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De lessenserie in het kort

Doelstellingen
Algemene doelstellingen rondom wetenschap en techniek:
 Leerlingen leren leervragen te stellen.
 Leerlingen leren dat je leervragen kunt onderzoeken.
 Leerlingen leren dat je een voorspelling kunt doen over een experiment.
 Leerlingen ontdekken het belang van observeren om conclusies te kunnen trekken over een
experiment.
 Leerlingen leren over een experiment te rapporteren.
Specifieke doelstellingen rondom het thema heelal:
 De leerlingen weten dat ze op de aarde wonen.
 De leerlingen weten dat de aarde een planeet is.
 De leerlingen weten dat de aarde rond is.
 De leerlingen weten hoe de aarde er vanuit de ruimte uitziet.
 De leerlingen kunnen de belangrijkste kenmerken van de zon, de maan en de planeten
noemen.
 De leerlingen leren dat Mercurius sneller om de zon draait dan Pluto omdat Mercurius dichter
bij de zon staat.
 De leerlingen leren hoe de aarde om de zon draait en hoe de maan om de aarde draait.
 De leerlingen wat zwaartekracht is.
Specifieke doelstellingen rondom taal en interactie:
 Leerlingen vergroten hun woordenschat door gesprekken te voeren over het thema waardoor
ze in aanraking komen met nieuwe woorden en deze woorden leren gebruiken in de context
van het thema.
 Leerlingen leren talig te rapporteren over een experiment.
 Leerlingen leren conclusies te trekken naar aanleiding van een experiment en deze te
verwoorden.
 Leerlingen leren samen te werken en met elkaar te overleggen over een experiment.
Benodigdheden
 Brief van Bolo (zie bijlage 1)
 Plaatmateriaal van de aarde (zie bijlage 2)
 Achtergrondinformatie over de aarde (zie bijlage 3)
 A3 vellen papier
 Pennen
 Kleurpotloden
 Viltstiften
 Plaatmateriaal van de zon, maan en planeten (zie bijlage 4)
 Achtergrondinformatie over de zon, maan en planeten (zie bijlage 5)
 Aflevering ‘Planeten’ van Het Klokhuis (www.hetklokhuis.nl/onderwerp/planeten)
 Kosteloos materiaal
 Piepschuimbollen
 Werkbladen bij de experimenten (zie bijlage 7)
 Touw
 4 gewichten
 Doorzichtige kom of petrischaaltje
 Volle melk
 Rode en gele voedselkleurstof (te koop bij toko’s, bakwinkels, bakkerijen, webshop
www.deleukstetaartenshop.nl (Wilton Icing Color))
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Vaatwasmiddel
Pipet
Wit A4 papier
4 scharen
Plakband
1 prikpen
Lange en korte satéprikkers
1 emmer water
Plastic bekertjes
Document ‘We gaan naar de sterren!’ (ten Hove & van Malsen, 2010)

