zie je 
beelden van gras, bloemen…, landschappen van een zonsondergang, het heelal… en effe kleuren. De 
achtergrond verduidelijkt wat er gezongen wordt of legt de focus op de zanger. Ook vrolijkt het de 
clip op. Op de voorgrond zie je de acteurs van Like Me.  
 
- Wie kent de clip? Van welke groep is het? Like Me 
- Wat gebeurt er op de voorgrond? Personen die zingen  
- Wat zie je op de achtergrond? Landschappen zoals zonsondergang, heelal, wolken… beelden 

van bloemen, gras… en effe kleuren. 
Je kan (een deel van) de clip nogmaals tonen en hen laten kijken naar de achtergrond. Daarna 
kunnen ze hun antwoord aanvullen.  
- Waarom zouden ze de achtergrond in een effe kleur maken? Zodat de focus op de persoon ligt.  
- En waarom een landschap? Op deze manier wordt de tekst ondersteund en vrolijkt de clip op.  
- Hoe zou je voor- en achtergrond beschrijven in eigen woorden?  
 
Voor- en achtergrond 
Het voorplan is wat zich op de voorgrond afspeelt, het achterplan de achtergrond. (…) 
De achtergrond is je decor, de omgeving waar iets zich afspeelt. De personages of voorwerpen 
waarover het gaat, staan op de voorgrond.  (Koen Crul, 2017) 
 
Experimenteren/inoefenen/ideeën verzamelen  
Achtergrond  
Op de achtergrond komen geen details of kleine tekeningetjes, wordt er niet overdreven in 
kleurgebruik. Het doel is om duidelijk te maken wat de situatie is of waar iemand zich bevindt. 
Kortom, het versterkt of verduidelijkt de voorgrond.  
 
De lln. krijgen een A6 papier en maken een achtergrond (die niet een effe kleur is) bij een stukje uit 
de clip waar nu een effe kleur gebruikt wordt. vb. 2:19 – 2:36 Laat de lln. de tekst uit dat stukje 
lezen.  

“Laat ons een bloem 
En wat gras dat nog groen is 

Laat ons een boom 
En het zicht op de zee 
Vergeet voor een keer 

Hoeveel geld een miljoen is 
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee” (songteksten.net)  

Loop rond tussen de lln. en bekijk het resultaat. Help lln. die het moeilijk hebben op weg door te 
verwijzen naar de tekst, wat er bij hen opkomt, hoe ze zich erbij voelen.  
 
Laat de lln. per twee aan elkaar voorstellen wat ze getekend hebben.  

https://www.kattevennen.be/nl/activiteiten/360-show-earth-moon-sun-op-groepsreservatie/104/
https://www.youtube.com/watch?v=rLVKtoCVL4U


Vraag enkele lln. om het voor heel de klas voor te stellen. Vertel nogmaals dat er meerdere 
mogelijkheden zijn voor een achtergrond. Landschappen of plaatsen, beelden van wat gezegd 
wordt of misschien hebben de lln. nog iets anders bedacht als achtergrond.  
Vraag de lln. wat ze moeilijk/makkelijk vonden aan deze opdracht. Speel hierop in bij het maken van 
de eindopdracht.  
 
Voorgrond  
Op de voorgrond spelen twee of drie personen. Ze kunnen iets uitbeelden of een kort dialoogje 
houden. Wat beweegt valt op wat stilstaat valt minder op.  
 
Maak groepjes van twee of drie lln.. Laat de lln. een achtergrond van een van de klasgenoten 
kiezen. Zet hiervoor een timer. Is het niet gelukt om te kiezen, dan kies je als leerkracht voor dat 
groepje. Geef de lln. twee minuten de tijd om een zin bij de achtergrond te formuleren die ze 
daarna zullen uitbeelden. Ga rond en geef feedback. Denk hierbij aan de mogelijkheden om uit te 
beelden. 
Laat de lln. een stappenplan volgen. 

1. Denk individueel na over wat je gaat doen.  
2. Laat iedereen zijn idee aan elkaar vertellen. 
3. Kies één idee of maak een nieuw idee dat bestaat uit meerdere ideeën. 
4. Gaat iedereen akkoord? 
5. Verdeel de rollen: Wie beeldt wat uit? (stilstaand of in beweging?) Wie gaat met wie in 

dialoog? Denk eraan: Wat beweegt valt op, wat stilstaat minder.  
6. Oefen – stuur bij – oefen - … 

Laat enkele lln. die graag voordoen wat ze hebben voorbereid dat doen. Laat hen de achtergrond 
tonen. Geef nog enkele tips mee. Laat ze letten op waarop ze de focus willen leggen. Wie of wat 
beweegt trekt de aandacht. Iemand die iets uitbeeldt kan best blijven stilstaan wanneer er een 
dialoog gevoerd wordt.  
 
Vraag de lln. wat ze moeilijk/makkelijk vonden aan deze opdracht. Speel hierop in bij het maken van 
de eindopdracht.  
 
De eindopdracht 
Vraag de lln. klassikaal of individueel waarvoor ze graag willen zorgen, de voor- of achtergrond.  
Verdeel op basis van de keuzes de groepjes. Laat de lln. met min. twee en max. vijf lln. in een 
groepje werken waarbij één tot twee lln. voor de achtergrond instaan en één tot drie werken aan 
de voorgrond. Om het makkelijk te maken noemen we de opsplitsing van de groepjes “teams”. Dan 
wordt het team voorgrond en team achtergrond.  
 
Geef de lln. een stappenplan zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen.  

1. Kies een spreekwoord. (Rebus of spreekwoordenboek) 
2. Zoek de betekenis op in een spreekwoordenboek. 
3. Wissel ideeën uit met de groep.  
4. Maak de ideeën specifiek in je team: voor- of achtergrond.  
5. Neem het nodige materiaal.  

Voorgrond: voorwerpen bij het uitbeelden/de dialoog. 
Achtergrond: kleurpotloden, wasco’s, verf… en een A3-papier. 

6. Werk uit. 
Voorgrond: Hou rekening met het greenscreen en de breedte van het beeld.  

7. Voorgrond: oefen – pas aan – oefen - … 
Achtergrond: bekijk tussendoor eens van verder.  

8. Vraag team achtergrond om te kijken naar team voorgrond. 
Vraag team voorgrond om te vertellen waar of wat er getoond wordt op de achtergrond. 



9. Bespreek met heel de groep wat je zag en wat er nog beter kan.  
10. Pas aan/voeg toe/…  

 
De lln. kiezen een spreekwoord dat ze willen voorstellen. Het kan een spreekwoord uit de rebussen 
zijn maar ook één opgezocht in een spreekwoordenboek dat te maken heeft met het weer. 
De lln. zoeken in een spreekwoordenboek op wat de betekenis is van het spreekwoord.  
 
De leerkracht noteert alle spreekwoorden op het bord zonder te laten merken welke van wie is.  
 
Team achtergrond zorgt voor het decor, de situatie of omgeving overbrengen.  
Team voorgrond speelt een dialoog of beeldt uit zodat het spreekwoord wordt weergegeven.  
 
Het filmpje  
Leg klassikaal uit hoe het fototoestel werkt.  
De lln. die gefilmd worden doen dit voor een greenscreen.  
Elk groepje krijgt twee pogingen om gefilmd te worden.  
Elk team komt één keer aan de beurt om een opname te maken.  
 
De leerkracht scant de achtergronden in en zet deze achter de voorgrond. Nadat dit gebeurd is kan 
het resultaat bekeken worden door heel de klas. Dit zal waarschijnlijk op een ander moment 
gebeuren.  
 
Slot  
Presenteer de filmpjes en laat de lln. raden over welke zegswijzen en spreekwoorden het gaat. De 
spreekwoorden werden eerder genoteerd en kunnen er nu bijgehaald worden. Achterhaal samen 
de betekenis van het spreekwoord of zoek op in een spreekwoordenboek.  
Laat de lln. de focus op de voor- en achtergrond leggen.  
Mogelijke kijkvragen bij of na een voorstelling: 
Aan de makers 
- Hoe was het om het voor te stellen? 
- Heb je alles kunnen voorbereiden en afwerken zoals jullie het wouden? 
- Zijn er dingen anders gelopen dan afgesproken? 
Aan het publiek 
- Wat vond je ervan? Mooi, verassend, nieuw… 
- Beschrijf wat je hebt gezien. (Kan je gebruiken wanneer het raden van het spreekwoord moeilijk 

is.) 
Nabespreking na alle voorstellingen  
- Wat zal je onthouden of voortvertellen? 
- Heb je plezier beleefd aan de opdracht? 
- Hoe verliep het samenwerken? Hebben jullie naar iedereen geluisterd?  
 

Extra informatie  
Duur: 1 uur 15 minuten - Prijs: € 4,00 per leerling 
Adres: Planetariumweg 19, 3600 Genk 
Organisatie: Cosmodrome (Kattenvennen) 
Met dit ticket kan de show uitgebreid worden met een bezoek aan de expo en de sterrenwacht. 
Met een combinatiepakket kan aansluitend bij de show een workshop gevolgd worden. 
https://www.kattevennen.be/nl/activiteiten/360-show-earth-moon-sun-op-groepsreservatie/104/  
 
Meer info over voor- en achtergrond 
https://www.shoot.be/praktijk/179595/achtergrond-voorgrond-bepalen-fotografie/  

 

https://www.kattevennen.be/nl/activiteiten/360-show-earth-moon-sun-op-groepsreservatie/104/
https://www.shoot.be/praktijk/179595/achtergrond-voorgrond-bepalen-fotografie/


 Lijst van spreekwoorden en gezegden 

 

Na regen komt zonneschijn. 

Na een slechte periode met veel tegenslag gaat het altijd weer iets beter. 

Regen in mei dan is april voorbij. 

Een eigenlijk overbodig gezegde maar de betekenis is dat de natuur zijn eigen 

volgorde kiest. 

Voor de regen thuis zijn. 

Dit gezegde heeft in letterlijke betekenis een gunstig effect maar 

spreekwoordelijk wordt bedoeld dat iemand zich op tijd in veiligheid heeft 

gebracht bijvoorbeeld door een vervelende situatie te ontwijken. 

De wind in de rug hebben. 

Alles gaat voorspoedig zonder problemen. 

Door wind en weer gaan. 

Zoals in letterlijke zin slecht weer wordt getrotseerd zo is er in figuurlijke zin 

niets dat het bereiken van het doel in de weg kan staan. 

Hij krijgt de wind van voren. 

Als iemand iets verkeerd heeft gedaan kan het hem overkomen dat hij een 

uitbrander krijgt of hem flink de waarheid wordt verteld. 

Hoge bomen vangen veel wind. 

Iemand met een hoge functie of een functie die zeer in de belangstelling staat 

kan veel kritiek verwachten. 

Iemand de wind uit de zeilen nemen. 