Trefwoorden en kernbegrippen
 Aarde
 Ruimte
 Heelal
 Ruimtevaartuig
 Planeet
 Ster
 Zon
 Maan
 Pluto
 Mercurius
 Jupiter
 Saturnus
 Uranus
 Mars
 Venus
 Neptunus
 Zwaartekracht
 Zonnestelsel
 Dwergplaneet
 Gasplaneet
 Ringen
 Raket
Overzicht lesinhouden
Les 1: Confrontatie en verkennen
Aan de hand van plaatmateriaal wordt de voorkennis van de leerlingen over de aarde
opgewekt en maken ze een tekening van de aarde gezien vanuit de ruimte.
Tijdsindicatie: 60 minuten
Les 2: Verkennen
Aan de hand van plaatmateriaal leren de leerlingen kenmerken van de zon, de maan en de
planeten en maken ze een fantasieplaneet.
Tijdsindicatie: 75 minuten
Les 3: Opzetten en uitvoeren van een experiment
De leerlingen kiezen uit vier experimenten een experiment dat ze willen uitvoeren en voeren
dit experiment in een groepje uit waarna ze over de resultaten rapporteren.
Tijdsindicatie: 45 minuten
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Les 4: Concluderen en presenteren
De leerlingen presenteren de resultaten van hun experiment.
Tijdsindicatie: 60 minuten
Les 5: Verdiepen en verbreden
De vragen van de leerlingen over het thema worden beantwoordt (eventueel door een expert).
Tijdsindicatie: 30 minuten
Aandachtspunten bij de uitvoering van deze lessenserie
 Voor les 3 zijn verschillende materialen nodig die waarschijnlijk niet voorhanden zijn op
school. Het is dan ook raadzaam tijdig de lijst benodigdheden ruim voor deze les te bekijken
en te starten met het verzamelen van de materialen.
 In les 3 kunnen de leerlingen een keus maken uit vier experimenten. Het is handig om aan het
eind van les 2 of op een ander moment tussen les 2 en les 3 in de leerlingen al een keus te
laten maken zodat je precies weet welke materialen je in welke hoeveelheid moet hebben.
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Les 1 Confrontatie en verkennen
Lesopzet
1.Introductie
Wat doet de leerkracht?

Wat doen de leerlingen?
Materiaal

Tijdsindicatie
2.Brainstorm
Wat doet de leerkracht?
Wat doen de leerlingen?
Materiaal
Tijdsindicatie

Leest de brief voor, laat plaatmateriaal van de aarde zien en stelt vragen
om de leerlingen in de sfeer van het thema te brengen en hun voorkennis
te activeren.
Verwoorden wat er in de brief staat, bekijken plaatmateriaal van de aarde
en benoemen kenmerken van de aarde.
Brief (zie bijlage 1)
Plaatmateriaal van de aarde (zie bijlage 2)
Achtergrondinformatie over de aarde (zie bijlage 3)
10 minuten

Begeleidt de leerlingen bij het brainstormen over de aarde en bespreekt de
opgeschreven ideeën met hen.
Brainstormen over de aarde, schrijven hun ideeën op en bespreken dit met
elkaar.
A3 vellen papier
Pennen
20 minuten

3.Tekening van de aarde maken
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het maken van een tekening van de aarde
gezien vanuit de ruimte.
Stelt vragen om de leerlingen aan het denken te zetten over hoe de aarde
eruitziet vanuit de ruimte en ze te stimuleren overeenkomsten en
verschillen tussen de tekeningen te laten benoemen.
Wat doen de leerlingen? Maken een tekening van de aarde gezien vanuit de ruimte.
Verwoorden hoe ze de aarde getekend hebben en benoemen
overeenkomsten en verschillen tussen de tekeningen.
Materiaal A3 vellen papier
Kleurpotloden / stiften
Tijdsindicatie 30 minuten
Tijdsindicatie gehele les