Geen wind in de zeilen betekent stil liggen van de boot. Zo bedoelt dit 

spreekwoord om een aanvaller “plat te leggen” door al te verdedigen voordat de 

aanval is ingezet. 

Voor de wind gaan. 

Dit gezegde is vergelijkbaar met: De wind in de rug hebben. Het betekent veel 

voorspoed. 

Weten uit welke hoek de wind waait. 

Goed geïnformeerd zijn over wat er kan gebeuren. 



Wie wind zaait zal storm oogsten. 

Verkeerd handelen zal niets goeds opleveren. 

Zoals de wind waait, waait zijn jasje. 

Meegaan met de mening van anderen. Soms om de klant tevreden te houden. 

Achter de wolken schijnt de zon. 

Dit is een spreekwoord gelijk aan: Na regen komt zonneschijn. Er komen altijd 

weer betere tijden. 

Geen nieuws onder de zon. 

Alles is nog steeds hetzelfde. 

Het leven van de zonnige kant bekijken. 

Iemand die het leven van de zonnige kant bekijkt is een optimist die geen 

narigheid ziet. 

Het zonnetje in huis zijn. 

Iemand die het zonnetje in huis is geeft veel vreugde en is een graag geziene 

gast. 

Iemand in het zonnetje zetten. 

Als iemand extra aandacht verdiend heeft wordt hij in het middelpunt van de 

belangstelling gezet. 

Je moet hooien als de zon schijnt. 

Je moet van de gelegenheid gebruik maken en niet op het verkeerde moment 

actie ondernemen. 

Met de noorderzon vertrekken. 

Iemand die met de noorderzon vertrekt verdwijnt stiekem zonder te zeggen 

waarheen. 

Smelten als sneeuw voor de zon. 

Zo snel als sneeuw smelt als de zon er op schijnt zo snel verdwijnt ook iets heel 

anders. 

Voor niets gaat de zon op. 

Inderdaad hoeft daar niet voor betaald te worden en zo is het ook met andere 

dingen die gratis zijn maar met dit gezegde wordt juist het tegenovergestelde 

bedoeld dus: alles kost geld. 

 



Daniëls, W. (2009). Van Dale Junior Spreekwoordenboek (1ste editie). Houten, 

Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.  

 



Onderwerp  De draaiing van de aarde 

Duur  50’ 

Materiaal  Globe, computer 

Doelen 

GO! 3.2.6.5 
 
3.2.6.15 
 
 
 
 
 
3.2.6.17 
 
 
3.2.6.18 
 
 
3.2.6.19 
 
3.2.6.23 

Vergelijkingen maken tussen de verschillende seizoenen aan de hand 
van waarnemingen over een periode van bijv. drie weken. 
Zon, maan en sterren als dusdanig correct benoemen en verwoorden: 
dat de zon licht en warmte geeft, dat we sterren zien als lichtjes aan de 
hemel, dat we de maan niet altijd in dezelfde vorm zien en dat we zon 
en maan niet altijd op dezelfde plaats zien.3.2.6.16 Verwoorden dat we 
de zon ’s morgens in het oosten zien, ’s middags in het zuiden, ’s avonds 
in het westen en nooit in het noorden. 
Uitleggen en demonstreren aan de hand van concreet materiaal dat de 
aarde in 24 uur rond haar eigen as draait en hierdoor dag en nacht 
ontstaan. 
Uitleggen en demonstreren aan de hand van concreet materiaal dat de 
aarde in 365 dagen rond de zon draait en hierdoor de duur van een jaar 
bepaald wordt en de seizoenen bij ons ontstaan. 
Tonen hoe de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar 
bewegen. 
Enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. magnetisme en licht beschrijven: 
kompasnaald, licht en schaduw … 

OVSG WO-NAT-. 
04.15b 
 
04.15c 
 
05.01 
05.02 
 
05.03 
05.04 
05.05 
 
05.06 
 

De leerlingen… 
geven van voorzieningen en voorwerpen uit hun omgeving aan welke 
energiebron verantwoordelijk is voor verwarming.  
geven van voorzieningen en voorwerpen uit hun omgeving aan welke 
energiebron verantwoordelijk is voor verlichting.  
weten dat er een maan, een zon en sterren zijn.  
tonen hoe de aarde om de eigen as draait en verklaren het ritme van 
dag- en nacht.  
weten dat de aarde in ongeveer één jaar om de zon draait.  
weten dat de maan in ongeveer één maand rond de aarde draait.  
tonen hoe de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar 
bewegen en verklaren zo het verschijnsel van de seizoenen.  
herkennen en verklaren in een visuele voorstelling de zons- en 
maansverduistering. 

ZILL OWna9 Onderzoeken en illustreren hoe de aarde om de eigen as draait en hoe 
de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar bewegen 
2.5-12j   Bewondering en verwondering ervaren en uitdrukken voor het 
onmetelijke van de kosmos 
10-12j   Onderzoeken en illustreren hoe de aarde om haar as beweegt 
en uitdrukken welke gevolgen dit heeft voor het dag- en nachtritme van 
de eigen omgeving - onderzoeken en illustreren hoe de aarde, de zon en 
de maan ten opzichte van elkaar bewegen 

Verloop 

Intro  
De vierde check-up 
Vandaag bekijken we de draaiing van de aarde en welke gevolgen dat heeft voor het leven op 
aarde. 
 
Link met vorige les 



Als je het weer per jaar bekijkt zijn er vier periodes waarin het weer redelijk gelijkaardige is. Dit zijn 
de seizoenen.  
 
Inleiding (bundel) 
De schuine stand van de aarde ten opzichte van de zon bij het draaien rond de zon veroorzaakt de 
seizoenen. Die schuine stand zorgt voor een verschil in lichtinval van de zonnestralen en lengte van 
dag en nacht. 
De vier seizoenen en hun startdatum: de herfst: 21 september, de winter: 21 december, de lente: 21 
maart en de zomer: 21 juni. 
De zonshoogte 

De zon gaat ’s ochtends op staat ’s middags hoog gaat ’s avonds onder 

Windrichting  oosten zuiden westen 

De schaduw middellang heel kort heel lang 

Zonshoogte middelhoog hoogste punt laag 

 
De lln. noteren de vier seizoenen en de dag waarop dat seizoen start. 
 
Zeg dat tijdens deze les het ontstaan van de seizoenen wordt uitgelegd maar daarvoor eerst andere 
kennis nodig is nl. hoe ontstaan dag en nacht?  
Laat de lln. de tabel over de zon invullen.  
 
Kern 
De vier seizoenen zijn er door de zonshoogte en de lengte van de dagen die veranderen in de loop 
van het jaar.  
 
Praktisch  
De zonshoogte: De lengte van de schaduw wordt gemeten. 
De lengte van de dagen: De lengte van de dag wordt berekend door de uren van zonsopkomst en -
ondergang op te zoeken.  
 
De hoogte van de zon 
De langste dag is 21 juni, dan begint de zomer. 
De langste nacht is 21 december, dan begint de winter.  
Op 21 maart en 21 september zijn dag en nacht even lang.  
 
Je kan de demo https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/473-4-seizoenen-2 tonen waarbij 
de zon op de aarde schijnt op de verschillende dagen van het jaar. 
 
Kies een uur uit wanneer je drie (of zelfs vier) keer op het jaar de metingen kan doen. De schaduw 
van een voorwerp wordt gemeten, de hoogte van de zon wordt ingeschat en de temperatuur wordt 
gemeten. De metingen kunnen op een bord of karton genoteerd worden dat steeds blijft staan. Na 
alle metingen kan de bundel en het besluit daarbij ingevuld worden. 
 
De lengte van de dagen 
In 24 uur draait de aarde in tegenwijzerzin één keer om haar eigen as, de aardas. Deze as staat een 
beetje schuin. Op het deel van de aarde waar de zon schijnt, is het dag; in het andere deel, in de 
schaduw, is het nacht. Omdat de aarde, in zijn schuine stand, er een jaar over doet om rond de zon 
te draaien, komen alle seizoenen in dat jaar één keer voorbij. Ook daardoor zijn niet alle dagen en 
nachten even lang.  

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/473-4-seizoenen-2


 
Toon de demo https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/398-dag-en-nacht die dag en nacht 
toont. Neem daarna de globe en vertel dat de aarde om haar eigen as draait: de aardas. Die staat 
een beetje schuin. Vraag in welke richting de aarde draait. Tegen de wijzers van de klok in. 
Laat de (zak)lamp op de globe schijnen. Vertel dat op het deel van de aarde waar de zon schijnt, is 
het dag; in het andere deel, in de schaduw, is het nacht. Draai langzaam de globe.  
Vraag hoeveel uur de aarde nodig heeft om een heel rondje om zijn as te draaien. 24 uur 
Vraag hoe laat de zon vanmorgen opging en hoe laat het vandaag gaat schemeren.  
Vraag dan hoeveel uur vandaag de dag dan ongeveer duurt. 
Vraag of elke 24 uur evenveel dag en nacht heeft. Neen. 
Dat komt omdat de aarde ook rond de zon draait. 
 
Laat de lln. de dag- en nachtzijde van de aarde kleuren. 
 
Vertel dat niet bij alle dagen dag en nacht even lang is. Dat komt omdat de aarde, in zijn schuine 
stand, er een jaar over doet om rond de zon te draaien. In dat jaar komen alle seizoenen een keer 
voorbij. Zoek het uit door op dezelfde dagen als bij bovenstaande metingen ga je ook het aantal 
uren licht (of dag) van die dagen berekenen. Na alle metingen kan het besluit ingevuld worden. 
Laat de lln. de focus leggen op de poolcirkels. Vertel dat in de zomer de zon niet ondergaat en ze in 
de winter niet opkomt. 
 
Tijdseenheden 
De aarde draait rond de eigen as is 24 uur. Dit zorgt voor dag en nacht. 
De aarde draait rond de zon in 365 dagen. Dit zorgt voor het jaar. 
De maan draait rond de aarde in 28 dagen. Dit zorgt voor de maanden. 
 
Vraag hoe lang de aarde daar over doet? 365 dagen, een jaar.  
Vraag wat de lln. kunnen vertellen over het weer gedurende dat jaar? Afhankelijk van het seizoen is 
het koud, warm, nat. 
 
Toon met de demo dat… 
De aarde draait rond de eigen as is 24 uur. Dit zorgt voor dag en nacht. 
De aarde draait rond de zon in 365 dagen. Dit zorgt voor het jaar. 
De maan draait rond de aarde in 28 dagen. Dit zorgt voor de maanden. 
 
Zon- en maansverduistering  
Bij een zonsverduistering staat de maan tussen de zon en de aarde. 
Bij een maansverduistering staat de aarde tussen de zon en de maan.  
 