60 minuten
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Voorbereiding
 Hang ‘s ochtends, voordat de leerlingen in de klas zijn, de brief (zie bijlage 1) opgerold op een
centrale plek in de klas. Als leerlingen over de brief beginnen, vertel dan nog niet wat erin
staat.
 Hang voor de les het plaatmateriaal over de aarde (zie bijlage 2) op in de klas.
Lesinhoud
1.Introductie
Vertel de leerlingen dat er een brief (zie bijlage 1) bezorgd is in de klas. Laat de brief zien en lees hem
voor. Laat de leerlingen reageren.
Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:
1. Wie kan in eigen woorden vertellen waar de brief over gaat?
2. Hoe zou Bolo zich voelen nu hij onverwachts op de aarde is geland?
3. Hoe zou jij je voelen als je ineens op een onbekende planeet zou belanden?
Wijs de leerlingen op het plaatmateriaal op het bord (zie bijlage 2). Je kunt ook gebruikmaken van
foto’s van internet (bijvoorbeeld van google afbeeldingen, trefwoord ‘aarde’). Vraag de leerlingen wat
ze op de platen zien aan kenmerken van de aarde en geef wat informatie over de aarde (zie bijlage 3
voor achtergrondinformatie over aarde). Het is aan te raden om bij het vertellen over de aarde een
wereldbol of een bal ter illustratie te gebruiken. Op die manier kun je de lastige uitleg over de draaiing
van de aarde (zie de achtergrondinformatie in bijlage 3) concreet en visueel maken.
Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:
1. Wat zie je op de platen?
2. Wat zijn kenmerken van de aarde?
3. Bolo wil graag weten hoe onze aarde eruitziet. Wat zouden interessante dingen zijn om te
vertellen over de aarde?
2.Brainstorm
Verdeel de leerlingen in groepjes van maximaal vier leerlingen en geef elk groepje een A3 vel papier.
Laat de leerlingen zich voorstellen dat ze, net als Bolo, voor het eerst op de aarde terechtkomen. Wat
zien ze dan als ze om zich heen kijken? Wat beweegt er op de aarde? Wat staat stil? Welke kleuren
zie je? Welke dingen horen bij de aarde? Wat is belangrijk voor Bolo om te weten over de aarde?
Vertel de leerlingen dat ze met hun groepje op het vel papier alles wat ze kunnen bedenken over de
aarde gaan opschrijven. Hiervoor krijgen ze tien minuten de tijd.
Het is handig om in elk groepje één leerling (van groep 4) als schrijver aan te wijzen. Die leerling
schrijft alle ideeën op. Verder is het handig om te benadrukken dat alle ideeën goed zijn, er zijn geen
foute antwoorden mogelijk. En stimuleer de leerlingen om in een snel tempo zoveel mogelijk ideeën te
noemen.
Bespreek na tien minuten klassikaal de ideeën die de leerlingen opgeschreven hebben. Laat van elk
groepje een leerling wat ideeën noemen. Vraag de leerlingen waarom de dingen die ze noemen
belangrijk zijn voor Bolo om te weten.
3.Tekening van de aarde maken
Laat de leerlingen op een A4 vel papier een tekening maken van de aarde zoals je de aarde vanuit de
lucht (de ruimte) zou zien. Laat de leerlingen zo gedetailleerd mogelijk tekenen. Ze kunnen er ook
dingen bij schrijven.
Laat de leerlingen hun tekening op een tafel in het midden van de klas neerleggen en laat ze er
omheen komen staan of zitten. Bespreek met de leerlingen hoe ze de aarde getekend hebben.
Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:
1. Als je naar al deze tekeningen kijkt, wat valt je dan op?
2. Wat zie je op de tekeningen als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt?
3. Welke overeenkomsten / verschillen zie je tussen de tekeningen?
4. Hou enkele tekeningen omhoog en vraag aan de maker ervan hoe hij/zij de aarde
getekend heeft en waarom?
5. Hoe ben je tot de keus gekomen om de aarde rond / plat te tekenen?
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Les 2 Verkennen
Lesopzet
1.Introductie
Wat doet de leerkracht?

Wat doen de leerlingen?
Materiaal

Tijdsindicatie

Stelt vragen om de leerlingen te stimuleren terug te blikken op les 1.
Stelt vragen om de voorkennis van de leerlingen over de zon, maan en
planeten op te wekken en om ze aan te zetten tot het verwoorden van wat
ze zien op het plaatmateriaal.
Blikken terug op de vorige les en verwoorden wat ze weten over de zon,
maan en planeten en wat ze zien op het plaatmateriaal.
Aflevering Klokhuis (http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/planeten)
Plaatmateriaal over de zon, maan en planeten (zie bijlage 4)
Achtergrondinformatie over de zon, maan en planeten (zie bijlage 5)
30 minuten

2.Fantasieplaneet maken
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het maken van een fantasieplaneet.
Stelt vragen om de leerlingen aan te zetten tot het beschrijven van hun
fantasieplaneet en tot het benoemen van overeenkomsten en verschillen.
Wat doen de leerlingen? Maken een fantasieplaneet.
Beschrijven hun fantasieplaneet en verwoorden overeenkomsten en
verschillen tussen hun planeet en echte planeten.
Materiaal Kosteloos materiaal
Piepschuimbollen of A3 vellen papier
Tijdsindicatie 45 minuten
Tijdsindicatie gehele les