Laat de lln. zelf aan de slag gaan met de demo’s en oefeningen van de zon- en maansverduistering. 
Overloop daarna de juiste oplossing.  
 
Slot  
Laat de lln. een onderwerp uit de les kiezen en het aan elkaar uitleggen. 
Onderwerpen 
- hoogte van de zon 
- lengte van de dagen 
- tijdseenheden 
- zon- en maansverduistering 

 

Wie klaar is met de oefeningen van de zon- en maansverduistering kan de info over zomer- en 
wintertijd lezen.  

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/398-dag-en-nacht


Zomer- en winteruur 
Sinds het begin van de 20ste eeuw nemen wij dezelfde tijd als onze buurlanden aan.  
Tijdens het winteruur bereikt de zon haar hoogste stand rond 12.30 uur. 
Tijdens het zomeruur bereikt de zon haar hoogste stand 1 uur later, dus rond 13.30 uur. 
 
Bron: kopieerblad bij  
Mikado 6. (2018). Kalmthout, België: Pelckmans. 

 



Onderwerp Schaduwen  

Duur  50’  

Materiaal  Doek, (zak)lamp, (digi)bord, ZRM 

Doelen: de lln. kunnen… 

GO! WO-3.2.6.1  enkele natuurlijke verschijnselen m.b.t. magnetisme en licht beschrijven: 
kompasnaald, licht en schaduw … 

OVSG WI-MWO.VIS.1  
 
 
WI-MWO.VIS.2 
WI-MWO.VIS.3  
 
WI-MWO.VIS.4  
 
 
WI-MWO.VIS.5  
 
 
 
WI-MWO.VIS.6 

experimenteren met licht en schaduw en conclusies trekken over de 
relatie tussen: de vorm (lengte) en de plaats van de schaduw en de 
onderlinge posities van de lichtbron en het voorwerp dat schaduw geeft.  
in concrete situaties experimenteren met viseerlijnen.  
de relatie verklaren tussen: de vorm (lengte) en plaats van 
schaduwbeelden (met de zon als lichtbron) en het tijdstip van de dag.  
viseerlijnen hanteren om op tekeningen aan te geven waar schaduw valt 
of om na te gaan wat er vanuit een bepaald standpunt zichtbaar is 
(rekening houdend met obstakels). 
de vaste verhouding hanteren tussen de lengte (hoogte) van 
voorwerpen en de lengte van hun schaduwbeeld op een bepaald 
moment en een bepaalde plaats, om de hoogte van bv. bomen of 
gebouwen te schatten.  
fenomenen i.v.m. licht en schaduw verklaren en op een schets 
weergeven. 

ZILL WDmk1 inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties 
8-12j   Ruimtelijke wiskundige problemen oplossen gebruikmakend van 
de relatie tussen de aanzichten (voor-, zij-, bovenaanzicht) en het 
hoogteplan van een driedimensionale constructie en omgekeerd 
• kijklijnen en standpunten 
• schaduwbeelden 

Verloop 

Intro 
De klas is verduisterd, een wit doek hangt op en een lamp schijnt. Toon enkele schaduwfiguren.  
Herinner de lln. dat ze voor WO de schaduw van een bank/speeltuig/… op de speelplaats gemeten 
hebben. Vandaag leren jullie hoe je de hoogte van een voorwerp kan berekenen als je de schaduw 
kent.  
 
Proefje voor thuis (zie blaadje) 
Leg uit dat de lln. thuis een schaduw gaan maken met een lamp, een voorwerp en de vloer of tafel. 
Geef ze de opdracht om de lamp hoger/lager/verder/dichter/meer naar rechts/meer naar links te 
verplaatsen. De lamp blijft steeds gericht op het voorwerp.  
 
Kern 
Verwerking van het proefje voor thuis 
Overloop het proefje voor thuis. (De oplossing kan je onderaan vinden.) 
 
Vraag wat er gebeurde en hoe de schaduw ontstaat.  
De lamp of lichtbron geeft lichtstralen in de richting van de handen en het doek. Een deel van de 
lichtstralen wordt tegengehouden door de handen waardoor een schaduw ontstaat. De andere 
lichtstralen gaan door tot op het doek.  
Een schaduw ontstaat wanneer lichtstralen door iets of iemand worden tegengehouden.  
 
Vraag hoe de opstelling er uitziet als je een schaduw wil maken. 



Om een schaduw van iets of iemand maakt dan moet de persoon of het voorwerp tussen de 
lichtbron en het doek/de vloer/de tafel staan. 
 
De plaats van de lichtbron  
Laat de lln. de zinnen aanvullen. 
Staat de lichtbron links van het voorwerp, dan staat de schaduw …rechts… van het voorwerp. 
Staat de lichtbron vlak boven het voorwerp, dan staat de schaduw …onder… het voorwerp. 
Staat de lichtbron rechts van het voorwerp, dan staat de schaduw …links… van het voorwerp. 
 
Hoe dichter de lichtbron bij het voorwerp, hoe …groter… de schaduw. 
Hoe verder de lichtbron van het voorwerp, hoe …kleiner… de schaduw.   
 
De hoogte van de lichtbron 
Laat de lln. de zinnen aanvullen.  
Hoe hoger de lichtbron, hoe …korter… de schaduw. 
Hoe lager de lichtbron, hoe …langer… de schaduw.  
 
Vraag de lln. hoe je kan weten waar en hoelang de schaduw is? 
Door een kijklijn te tekenen die bij de lichtbron vertrekt kan je zien waar en hoelang de schaduw is.  
Toon dit door de kijklijn te tekenen aan het bord of de instructietafel.  
 
Verwerving  
De schaduw wijst de weg van de lichtbron 
Tijdens W.O. maten de lln. drie keer (’s morgens, ’s middags en in de namiddag) de schaduw van 
eenzelfde voorwerp. 

 
Laat de lln. de foto’s van de meting bekijken en vraag hen waar de zon staat.  
De schaduw van het voorwerp wijst altijd de weg van de lichtbron, de zon.  
 
Vraag de lln. of de schaduw altijd langs één kant van de omliggende voorwerpen valt? ja/nee 
Voorbeeld 1: Straatlantaarn en paaltjes langs de weg. 

 
Schaduwen gevormd door lampen wijzen niet altijd naar dezelfde kant.  
 
Voorbeeld 2: De zon en paaltjes langs de weg.  

Schaduwen gevormd door de zon wijzen altijd naar dezelfde kant. De kijklijnen zijn altijd evenwijdig.  
 
De vorm van de schaduw 
Vraag de lln. of de vorm van het voorwerp behouden blijft in zijn schaduw en test het uit.  
De vorm van een voorwerp en de vorm van zijn schaduwbeeld is niet altijd dezelfde.  
 



De hoogte berekenen met de schaduw 
De verhouding tussen de hoogte van een voorwerp en de lengte van zijn schaduw die door de zon 
gevormd wordt is altijd gelijk. Met de schaduw van de zon kan je dus de hoogte van een voorwerp 
bepalen.  
Deze uitleg kan je virtueel terugvinden via deze link https://youtu.be/ePK2prJtQsk.  
 
Bereken samen met de lln. de hoogte van de boom.  

 
Hoogte  1m 6m 

Schaduw  0,5m 3m 

De boom is 6 meter hoog.  
 
Laat de lln. zelf volgende hoogte berekenen.  

 
Hoogte     

Schaduw     

 
Controleer en bied hulp waar nodig. 
 
Verwerking  
Laat de lln. zelf aan de slag gaan met de oefeningen. 
Je kan verschillende oefeningen rond hoogte berekenen aanbieden en hen laten kiezen. Leg wel op 
hoeveel er gemaakt moeten worden vb. drie.  
 
Slot  
Maak een schaduw van een voorwerp en tape/krijt de omtrek op het doek, de muur, de vloer. Laat 
de lln. zoeken naar hoe de lamp staat om de schaduw van het voorwerp in de gemaakte zone te 
krijgen.  

Differentiatie 

Hulp  
Zijn er moeilijkheden bij het proefjes voor thuis dan kan de opstelling in de klas tonen en hierbij de 
schaduw afbakenen door de schaduwlijnen met een touw of lat te vormen.  
 
Tijdens de verwerking mogen de lln. gebruik maken van een opstelling op hun bank. Hiervoor 
hebben ze enkel een zaklamp nodig. Op de bank kunnen ze hun gom, slijper of lijmstift plaatsen.  
Wie het moeilijk vindt om de verandering of verschuiving van de schaduw te zien kan de schaduw 
omtrekken met een lijn op een blad.  

https://youtu.be/ePK2prJtQsk


 
De verhoudingstabel met de gegevens al ingevuld geven zodat enkel de hoogte nog berekend en 
ingevuld moet worden. Daarna kan je overgaan naar een lege verhoudingstabel of zelfs een door de 
leerling getekende tabel.  
 
De ZRM mag gebruikt worden bij het berekenen van de hoogte.  
 
Keuze 
Bied verschillende oefeningen aan waaruit de lln. kunnen kiezen. wel per moeilijkheid ingedeeld.  
Mogelijke oefeningen vind je onderaan.  
 
Verdieping  
Oefeningen die de lln. zelfstandig kunnen. 
Kan je met de juiste maateenheden rekenen?  
Kan je zonder zichtbaar paaltje de hoogte berekenen? 
 
Extra: De invalshoek van het licht.  
Hiervoor leest de leerling de uitleg alvorens hij de oefeningen gaat maken.  

 

 



Naam: ________________________ Klas:___ Klasnummer:___ 

Proefje voor thuis: schaduw  

Wat heb je nodig? 

- een zaklamp  

- een voorwerp zoals een lijmstift, slijper met potje, poppetje, boek, kaft… 

- een tafel of de vloer 

Wat ga je doen?  

1. Zet het voorwerp op de tafel of vloer. 

2. Laat de zaklamp steeds op het voorwerp schijnen.  

 

3. Kijk naar de prent en doe het na.  

4. Vul met volgende woorden aan waar de schaduw staat.  

korter – links – onder – langer – rechts 

5. Vul aan of de rij om de plaats of de hoogte van de schaduw staat. 

 

__
__

__
__

_
__

_
_ 

 

__
__

__
__

_
__

_
_ 

  

zaklamp 
 
 

voorwerp 
tafel of vloer 

 

  



Naam: ________________________ Klas:___ Klasnummer:___ 

Verbetering proefje voor thuis 

 

 



 

Schijnt de zon of brandt de lamp?   

 

Kijklijnen tekenen: Eerste kijklijn is gegeven (hulpmiddel)  

 

Kijklijnen tekenen: geen kijklijn gegeven 

 

 

Kijklijnen tekenen: Zoek de lichtbron (moeilijk) 



 

 

De hoogte van het voorwerp berekenen 
vb. de eerste maakt iedereen en uit de anderen kiezen ze er drie.   