75 minuten
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Voorbereiding
 Verzamel voor deze les kosteloos materiaal, zoals wc-rolletjes, verpakkingsmateriaal,
eierdozen, piepschuim, zilverpapier, satéprikkers, touw, knopen, etc.
 Hang voor de les het plaatmateriaal over de zon, de maan en de planeten (zie bijlage 4) op in
de klas.
Lesinhoud
1.Introductie
Blik met de leerlingen terug op de eerste les. Herinner de leerlingen aan de brief van Bolo en het
brainstormen over de aarde.
Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:
1. Wat stond er in de brief van Bolo?
2. Hoe hebben we Bolo geholpen in de vorige les?
3. Wat hebben we besproken over de aarde?
Vertel de leerlingen dat ze in deze les wat beter naar de zon, de maan en een paar planeten in de
ruimte gaan kijken. Laat ze de aflevering van Klokhuis zien over het zonnestelsel, te vinden op
http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/planeten (klik op ‘favoriet Katarina, het klokhuis 20 jaar’). Start de
aflevering bij 1:32 minuten en laat de leerlingen de aflevering tot het eind kijken.
Bespreek achtereenvolgens de zon, de maan en de planeten aan de hand van het plaatmateriaal op
het bord. Je kunt hierbij de leerlingen laten vertellen wat ze er in de aflevering van Klokhuis over
gehoord en gezien hebben. Laat de leerlingen ook bij elke plaat beschrijven wat ze zien en vertel er
zelf iets over (zie bijlage 5 voor achtergrondinformatie over de zon, maan en planeten). Je kunt ervoor
kiezen om alle planeten te bespreken of een selectie maken. Voor het vervolg van de lessenserie is
het handig om hier in ieder geval aandacht te besteden aan Jupiter, Mercurius en Pluto.
Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:
1. Wat weet je al van deze zon / maan / planeet? Wat werd erover verteld in de aflevering
van Klokhuis?
2. Wat zie je op deze plaat?
3. Wat valt je op aan de vorm en de kleur?
4. Heeft deze planeet ringen?
5. Welke van deze planeten zou jij graag willen bezoeken en ontdekken? Waarom?
2.Fantasieplaneet maken
De leerlingen maken een fantasieplaneet met kosteloos materiaal. Ze kunnen zich hierbij laten
inspireren door het plaatmateriaal dat ze zojuist bekeken hebben, maar ze kunnen ook hun eigen
fantasie gebruiken. Het is handig om de leerlingen te laten werken met piepschuimbollen. Mochten die
niet voorhanden zijn, dan kunnen ze ook een fantasieplaneet op een plat vlak (bijvoorbeeld een A3 vel
papier) maken. Om de leerlingen wat houvast te geven bij deze opdracht kun je ze laten nadenken
over de volgende vragen:
 Hoe voelt jouw planeet aan (textuur)?
 Welke kleuren heeft jouw planeet?
 Wat is er te vinden op jouw planeet?
 Kunnen er mensen wonen op jouw planeet?
Laat de leerlingen aan het eind van de les hun fantasieplaneten op een centrale plek in de klas