 

 



 

 

 

 

 

 



 

De hoogte van het voorwerp berekenen: maateenheden verschillen 
vb. Enkel voor sterke rekenaars 

 

 



 

 

 

Zonder zichtbare stok 
Vb. enkel sterke rekenaars 

 



 

 

 Schaduw berekenen 
Vb. iedereen  

 

Tabel zonder tekening  
Vb. iedereen: hoeveelheid aanpassen aan tempo van de lln.  

 
De invalshoek van het licht.  
Vb. extra uitdaging voor sterke rekenaars. Ze lezen eerst de uitleg nog een keer en gaan daarna aan 
de slag.  



 

 

 



 

 
 

 

 



Onderwerp  Schimmenspel  

Duur  50’ 

Materiaal Spot of hallogeenlamp, een doek om op te projecteren, karton  

Concept Onderwerp: Schaduwverhaal  
Bouwsteen: Ruimteverdeling  
Werkvorm: Levend schimmenspel 
Algemeen muzisch doel: Muzische technieken beheersen.  
 De lln. gebruiken de techniek schaduwspel en verzorgen en verfijnen deze.  

Doelen 

GO! 4.3.1.5 
 
4.3.1.8 
 
4.3.1.10 
 
4.3.1.13 
4.3.1.14 
 
4.3.2.1 
 
4.3.2.8 
4.3.2.9 
4.3.2.15 
4.3.2.17 
4.3.2.18 
 
4.3.2.19 
 
4.3.2.22 
4.3.2.23 
4.3.2.24 
 
4.3.2.25 
 
4.3.3.1 
 
4.3.3.3  

Situaties of thema’s herkennen en benoemen in een spelvorm, 
voorstelling, film of voordracht.  
Bij een opvoering het gebruik van omgevingsgeluiden, muziek, decor, 
decorstukken of attributen herkennen en benoemen.  
Bij een opvoering het gebruik van licht en ruimte herkennen en 
benoemen.  
Vertellen over het dramatisch conflict in een verhaallijn. 
Enkele spelvormen die gekozen zijn in functie van het onderwerp 
herkennen en met eigen woorden benoemen. 
Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, fantasieën en handelingen 
uitbeelden. 
Zich inleven in een bepaald personage. 
Zich transformeren in een bepaald personage. 
De aandacht van het publiek op een andere speler of plaats richten. 
Elkaar de nodige ‘speelruimte’ geven. 
Een situatie of verhaal uitbeelden door licht te gebruiken en/of de 
ruimte bewust te benutten. 
Een situatie of verhaal uitbeelden door gebruik te maken van een 
aangeboden verhaallijn. 
Een conflict installeren, opbouwen en afronden. 
Gepast reageren op acties, emoties en tekst van hun tegenspeler(s). 
Pauzeren, versnellen of vertragen om de kracht van een scène te 
vergroten. 
Een eenvoudig draaiboek bij een verhaallijn schrijven en ernaar 
handelen. 
Verwoorden wat hen aanspreekt in voor hen bestemde kinderliteratuur 
(klassieke of hedendaagse) en culturele activiteiten. 
Eigen of andermans dramatische expressie (leeftijdsgenoten, 
kunstenaars) kritisch bespreken op basis van een keuze uit volgende 
elementen: 
• Betekenis (doel, boodschap, emotie, non-fictie of fictie) 
• Dramaelementen (rol, ruimte, verhaal) 
• Gebruik van notatie (draaiboek, script) 

OVSG MV-DRA-. 
BV-1.7 
 
BV-1.8 
 
BV-1.13 
 
BV-1.17  
 

 
De kinderen kunnen zich in allerlei personen, dieren, planten en zaken 
uit de omgeving inleven en beelden deze uit. (creativiteit).  
De kinderen kunnen allerlei concrete en abstracte begrippen uitbeelden. 
(expressievermogen).  
De kinderen gebruiken in overleg met elkaar allerlei materialen en 
attributen. (afspraken maken).   
De kinderen kunnen de vele expressiemogelijkheden van het eigen 
lichaam hanteren in functie van de te spelen rol. (fantasie).   



SB-2.5 
 
SB-2.10 
SB-2.12 
 
 
SGB-3.1 
 
SGB-3.5 
 
SGB-3.7 
 
SGB-3.8 
 
SGB-3.9 
 
SGB-3.13 
 
SGB-3.15 
 
SGB-3.16 

De kinderen exploreren de vele mogelijkheden van het lichaam om vorm 
te geven aan dramatisch spel.   
De kinderen kunnen vanuit een welomschreven rol spelen. (wie?).  
De kinderen kunnen samen een eenvoudig dramatisch spel opbouwen. 
(wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom?).  
De kinderen staan open voor diverse impressies uit hun omgeving en ze 
kunnen die verwoorden.  
De kinderen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen 
bestemde culturele activiteiten.  
De kinderen genieten van wat anderen tonen, spelen of voorlezen en ze 
kunnen hun reactie uitstellen tot er een duidelijke kans daartoe is.  
De kinderen genieten van professionele voorstellingen en uiten achteraf 
vrij de eigen gevoelens en impressies daarrond.   
De kinderen kunnen in het eigen spel of dat van anderen de bij drama 
behorende spelelementen onderscheiden.  
De kinderen staan kritisch tegenover het spel van anderen en kunnen die 
kritiek respectvol verwoorden.   
De kinderen kunnen in eigen bewoordingen een voorstelling evalueren 
naar gevoelens.  
De kinderen kunnen zelfstandig evalueren, gebruikmakend van de 
aangeleerde begrippen i.v.m. drama. 

ZILL MUgr1 
 
 
 
 
 
MUgr2 
 
 
 
MUgr3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUgr4 
 
 
 
MUgr5 
 
 
 
 
MUge1 

De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting in het 
kunstzinnige, de verbeelding, de creativiteit en het esthetische  
10-12j Het kunstzinnige in de wereld bewust opzoeken en zonder 
vooroordelen benaderen - geïnteresseerd zijn in kunst en erdoor geraakt 
kunnen worden - beseffen dat de beleving van kunst persoons- en 
context gebonden is en daar respectvol mee omgaan 
Durven fantaseren en verbeelden   
10-12j Plezier blijven beleven aan het verbeelden in diverse contexten - 
ongewone verbanden durven zien en leggen, durven fantasievol 
improviseren en vormgeven 
Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve mogelijkheden 
(talenten) en die tonen  
10-12j Zich bewust zijn van de eigen interesses, creatieve mogelijkheden 
en beperkingen binnen de verschillende domeinen en verdere 
ontwikkelkansen aangeven - elkaar ondersteunen vanuit het eigen 
muzisch talent en hierover communiceren - het eigen muzisch talent 
tonen aan anderen in diverse contexten (solo, groep), initiatief nemen 
om het eigen talent tot zijn recht te laten komen 
10-12j Vanuit het eigen muzisch aanvoelen praten over de wijze waarop 
men zich uitdrukt in beeld, muziek, dans en drama - de persoonlijke 
expressiestijl verder ontwikkelen 
Overal muzische mogelijkheden zien en benutten  
10-12j Speels en verwonderd blijven kijken naar muzische impulsen uit 
de brede omgeving - eigen muzische acties durven bedenken en 
uitvoeren in gevarieerde contexten 
Inspelen op de muzische beleving van anderen: de uitvoerder of het 
publiek 
10-12j Zich inleven en actief interesse tonen in de leef- en gevoelswereld 
van de uitvoerder (kunstenaar, andere leerling) - bewust rekening 
houden met mogelijke, verschillende reacties 
De wisselwerking tussen muzisch beschouwen en creëren illustreren 



 
 
 
 
MUge2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUge3 
 
 
 
 
 
 
MUge4 
 
 
 
 
 

9-12j De wisselwerking van beschouwen en creëren bewust ervaren 
tijdens het muzisch proces en hierover communiceren - bewust op zoek 
gaan naar (kunst)impressies om de eigen creatie te versterken, 
reflecteren over de wisselwerking tussen beschouwen en creëren 
De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en 
hanteren  
Drama > Rol (inleving, transformatie, rolvastheid, oogcontact, présence 
en focus) > 10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven en gericht 
toepassen van: 
• een geloofwaardige inleving en reactie op verschillende situaties 
(verbaal, non-verbaal) 
• het verzinnen van personages door stil te staan bij de psychologische 
en fysieke kenmerken 
• motieven en gevoelens 
• rolvastheid in taal en beweging 
• het pakken van de aandacht van het publiek 
Drama > Handeling en taal (mimisch uitbeelden) > 10-12j Bewust 
beleven, herkennen, beschrijven en gericht toepassen van: 
• verfijnde handelingen door nuances te leggen in het uitbeelden 
• het verzinnen van handelingen bij personages, ruimtes en situaties 
• de functie van een handeling uit een scène 
• het gebruik van verschillende taalregisters aan die aansluiten bij de 
spelsituatie 
Drama > Ruimte (ruimtebewustzijn, ruimtesuggestie, ruimteverdeling, 
open spelen, mise-en-scène) > 10-12j Bewust beleven, herkennen, 
beschrijven en gericht toepassen van: 
• de ruimte en de ruimteverdeling op een scène 
• mise-en-scène 
• het open spelen voor een publiek 
• het ontwerpen van een functioneel en gestileerd decor 
Drama > Samenspel (interactie, aandacht geven, acceptatie, 
generositeit) >  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven en 
gericht toepassen van: 
• het geloofwaardig in interactie gaan met verschillende personages 
• het positief inspelen op ideeën, spelsuggesties van andere spelers 
• het aanbieden van spelsuggesties waarmee het samenspel 
gestimuleerd wordt 
• het innemen van een rol die het geheel (van de voorstelling) ten goede 
komt 
Boodschappen en symboliek in kunst en muzische expressie begrijpen 
en verwerken 
10-12j Een eigen interpretatie geven aan een kunstwerk en die 
vergelijken met anderen. Actief de betekenis (symboliek, boodschap, 
beeldspraak) van kunstwerken onderzoeken en die verbinden met de 
context - in de eigen expressie een boodschap, beeldspraak of symbool 
verwerken en over die betekenisgeving communiceren en filosoferen 
Diverse (kunstzinnige) cultuurervaringen opdoen en verwerken; de 
waarde en functie van kunst in de samenleving ervaren.  
10-12j Actief participeren aan een divers aanbod kunst- en cultuur en er 
in interactie mee gaan - beseffen wat de waarde en functie van kunst en 
cultuur is in de maatschappij - cultuurervaringen betekenisvol verwerken 
en reflecteren over de eigen kunst- en cultuurbeleving - de eigen 



 
 
MUge5 
 
 
 
 
 
MUva1 
 
 
 
 
 
 
MUva2 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUva3 
 
 

culturele bagage verrijken en aanspreken in verschillende 
kunstdomeinen, met aandacht voor cultureel erfgoed. 
Muzische domeinen, hun werkvormen en vormgevingsmiddelen 
ontdekken, doelgericht kiezen en combineren om zich expressief te 
uiten.  
10-12j (Combinaties van) werkvormen en vormgevingsmiddelen in de 
verschillende muzische domeinen analyseren en inzetten om zich 
creatief te uiten. 
Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen.  
2.5-12j Plezier beleven aan samen muzisch bezig zijn en muzisch 
samenspel - zich aanpassen aan de regels van het muzisch samenspel - 
bereid zijn en geduld oefenen om tot harmonisch samenspel te komen. 
10-12j Aanwezige talenten en kwaliteiten complementair inzetten, 
richting (regie) kunnen geven en volgen in functie van een 
gemeenschappelijk muzisch doel en daarbij verbondenheid creëren. 
Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met oog voor 
de muzische bouwstenen, werkvormen en vormgevingsmiddelen.  
• Drama 10-12j Waarnemingsvermogen actief en spontaan inzetten, 
(kunst)werken grondig waarnemen met oog voor specifieke details en 
bijzonderheden, strategieën aanwenden om het waarnemingsvermogen 
te versterken - voorkennis en ervaring gebruiken om nieuwe impressies 
grondig te analyseren, de opgedane beschouwing (bouwsteen, 
werkvorm, vormgevingsmiddelen) op een genuanceerde wijze 
verwoorden. 
De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich 
muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen. 
• Drama > Non-verbaal drama > 10-12j Verzinnen van situaties en 
personages die anderen uitbeelden - verfijnen van een non-verbale 
scène door expressief gebruik te maken van het lichaam en mimiek 
• Drama > Drama met materialen > 10-12j Verfijnen van een aantal 
basisbewegingen met poppen, figuren (schim, masker) en objecten - 
verfijnen van aangepast stem- en lichaamsgebruik - combineren van 
attributen, poppen, figuren en objecten van de scène 
• Drama > Dramaspel > 10-12j Zelfstandig een dramaspel spelen en 
variaties bedenken - anderen aanzetten tot het spelen met stem, 
mimiek, het lichaam en attributen. 

Verloop 

Intro 
Het schimmenspel of schaduwtheater is een mogelijke manier van dramatisch spel. Men acteert 
achter een doek. De schaduw wordt op het doek geprojecteerd.  
 
Laat volgend fragment bekijken. Schaduwtheater uit Britain’s Got Talent 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=JOZS_Vq6eKw . 
Vraag naar de eerste indruk van de lln.. 
Vraag of de lln. weten welke soort theater dit is. Schimmenspel of schaduwtheater. Zeg dat de lln. 
zelf ook een schaduwspel gaan maken. 
Vraag welke personages ze hebben herkend en hoe ze dat zien. (mama, zoon, vriendin van de zoon 
door het uiterlijk, gebeurtenissen vb. de zoon: wiegje, leren stappen, afstuderen) 
 
Kern 
Geef volgende kijkvragen mee en bekijk het fragment nogmaals.  

https://www.youtube.com/watch?v=JOZS_Vq6eKw


- Van wat zie je de schaduw? (mensen en voorwerpen uit karton geknipt)  
- Wat gebeurt er? Wat is de verhaallijn? (Het leven van dat gezin. Je ziet het kind opgroeien door 

de verschillende mijlpalen: eerste stapjes, afstuderen, liefje. De moeder wordt ziek en sterft. De 
vriendin krijgt een kind.) 

- Hoe wordt de ruimte gebruikt? (Er zijn personen die personages spelen en personen die 
achtergrond of voorwerpen spelen. Heel de ruimte van het doek wordt benut.) 

Vertel dat de kunstenaar Zoltán Szucs is en de groep Attraction heet. 
 
Experimenteren met de opstelling 
Wanneer je het doek raakt, krijg je een scherpe schaduw. Wanneer je ver van het doek staat 
vergroot en vervaagt de schaduw. In profiel is alles beter zichtbaar dan van de voorzijde. 
 
Laat de lln. komen tot volgende vaststellingen. 
- Wanneer je het doek raakt, krijg je een scherpe schaduw.  
- Wanneer je ver van het doek staat vergroot en vervaagt de schaduw. 
- In profiel is alles beter zichtbaar dan van de voorzijde. Vb. naast elkaar wandelen: doe dit achter 

elkaar i.p.v. naast elkaar om het publiek het beter te laten zien.  
 
Verdeel de klas in groepen van 6 tot 8 lln.. 
Geef telkens de helft van een groepje de opdracht een dagdagelijkse scène uit te beelden. 
Voorbeelden zijn: spelen op de speelplaats, in de rij wachten en verdergaan, naar school komen… 
Laat de andere helft van de groepjes publiek zijn. Zij geven achteraf tips om te verbeteren.  
De rollen draaien om. Geef elk groepje weer een scène. Gebruik nu verschillen in grote bijvoorbeeld 
mama en kind of leerkracht en leerling.  
Vertel de lln. dat jullie vooral op ruimtegebruik gaan letten. D.w.z. dat ze over de hele lengte van 
het doek bewegen en rekening houden met de afstand ten opzichte van het licht.  
 
Inoefenen van scènes (apart) 
Maak een verhaal samen met de klas of maak als leerkracht vooraf een verhaal dat past bij de klas.  
Deel het verhaal op in het aantal groepjes, dit zijn de verschillende scènes.  
Elk groepje is verantwoordelijk voor een scène.  
Gebruik hetzelfde systeem als daarnet. Twee groepjes per doek: publiek en uitvoerders. Zo kan het 
publiek helpen bij het inoefenen.  
 
Alle scènes samenvoegen 
Alle groepjes spelen na elkaar in de juiste volgorde de scènes. Er wordt nog éénmaal 
verbeterpunten besproken en aanpassingen gedaan. 
Er wordt een generale gehouden. 
 
Slot 
Presentatie  
De lln. letten op het ruimtegebruik en genieten van de voorstelling.  
 
Bespreek volgende vragen: 
-     Vond je de opdracht moeilijk om uit te voeren? (beleving)   
-     Heb je rekening gehouden met de plaats van anderen? (samenwerking)  
-     Wat onthoud je uit deze activiteit? (leereffect)  
-     Ben je tevreden over het resultaat en de weg erheen? (aanpak) 
 

 



Onderwerp  Synthese thema: het leven op onze bol   

Duur  50 minuten 

Materiaal  Bord, projector, themabord, A3-papier 

Bijlagen  PowerPoint met quizvragen, reflectievraagjes schema en thema 

Doelen 

GO! 1.1.2.39 Informatie selecteren in voor hen bestemde boodschappen uit 
(multi)mediale bronnen: 
• de volgorde van belangrijkheid bepalen; 
• de informatie weergeven aan de hand van schema’s; 

OVSG LOD-LL-… 
MGG-01.9  
MGG-01.10 
 
MGG-01.21  
 
MTA-04.04 NL-
SPR-DV-D02-
04-01 
NL-SCH-DV-
D04-01-05-05 
WO-MNS-SV-
2.4.2 

De leerlingen… 
structureren zelfstandig (aangeboden) informatie. 
leggen onder begeleiding verbanden tussen nieuwe informatie en 
informatie waarover ze reeds beschikken. 
ervaren hoe ze zelf nieuwe informatie verwerven en gebruiken en 
reflecteren hierover. 
kunnen zelfstandig hun eigen leerproces controleren en bijsturen. 
kunnen de geselecteerde informatie in een schema noteren. 
 
kunnen nuances uitdrukken door gebruik te maken van niet-talige 
elementen (pictogrammen, tekeningen, schemas). 
kunnen en durven voor hun eigen meningen en wensen op een 
begrijpbare en aanvaardbare wijze opkomen. 

ZILL IKid1 
 
 
IVzv2  
 
 
 
 
 
 
 
IVzv3 
 
 
 
 
 
TOsn1 

Basisvertrouwen ontwikkelen 
5-12j   Zich afhankelijk of onafhankelijk van anderen kunnen 
opstellen - een eigen mening uitdrukken. 
Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, 
verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij 
nieuwe ervaringen en in complexere situaties 
5-12j   Zich met hulp bewust worden van wat men nodig heeft om 
te leren - inzicht hebben in de eigen leerprocessen 
9-12j   De eigen leerwinst juist inschatten met oog voor wat men 
(nieuw) heeft geleerd, over zichzelf heeft geleerd en over wat men 
verder nodig heeft 
Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te 
voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in functie 
van zelfredzaam en zelfstandig functioneren 
8-12j   Vanuit eigen criteria reflecteren over eigen aanpakgedrag en 
daarbij aandacht hebben voor product en proces - bijsturen waar 
nodig 
Een schriftelijke boodschap verwerken => Informatie ordenen, 
verbinden of samenvatten (uit verhalen en informatieve teksten uit 
kinderliteratuur, schoolboeken en andere media) 
9-12j   Verwerken van informatie uit verschillende boodschappen 
door de informatie te vergelijken, de volgorde van belangrijkheid te 
bepalen en de informatie te schematiseren. 

Verloop 

Intro 
Leg uit hoe de quiz zal verlopen. 
Verdeel de klas in ploegen van 3 tot 4 lln..  
Geef elke ploeg een wisbordje, doekje en een stift. 
Geef elke leerling de kans om minimaal één keer te schrijven.  



Maak duidelijk dat het niet gaat om de snelste te zijn. Zeg dat ze groot en duidelijk moeten 
schrijven.  
De leerkracht noteert op het zijbord de punten per ploeg. Op het grote bord worden de vragen 
geprojecteerd.  
 
Kern  
Quiz: 10 vragen over het thema.  
1. Benoem de oceaan, het werelddeel en de lijn dat de leerkracht aanduidt op de globe.  
2. Geef één oorzaak van watervervuiling. 
3. Geef één tip om waterschaarste te voorkomen. 
4. Lees de temperatuurcurve af. Wat was de temperatuur na 60 seconden? 
5. Met welk toestel meet je de luchtdruk? 
6. Wat meet/weet je met een windvaan?  
7. Uit wat bestaat een wolk? Waterdamp. 
8. Wat kan je meten met een pluviometer?  
9. In hoeveel dagen draait de aarde om zijn eigen as?  
10. Waar staat de aarde wanneer er een maansverduistering is?  
 
Geef bij vaak voorkomende fouten extra uitleg. Ga eventueel samen met hen terug in de bundel 
kijken.  
 
Beelden 
Sammy Slabbinck heeft nog meer bijpassende beelden gemaakt.   

Zee der rust 
2016 

Vergeet de 
weersvoorspelling 
2016 

Ziehier, ik heb 
het gemaakt 

2019 

De tijd vliegt 
2018 

Eclips 2013 

 
Deel de klas is vijf groepen. Geef elke groep een beeld en laat hen het bespreken a.d.h.v. 
hulpvragen. Wat zie je? – Bij welke les past het? – Wat weet je nog van deze les? – Kies vijf 
kernwoorden die de les samenvatten.  
Elk groepje presenteert het beeld en het antwoord op de vraagjes voor de andere groepjes.  
Laat de beelden doorschuiven. Vraag de lln. wat ze van het beeld vinden en wat ermee bedoelt of 
bereikt wordt.  
 