neerleggen of hangen. Laat enkele leerlingen vertellen over hun werk.
Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:
1. Welke materialen heb je gebruikt? Waarom heb je voor deze materialen gekozen?
2. Hoe voelt jouw planeet aan?
3. Kunnen er mensen op jouw planeet wonen? Waarom wel of niet?
4. Op welke planeet lijkt jouw planeet? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
5. Hoe vond je het om deze planeet te maken? Wat ging goed? Wat vond je lastig?
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Bespreek met de leerlingen wat ze nog graag te weten zouden willen komen over de ruimte, planeten,
de aarde, de zon of de maan. Schrijf alle leervragen waar de leerlingen mee komen op een groot vel
papier. Deze leervragen zullen later in de lessenserie terugkomen.
Aanvullende suggesties bij deze les
 Een leuke verwerkingsvorm bij deze les, die tijdens een handvaardigheidles uitgevoerd kan
worden, is het maken van een ruimtevaartuig met kosteloos materiaal. Deze opdracht kan
geïntroduceerd worden met plaatmateriaal van ruimtevaartuigen (zie google afbeeldingen,
trefwoord ‘ruimtevaartuig’ en ‘raket’). De les kan verder geïntroduceerd worden met het
verhaal dat de leerlingen Bolo kunnen helpen door een ruimtevaartuig voor hem te maken
waarmee hij de ruimte kan verkennen en de planeten kan onderzoeken.
 Een andere aflevering van Klokhuis die goed aansluit bij deze les is de aflevering ‘Zon’
(http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/zon). In deze aflevering worden de kenmerken van de
zon beschreven en wordt uitgelegd waarom het slecht is voor je ogen om in de zon te kijken.
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Les 3 Opzetten en uitvoeren van een experiment
Lesopzet
1.Opzetten van het experiment
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen om de voorkennis van de leerlingen te activeren en om hun
onderzoekende houding te stimuleren.
Geeft uitleg over de experimenten.
Wat doen de leerlingen? Activeren hun voorkennis en verwoorden hoe hun leervragen onderzocht
zouden kunnen worden.
Kiezen een experiment dat ze willen uitvoeren.
Materiaal Tijdsindicatie 20 minuten
1.Uitvoeren van het experiment
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het uitvoeren van de experimenten, vooral de
leerlingen die experiment 2 uitvoeren.
Wat doen de leerlingen? Voeren een experiment uit en beantwoorden hier vragen over.
Materiaal Werkbladen bij de experimenten (zie bijlage 7)
Touw
4 gewichten (of iets dat als gewicht kan dienen)
Doorzichtige kom of petrischaaltje
Volle melk
Rode en gele voedselkleurstof
Vaatwasmiddel
Pipet
Wit A4 papier
Kleurpotloden
Viltstiften
4 scharen
Plakband
1 prikpen
Lange en korte satéprikkers
1 emmer water
Plastic bekertjes
Tijdsindicatie 25 minuten
Tijdsindicatie gehele les