Link tussen de lessen 
Overloop de WO-lessen a.d.h.v. de vraagjes bij “ik kan…” en het prikbord.  
Vraag of er nog onduidelijkheden of moeilijkheden zijn.  
Vraag telkens de link met de vorige WO-les.  
1. Onze bol op de kaart: Vanuit de ruimte wordt stillaan ingezoomd op de aarde. Zo zagen we dat 

vanuit de ruimte onze planeet voornamelijk blauw is. In deze les ging het over oceanen die water 
bevatten.  

2. De toestand van het water: Zoals eerder ontdekt is onze planeet blauw vanwege al dat water. 
Het water komt voor in drie verschillenden toestanden: vloeibaar water zoals in de oceanen en 
regen, ijs zoals in hagel, ijskappen en -bergen en waterdamp zoals in de wolken. Om deze 
toestanden aan te tonen werd de temperatuur van het water veranderd.  



3. Het weer op onze bol: De verschillende toestanden van water kan je terugvinden in de 
weerselementen bewolking en neerslag. De temperatuur die de toestand van het water doet 
veranderen is een derde weerselement. De andere weerselementen zijn windrichting en -sterkte. 
Als je het weer per jaar bekijkt zijn er vier periodes waarin het weer redelijk gelijkaardige is. Dit 
zijn de seizoenen.  

4. De seizoenen: De schuine stand van de aarde ten opzichte van de zon bij het draaien rond de zon 
veroorzaakt deze. Er is een verschil in lichtinval van de zonnestralen en lengte van dag en nacht.  

 
Schema 
De lln. schematiseren de leerstof uit het thema.  
De lln. maken een schema waarmee ze dit thema kunnen studeren. Het prikbord kan hierbij helpen.  
Criteria:  
- Je moet met je eigen schema kunnen studeren.  
- Je gebruikt alle (kernwoorden van de) titels van de lessen.  
- Je gebruikt enkel kernwoorden, GEEN volzinnen.  
- Je gebruikt kleur om het overzichtelijk te maken. Overdrijf niet. Vb. titels van de lessen in 

dezelfde kleur of moeilijke woorden in dezelfde kleur.  
Tips 
- Gebruik de vraagjes bij “ik kan…” om de inhoud van je schema te bepalen.  
- Groepeer per les. Let op: vergeet de link tussen de lessen niet.  
 
Schema reflecteren 
De lln. reflecteren a.d.h.v. vragen op hun eigen werk. 
De lln. krijgen een blaadje met criteria waarmee ze hun schema kunnen reflecteren.  
Ze schrijven minstens één verandering die hun schema kan gebruiken. 
De aanpassing of verandering doen de lln. thuis.  
 
Slot 
De lln. gaan o.b.v. de vraagjes bij “ik kan…” inschatten wat ze al goed kennen of kunnen en wat er 
nog goed geoefend of geleerd moet worden. De lln. noteren dit op het strookje bij stand van zaken. 

Extra  
Studietips van  
Dienst studieadvies Arteveldehogeschool. (2019, 26 april). Stap 3: Schematiseren. Geraadpleegd op 
19 mei 2020, van http://www.stopmetblokken.be/nl/schematiseren  
 
 
Beelden van Slabbinck, S. (z.d.). Sammyslabbinck. Geraadpleegd op 15 mei 2020, van 
https://sammyslabbinck.tumblr.com/  

 

  

http://www.stopmetblokken.be/nl/schematiseren
https://sammyslabbinck.tumblr.com/


Reflectievragen schema 
Ja 
✓ 

Nog 
niet 
 

Staat de naam het thema centraal?    

Werden alle titels in kernwoorden overgenomen?    

Heb je woorden en GEEN volzinnen gebruikt?    

Heb je tekens of symbolen zoals pijltjes en puntjes gebruikt?    

Staat enkel het belangrijkste (geen weetjes) in je schema?    

MAG: Heb je verschillende kleuren of aanduidingen gebruikt om het 
overzichtelijker te maken.  

  

 
Wat moet ik nog aanvullen of aanpassen aan mijn schema?  

□ _______________________________________________________________________________ 

□ _______________________________________________________________________________ 

□ _______________________________________________________________________________ 

Vink aan wat gebeurd is.  

 

 

Stand van zaken: “Ik kan…” 

 

Wat kan of ken ik al goed? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Waar ga ik goed op oefenen? 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 

 



QUIZ
H E T  N A Z I C H T V A N

D E  A A R D E



1. BENOEM DE OCEAAN, HET WERELDDEEL EN DE 
DENKBEELDIGE LIJN OM DE AARDE DIE DE 
LEERKRACHT AANDUIDT OP DE GLOBE. 

A. De Grote of Stille Oceaan –Azië – evenaar

B. De Atlantische Oceaan –Azië – evenraan

C. De Atlantische Oceaan –Afrika - evenaar



2. GEEF 1 OORZAAK VAN WATERVERVUILING 



3. GEEF 1 TIP OM WATERSCHAARSTE TE 
VOORKOMEN.



4. LEES DE TEMPERATUURCURVE AF. 
WAT WAS DE TEMPERATUUR NA 60 SEC?

• 10°C



5. MET WELK TOESTEL MEET JE DE 
LUCHTDRUK?

A. Anemometer

B. Barometer

C. Pluviometer 



6. WAT MEET/WEET JE MET EEN WINDVAAN? 

A. De richting waarvan de wind komt. 

B. De richting waarnaar de wind gaat. 



7. UIT WAT BESTAAT EEN WOLK? WATERDAMP.

A. Water

B. Waterdamp

C. IJs 



8. WAT KAN JE METEN MET EEN PLUVIOMETER? 

• De hoeveelheid neerslag



9. IN HOEVEEL DAGEN DRAAIT DE AARDE OM 
ZIJN EIGEN AS? 

A. 365 dagen

B. 1 maand 

C. 24 uur



10. WAAR STAAT DE AARDE WANNEER ER EEN 
MAANSVERDUISTERING IS? 

A. aarde - maan - zon

B. zon - aarde - maan

C. zon - maan - aarde 



E N  D E  W I N N A A R  I S …



Het nazicht van de aarde  

 

 

 

 

De toestand van het water 

Waterproblemen 
o waterschaarste 

o watervervuiling 

Toestanden van water op aarde 
o vloeibaar water 

o ijs 

o waterdamp  

Veranderingsprocessen 
o condenseren 

o krimpen 

o smelten 

o stollen 

o uitzetten 

o verdampen 

 

Onze bol op de kaart  

De evenaar 

De polen 
o Zuidpool 

o Noordpool 

De werelddelen 
o Afrika 

o Antarctica 

o Azië 

o Europa 

o Noord-Amerika 

o Zuid-Amerika 

o Oceanië 

De oceanen 
o De Stille of Grote Oceaan 

o De Atlantische Oceaan 

o De Indische Oceaan 

o De Noordelijke IJszee  

 

Zee der rust 

Het weer op onze bol  

Het weerbericht 
o zonneschijn, zonnig 

o (zwaar)bewolkt, onweer, nevel, mist 

o regen, sneeuw, hagel 

De weerselementen 
o Temperatuur 

o Windrichting 

o Windsterkte 

o Bewolking 

o Neerslag  

De meettoestellen en maateenheden 
o Anemometer of windsnelheidsmeter: km/u 

o Barometer: hPa 

o Pluviometer of regenmeter: l/m2 

o Thermometer: °C 

o Windvaan of windwijzer: noord, oost,  

zuid, west 

De draaiing van de aarde 

Waarom hebben we seizoenen? 
o De zonshoogte 

o 21/12: laag => koud 

o 21/06: hoog => warm 

o 21/09 en 21/03: gemiddeld => gematigd 

o De lengte van de dagen  

o 21/12: langste nacht 

o 21/06: langste dag 

o 21/09 en 21/03: dag en nacht even lang 

Tijdseenheden 
o 1 dag: aarde 1x rond eigen as 

o 1 maand: maan 1x rond aarde 

o 1 jaar: aarde 1x rond zon 

Zons- en maansverduistering 
o Zons-: maan tussen zon en aarde 

o Maans-: aarde tussen zon en maan 

The Check-Up 
Sammy Slabbick, maart 2020 



Uitbreiding of differentiatie 
Les 1: Onze bol op de kaart 
• Uitbreiding leerstof met nulmeridiaan en/of halfronden.  

Les 2: De toestand van het water  
• Wist-je-datjes over water op deze webpagina. https://www.smarterinitiative.be/nl/Feitjes.html  

• Je kan met de school deelnemen aan het project wereldwaterdag. 

http://www.wereldwaterdagatschool.be/iedereen-waterdrager.php  

• De lln. kunnen zelfstandig aan de slag met de webquest over water. 

https://sites.google.com/view/watervoetafdruk  

Les 3: Het weer 
• Filmpje over hoe het weer wordt voorspeld: van meting tot op het weerbericht. 

https://schooltv.nl/video/weersvoorspellingen-wat-voor-weer-wordt-het-vandaag/  

Les 4: De draaiing van de aarde 
• Tekstbundel over de werking van het schrikkeljaar. https://www.klascement.net/downloadbaar-

lesmateriaal/27263/schrikkeljaar-ontstaan-werking/#preview  

• Webpagina over waarom we maar een kant van de maan zien. 

http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Maan/019.html  

• Filmpje over de werking van de getijden. https://www.youtube.com/watch?v=-IHpEBtaTB4  

Extra 
• De ruimte https://www.esa.int/kids/nl/leren  

- Leren: meer te weten komen over …   

- Nieuws: weetjes, ontdekkingen…  

- Dingen om te doen: eigen telescoop maken… 

- Multimedia: video’s 

- Spelletjes: zonnestelsel explorer 

• De ruimte http://eserobelgium.be/index.php/nl/lesmateriaal-basisonderwijs/ 

- Hoe ziet de maan eruit? (Sluit aan bij de draaiing van de aarde) 

- Omstandigheden op aarde. (Sluit aan bij het weer) 

- Project Astro Pi: experimenteren en programmeren (ook wiskunde) 

 

https://www.smarterinitiative.be/nl/Feitjes.html
http://www.wereldwaterdagatschool.be/iedereen-waterdrager.php
https://sites.google.com/view/watervoetafdruk
https://schooltv.nl/video/weersvoorspellingen-wat-voor-weer-wordt-het-vandaag/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/27263/schrikkeljaar-ontstaan-werking/#preview
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/27263/schrikkeljaar-ontstaan-werking/#preview
http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Maan/019.html
https://www.youtube.com/watch?v=-IHpEBtaTB4
https://www.esa.int/kids/nl/leren
http://eserobelgium.be/index.php/nl/lesmateriaal-basisonderwijs/


Oplossingen themabundel leerlingen 
 

1. Onze bol op de kaart 

Inleiding   
 
Dit weet je nog.  
1) Kleur op de kaart België rood.  

België is een land in _Europa_. Dit is het continent, het werelddeel.  

 

 

2) Vul de windroos aan met de afkortingen van de windrichtingen en tussenwindrichtingen.  

 
 

3) Zoek een kaart van Europa in de atlas. 

Welke oceaan ligt ten westen van Europa? __Atlantische Oceaan__ 

Welke zee ligt ten noorden van Europa? __Noordelijke IJszee__ 



 
 

De evenaar en polen op de kaart 
 

Elk deel heeft zijn eigen pool. Dat zijn de __noordpool__ en __zuidpool__.  

1) Overtrek de evenaar met groen.  

2) Markeer wat goed is en doorstreep wat fout is. 

Europa is ten noorden / zuiden van de evenaar gelegen.  

 

  



De oceanen en werelddelen op de kaart  
1) Maak een legende bij de demo.  

a) Vind alle werelddelen en noteer ze hieronder. 

b) Geef het vak dezelfde kleur als op de demo. 

 

 
Europa  

 
Azië  

 
Afrika 

 
Noord-Amerika 

 
Zuid-Amerika 

 
Antarctica 

 
Oceanië  

 

 

c) Zoek deze oceanen en zeeën.  

- De Stille of Grote Oceaan 

- De Atlantische Oceaan 

- De Indische Oceaan 

- De Noordelijke IJszee  

  



2) Vul de legende aan en pas toe op de kaart. België werd al aangeduid. 
a) Kleur Europa rood en vul de legende aan.  
b) Overtrek de evenaar met groen en vul de legende aan.  
c) Vul de vakjes op de kaart in met de naam van de oceaan en vul de legende aan.  

 

 

  
  

Europa 
Oceanen 

Atlantische 

Oceaan Grote of Stille 

Oceaan 

Grote of Stille 

Oceaan 

Indische 

Oceaan 

Noordelijke 

IJszee 



2. Onze bol, de blauwe planeet 

Inleiding: de blauwe planeet 

1) Vul de kleuren aan. Je kan eventueel terugkijken naar de aarde vanuit de ruimte.  

Onze planeer bestaat voor ongeveer 75% uit water waardoor vanuit de ruimte onze planeet vooral 

een _blauwe_ kleur heeft. Onze planeet is ook _wit_ door de wolken en ijskappen en _bruin_ en 

_groen_ door het land.  

Waterproblemen in de wereld 
Waterschaarste  

1) Bedenk enkele acties die je zelf kan uitvoeren om bewuster om te gaan met water.  

Je kan ideeën vinden op volgende sites.  

_ kraan dichtdraaien tijdens tandenpoetsen en inzepen, met regenwater i.p.v. drinkwater de planten 

gieten, een douche nemen i.p.v. een bad…__ 

 

Watervervuiling  

1) Noteer minstens vier oorzaken van watervervuiling.  

_ Landbouw, afvalwaterzuivering, vuilstorting, vervuiling door de stad, industrie, vervoer op het water, 

olievlek na gezonken schip._ 

  

Drie toestanden van water 

1) Onderzoek en vul de tabel aan.  

Water ijs _ water _ 
waterdamp 

(onzichtbaar) 

Toestand 
of fase  

 _ vast _ vloeibaar _ gas _ 

 

a) Bekijk de demo. Beschrijf de opstelling? Welke materialen zie je en wat wordt ermee 

gedaan?  

_Er staat een maatbeker met ijsblokjes. De maatbeker is gesloten. Er zit een 

thermometer in waarvan je de temperatuur kan aflezen. Een bunsenbrander staat 

onder de maatbeker. De toestand van het water in de maatbeker kan je aflezen in het 

grijze vak._ 

 



b) Vul aan met: vloeibaar - waterdamp - stijgt - kookt - vast - gas - smelten - verwarmd 

Welke toestand hebben de ijsblokjes? _vast_ (grijze vak). 

Klik op verwarmen. 

Wat gebeurt er? 

De ijsblokjes in de maatbeker worden _verwarmd_ waardoor de temperatuur _stijgt_ . 

De ijsblokjes _smelten_ vanaf 0°C. Het water is nu _vloeibaar_ . Op 100°C _kookt_ het 

water. Vanaf dan verandert het water in _gas_ (toestand), het is nu _waterdamp_ .  

 

c) Vul de tabel verder aan.  

 

d) Maak de juiste combinatie  

condenseren •  • van vast naar vloeibaar  

Krimpen •  • van vloeibaar naar gas  

Smelten •  • van vast naar gas 

Stollen •  • van gas naar vloeibaar 

Uitzetten •  • van vloeibaar naar vast 

verdampen •  • van gas naar vast  

 

Proefje 

A. Huig tegen een spiegel of raam. Welke verandering van toestand merk je op? De 

uitgeademde waterdamp is een __gas__ en verandert in __vloeibaar__ water.  

Dit proces heet __condenseren__.  

 

B. Bekijk en voer uit. https://www.proefjes.nl/proefje/131  

Water in _vloeibare_ toestand wordt _vast_ doordat het water _stolt_ bij een 

temperatuur onder 0°C.  

  

https://www.proefjes.nl/proefje/131


3. Het weer op onze bol 

Inleiding 

Het weerbericht 

1) Waar kan je het weerbericht overal vinden? 

_In de krant, op televisie, op de radio, op sites zoals meteovista of KMI_ 

2) Bekijk het weerbericht van vandaag voor de plaats van jullie school.  

Waarover kom je meer te weten?  

 

_temperatuur_ 

_neerslag_ 

_bewolking_ 

_wind_ 

_luchtdruk_ 

 

Dit zijn de vijf weerselementen. 

3) Vergelijk dit weerbericht aan de hand van de vijf weerelementen met het weer dat je kan 

zien.  

4) Ken jij de weerssymbolen? 

zonneschijn - zonnig en bewolkt - (zwaar)bewolkt – regen – sneeuw – onweer 

 

_ zonneschijn _ 

 

_ zonnig en bewolkt _ 

_ (zwaar)bewolkt _ _ regen _ 

_ sneeuw _ _ onweer _ 

 

5) Neem het weerbericht (uit de krant of van https://www.meteovista.be/) van een plaats 

naar keuze. (Niet de plaats van de school.) Geef een antwoord op volgende vragen.  

https://www.meteovista.be/


afhankelijk van het weerbericht 

 

- Welke maximumtemperatuur wordt er verwacht? ________________________________ 

- Welke minimumtemperatuur wordt er verwacht? ________________________________ 

- Wat wordt er gezegd over de neerslag? ________________________________________ 

- Wat wordt er gezegd over de bewolking? _______________________________________ 

- Wat vind je in het weerbericht terug over de windsnelheid? ________________________ 

- Wat vind je terug over de windrichting? ________________________________________ 

 

 

Het weer meten en noteren 

Temperatuur 
Proefje 

Warm en koud 

1) Waarom is het niet overal even warm? Lees op blz. 11 warm en koud en het zwarte 
gedeelte op blz. 12-13 en duid de juiste woorden aan en doorstreep de foute.  
 

De zonnestralen komen rechter terecht op de landen rond de evenaar waardoor het daar 
warmer / kouder is dan aan de polen.  
Wolken, ijskappen en gletsjers weerkaatsen licht en warmte van de zon terug de ruimte in.   
De temperatuur neemt af / toe hoe hoger je gaat. vb. bergtoppen. Toch ben je dan dichter bij 
de zon? Dat komt omdat de aarde meer warmte opneemt dan de lucht waardoor het daar 
kouder / warmer is. De warme lucht van beneden stijgt en warmt op / koelt af. Denk maar aan 
een luchtballon. 
 
Temperatuurcurve tekenen. 

De temperatuur op de weerkaart 

2) Vul aan. 

Hoe roder de kleuren, hoe _warmer_. 

Hoe blauwer de kleuren, hoe _kouder_. 

Luchtdruk 
Proefje 

1) Wat gebeurt er? 

_ Lucht zit aan alle kanten en duwt dus ook van alle kanten. Lucht die stilstaat duwt harder dan lucht 

die beweegt. Als je blaast laat je de lucht bewegen. De lucht boven het papiertje staat stil. Door onder 

het papiertje te blazen laat je de lucht onder het papiertje bewegen. _ 



2) Hoe denk je dat dit komt? 

_ Lucht die stilstaat duwt harder dan lucht die beweegt. Doordat de lucht boven het papiertje stilstaat 

en onder het papiertje beweegt, duwt de lucht boven het papiertje harder. Er is dus meer luchtdruk 

boven het papiertje dan onder het papiertje. Dus het papiertje wordt door de luchtdruk naar beneden 

geduwd._ 

 

Windrichting 

Wind uit het noorden is koud 
Wind uit het oosten is droog 
Wind uit het zuiden is zacht, warm 
Wind uit westen is nat, regen, wolken 
 

 

Windsnelheid  
Schaal van beaufort 

 

Lees af van de tabel. 

- _4_ bft is ongeveer hetzelfde als 20 km/u. We spreken dan van _matige_ wind. 

- 11 bft is ongeveer hetzelfde als _103-117_ km/u. We spreken dan van _zeer zware_ 

storm. 

- 7 bft is ongeveer hetzelfde als _50-61_ km/u. We spreken dan van _harde_ wind.  

- _2_ bft is ongeveer hetzelfde als 10km/u. We spreken dan van _zwakke_ wind.  

 



Bewolking  

1) Kijk door het raam en beschrijf de bewolking. De wolkenkaart kan helpen. 

Proefje: Maak zelf een wolk. 

 

Neerslag 

1) Ga naar de regenmeter en lees de regenstand af. __eigen invulling__ l/m2 

Het neerslagdiagram 

2) Bekijk het diagram en beantwoord de vragen. 

Welke kleur heeft het neerslagdiagram? _blauw_ 

Welke maand heeft de hoogste hoeveelheid neerslag? _januari_ 

Hoeveel neerslag valt er die maand? _ongeveer 150 l/m3_ 

Welke maand heeft de laagste hoeveelheid neerslag? _maart _ 

Hoeveel neerslag valt er die maand? _25 l/m3_ 

 

  



Besluit 

1) Vul de weerselementen, meetinstrumenten en maateenheden aan.  

Weerelement Meetinstrument Maateenheid 

temperatuur thermometer °C of graden Celcius 

luchtdruk barometer hP of hectoPascale 

windrichting windvaan of -wijzer noord, oost, zuid of west 

windsnelheid of -kracht 
Windsnelheidsmeter of 

anemometer 
Bft of beaufort 

neerslag  regen- of pluviometer l/m3 of liter per kubieke meter 

  



Le temps - het weer 
Le temps 
Un parapluie 
Le vent 
Le soleil 
 
Quel temps fait-il ? 
Il fait beau. 
Il fait mauvais. 
Il fait chaud. 
Il fait froid. 

Het weer  
Een paraplu 
De wind 
De zon 
 
Welk weer is het? 
Het is mooi weer. 
Het is slecht weer. 
Het is warm. 
Het is koud. 

La neige 
 
Il y a du vent. 
Il y a du soleil. 
 
Il pleut. 
Il va pleuvoir. 
Il neige. 
Il va neiger. 

De sneeuw 
 
Er is wind. 
Er is zon. 
 
Het regent. 
Het gaat regenen. 
Het sneeuwt. 
Het gaat sneeuwen.  

Quel temps fait-il ? 

1) Memory: mots – image  

2) Écrivez deux phrases sous chaque image. / Schrijf twee zinnen onder elke afbeelding. 

 

_Il fait beau._ 
_ Il y a du soleil._ 

 

_Il neige._ 
_Il fait froid._ 

 

  

 

 

  



4. De seizoenen op onze bol 

Inleiding 

1) Noteer de vier seizoenen en de dag waarop het seizoen start.  

Herfst start op _21_/_09_ . 

Winter start op _21_/_12_ . 

Lente start op _21_/_03_ . 

Zomer start op _21_/_06_ . 

 

2) Dit weet je al. Vul de tabel aan.  

De zon gaat ’s ochtends op staat ’s middags hoog gaat ’s avonds onder 

Windrichting  oosten _zuiden_ westen 

De schaduw middellang heel kort _heel lang_ 

Zonshoogte _middelhoog_ hoogste punt laag 

De hoogte van de  zon 
We testen het zelf uit! 

We meten de temperatuur en de lengte van de schaduw steeds op hetzelfde uur vb. vlak na de 

middagpauze, op dezelfde dagen. Noteren de meetresultaten in de tabellen hieronder.  

eigen invulling  

1) Schaduw van een voorwerp op de speelplaats. 

21 september 21 december 21 maart 21 juni 

    

    

2) De hoogte van de zon: heel hoog, hoog of laag.  

21 september 21 december 21 maart 21 juni 

    

    

3) De temperatuur in °C.   

21 september 21 december 21 maart 21 juni 

    

    



 

Besluit zonshoogte 
Op 21 december staat de zon _laag_ aan de hemel en daarom is het _koud_. 

Op 21 juni staat de zon _hoog_ aan de hemel en daarom is het _warm_. 

Op 21 maart en 21 september staat de zon even hoog aan de hemel en is de temperatuur op beide 

dagen ongeveer gelijk. 

 

De lengte van de dagen 
 

1) Kleur zwart waar het nacht is en geel waar het dag is. 

 

  
 

De lengte van dag en nacht zijn niet altijd gelijk. Dat komt door de datum en de tijd.  

 

Aantal uren licht per dag.  

Zons- 21 september 21 december 21 maart 21 juni 

opgang     

ondergang     

duur dag     

 

Besluit: lengte van de dagen 
De langste dag is _21 juni_, dan begint de _zomer_ . 

De langste nacht is _21 december_, dan begint de _winter_. 

Op 21 maart en 21 september zijn dag en nacht even lang.  

 

Besluit: zonshoogte en lengte van de dagen 
Geef alle vakjes die bij hetzelfde seizoen horen dezelfde kleur. 

herfst: bruin winter: wit  lente: groen zomer: geel 

Weinig licht en warmte. 
De zon staat hoog aan de 

hemel. 
Er is weinig verschil tussen de 

lengte van dag en nacht. 



Er is weinig verschil tussen de 
lengte van dag en nacht. 

Veel licht en warmte. 
De zon staat laag en ze geeft 

weinig licht. 

De dagen zijn heel kort. 
De zon staat heel hoog aan de 

hemel en schijnt fel. 
Het is lang licht.  

 

Niet overal vier seizoenen?  

• Aan de evenaar is er geen seizoen: de zonnestralen vallen altijd op dezelfde manier in en 

dag en nacht zijn altijd even lang. 

• Ten noorden van de noordpoolcirkel en ten zuiden van de zuidpoolcirkel zijn er twee 

seizoenen: een lang winterseizoen en een lang zomerseizoen. Gedurende 6 maanden is 

het daar 24 uur dag en gedurende 6 maanden is het daar 24 uur nacht. 

• In het zuidelijk halfrond zijn de seizoenen omgekeerd: wanneer het bij ons zomer is, is het 

in het zuidelijk halfrond winter. In Australië vieren ze kerst in hun zwembroek. 

 

De tijdseenheden 
Door de draaiing van de zon, de maan en onze aarde ontstaan er meerdere tijdseenheden. Bekijk de 

demo en vul aan. https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/216-zon-aarde-maan 

 

De aarde draait rond de eigen as is _24_ uur. Dit zorgt voor _dag_ en _nacht_ . 

De aarde draait rond de zon in _365_ dagen. Dit zorgt voor het _jaar_. 

De maan draait rond de aarde in _28_ dagen. Dit zorgt voor de _maanden_ . 

 

 

Zonsverduistering 
Wat gebeurt er bij een zonsverduistering? Bekijk de demo en vul de tekening en de zin aan.  

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/352-totale-zonsverduistering

 

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/216-zon-aarde-maan
https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/352-totale-zonsverduistering
https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/352-totale-zonsverduistering


Bij een zonsverduistering staat de _maan_ tussen de _aarde_ en de zon. 

Maansverduistering 
Wat gebeurt er bij een maansverduistering? Bekijk de demo en vul de tekening en de zin aan. 

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/71-maansverduistering

 

Bij een maansverduistering staat de _aarde_ tussen de _zon_ en de maan. 

  

https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/71-maansverduistering
https://www.edumedia-sciences.com/nl/media/71-maansverduistering


Le temps – de tijd 
le temps 
un jour  
le matin  
le soir 
un an 
un mois 
un weekend 
 
 
midi (m) 
l’après-midi (f/m) 
minuit (m) 
 
le printemps 
l’été 
l’automne 
l’hiver  

de tijd  
een dag  
de ochtend  
de avond 
een jaar 
een maand 
een weekend 
 
 
middag 
de namiddag  
middernacht  
 
de lente 
de zomer 
de herfst 
de winter 

la date 
une journée 
la nuit 
une semaine 
une année 
 
hier 
demain  
aujourd’hui 
Il est midi. 
 
Il est minuit.  
 
au printemps 
en été 
en automne 
en hiver 

de datum 
een dag (duur) 
de nacht  
een jaar (duur) 
een week 
 
gisteren 
morgen  
vandaag  
het is middag. 
 
het is middernacht. 
 
in de lente 
in de zomer 
in de herfst 
in de winter  

les mois 
janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
août 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre  

de maanden  
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus  
september 
oktober 
november 
december  

les jours  
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 
dimanche  
 
Aujourd’hui, nous 
sommes … 
le premier mars. 
le trois juin. 

de dagen  
maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag 
zondag 
 
vandaag is het … 
 
1 maart.  
3 juni. 

1) Quel date sommes-nous? 

Aujourd’hui nous sommes… 

   
__le dix-sept juillet.__ _le premier janvier._ _vendredi le vingt-neuf février._ 

 

2) Note les mots ou les phrases sous les images.  

 



   

_Il est midi._ 
_ Il est minuit._ 

__ la nuit__ 
_ Il est minuit._ 

_ une semaine_ 
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Werelddelen en Oceanen

www.topomania.net

1. Afrika

2. Antarctica

3. Azië

4. Oceanië

5. Noordelijke IJszee

6. Zuid-Amerika

7. Indische Oceaan

8. Grote Oceaan (Stille Oceaan)

9. Grote Oceaan (Stille Oceaan)

10. Europa

11. Noord-Amerika

12. Atlantische Oceaan



Naam:_______________________________  nummer:____ 

Thema: Het nazicht van de aarde 

1) Bekijk de globe en beantwoord de vragen. (___/2) 

a) Welk werelddeel is gekleurd?  

_____________________________________ 

b) Welke oceaan ligt ten westen van dit werelddeel? 

_____________________________________ 

c) Welke oceaan ligt ten zuiden van dit werelddeel? 

_____________________________________ 

d) Welke denkbeeldige lijn loopt door dit werelddeel?  

_____________________________________ 

 

2) Geef drie tips om minder water te verbruiken. (___/1,5) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3) Vul het schema aan. (___/2) 

Water _______________ _______________ 
waterdamp 

(onzichtbaar) 

Toestand 
of fase  

vast _______________ _______________ 

 

 

4) De leerkracht toont een weerbericht. Wat kom je over de weerelementen te weten? 

(___/5) 

a) Noteer eerst het weerelement. 

b) Schrijf er achter wat je erover weet.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____/25 



Naam:_______________________________  nummer:____ 

5) Los de vragen bij de temperatuurcurve op. (___/2) 

a) Welke maand is de warmste maand? 

_________________________________ 

Wat is de temperatuur van die maand? 

_________________________________ 

b) Welke maand is de koudste maand? 

_________________________________ 

Wat is de temperatuur van die maand? 

_________________________________ 

 

 

6) Vul de tabel aan. (___/4) 

 

 

 

7) Dag en nacht (___/1) 

a. Kleur geel waar het dag is op aarde. 

b. Kleur zwart waar het nacht is op aarde.  

 

  

Weerelement Meetinstrument Maateenheid 

_______________________ thermometer _______________________ 

luchtdruk _______________________ hP of hectoPascale 

windrichting _______________________ _______________________ 

_______________________ 
Windsnelheidsmeter of 

anemometer 
Bft of beaufort 

neerslag  ________________________ ______________________ 



Naam:_______________________________  nummer:____ 

8) Zon- en maansverduistering (___/2) 

a. Schrijf de naam van de hemellichamen in de vakken.  

 

__________________ __________________ __________________ 

 

b. Omcirkel welke soort verduistering hier wordt voorgesteld.  zon of maan 

 

9) Vul het kruiswoordraadsel in. (___5,5) 

1V Van gas naar vloeibaar is ........... . 

2H Windkracht 7 is harde .... . 

3V Wind uit het oosten is ..... . 

4H De zon staat .... aan de hemel in 

de zomer. 

5H Van vloeibaar naar vast heet ....... . 

5V De ...... oceaan ligt ten zuiden van 

Azië. 

6H Het is .... licht in de zomer.      

7H De langste nacht is 21 ........ . 

7V De aarde draait in één ... om zijn 

eigen as.     

8V De weerkaart kleurt .... bij hoge 

temperaturen. 

9H Een .... bestaat uit waterdamp.   

 

 



Naam:_______________________________  nummer:____ 
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