45 minuten
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Voorbereiding
 Verzamel voor de vier experimenten de materialen en zet ze klaar in de klas (zie bijlage 6
voor een overzicht van de benodigde materialen en voorbereiding)
Lesinhoud
1.Opzetten van het experiment
Blik kort terug met de leerlingen op de eerste twee lessen van deze lessenserie. Dit is een handig
moment om alle trefwoorden en kernbegrippen behorende bij deze les nog eens aan de orde te
stellen. Schrijf alles wat de leerlingen noemen in steekwoorden op het bord zodat ze bij het uitvoeren
van de experimenten nog kunnen gebruiken. Je kunt op het bord 4 vakken maken (voor zon, maan,
aarde en planeten).
Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:
1. In les 1 hebben we het over de aarde gehad. Wat weet je over de aarde?
2. Hoe lang duurt het voordat de aarde één keer gedraaid is?
3. Hoe lang duurt het voordat de aarde één keer om de zon gedraaid is?
4. Hoe komt het dat we niet van de aarde afvallen?
5. Welke planeten hebben we besproken en bekeken?
6. Wat weet je van de planeten die we besproken hebben?
7. Wat weet je van de zon / de maan?
8. Welke planeet staat het dichtst / verst van de zon?
Vraag de leerlingen wat ze nog meer zouden willen weten over de aarde, de zon, de maan of de
planeten. Schrijf de vragen waar de leerlingen mee komen op het vel papier waar ook de vragen op
staan die ze in les 2 bedacht hebben. Bespreek bij enkele vragen hoe je die zou kunnen onderzoeken.
Voorbeelden van vragen die je kunt stellen:
1. Hoe zou je dat kunnen onderzoeken?
2. Stel dat je het antwoord op die vraag zou willen weten. Hoe zou je daarachter kunnen
komen?
3. Hoe zouden we dat hier in de klas kunnen onderzoeken?
Vertel de leerlingen dat het best lastig is om het heelal te onderzoeken omdat we er zelf niet naartoe
kunnen. Bespreek hoe onderzoekers dit doen (bijvoorbeeld met raketten en spaceshuttles). Vertel dat
de leerlingen in deze les toch onderzoek gaan doen naar het heelal door in een groepje een
experiment uit te voeren. Beschrijf de vier experimenten waar de leerlingen uit kunnen kiezen:
Experiment 1: Waarom draait Mercurius sneller om de zon dan Pluto?
Experiment 2: Hoe ziet de storm op Jupiter eruit?
Experiment 3: Hoe draait de aarde om de zon en de maan om de aarde?
Experiment 4: Hoe werkt zwaartekracht?
Bij elk experiment kunnen de leerlingen een vraag over het heelal beantwoorden en ze mogen de
vraag (het experiment) kiezen die zij het liefst zouden willen beantwoorden. Wellicht sluiten één of
meer experimenten aan bij de eigen leervragen van de leerlingen die ze in les 2 en aan het begin van
deze les bedacht hebben. Het is handig om dit te benoemen zodat leerlingen waar mogelijk hun eigen
leervragen kunnen onderzoeken.
Het is aan te raden om de leerlingen een eerste en een tweede keus voor een experiment op te laten
schrijven. Wanneer veel leerlingen voor een bepaald experiment kiezen, kunnen sommige leerlingen
hun tweede keus uitvoeren. Dan worden de groepjes niet te groot.
Daarnaast is het aan te raden om van elk experiment de materialen twee keer klaar te zetten zodat de
groepjes niet groter dan vier leerlingen zijn en toch zoveel mogelijk leerlingen het experiment van hun
keuze kunnen doen.
Je kunt er ook voor kiezen om aan het eind van les 2 (of op een ander moment in de week tussen les
2 en les 3) de leerlingen al een keus te laten maken voor een experiment. Dan kun je hier rekening
mee houden bij het verzamelen en klaarzetten van de materialen. Wellicht wordt een experiment heel
veel gekozen en kun je ervoor kiezen meer dan twee groepjes dit experiment te laten doen.
2.Uitvoeren van het experiment
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Laat alle groepjes hun experiment uitvoeren. In principe kunnen de leerlingen de experimenten
zelfstandig met hun groepje uitvoeren aan de hand van het bijbehorende werkblad (zie bijlage 7). Het
is aan te raden om elk experiment wel kort uit te leggen voordat de groepjes uiteen gaan en met het
experiment aan de slag gaan. Bij experiment 2 (Hoe ziet de storm op Jupiter eruit?) zullen de
leerlingen wat begeleiding nodig hebben aangezien de uitvoering hiervan wat lastig is.
Opdracht 2 van het werkblad bij experiment 3 (Hoe draait de aarde om de zon en de maan om de
aarde?) kan voor elke leerling gekopieerd worden zodat ze, wanneer ze klaar zijn met hun experiment,
een zonnemobiel kunnen maken.
Bewaar de werkbladen die de leerlingen gemaakt hebben in deze les. Deze hebben ze in de volgende
les weer nodig.
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Les 4 Concluderen en presenteren
Lesopzet
1.Presentatie voorbereiden
Wat doet de leerkracht? Geeft uitleg over de presentatie die de leerlingen gaan houden en
ondersteunt bij het voorbereiden hiervan.
Wat doen de leerlingen? Bereiden een presentatie over hun experiment voor.
Materiaal Ingevulde werkbladen uit les 3
Tijdsindicatie 20 minuten
1.Presenteren
Wat doet de leerkracht?
Wat doen de leerlingen?
Materiaal
Tijdsindicatie
Tijdsindicatie gehele les

Stelt vragen over de presentaties van de leerlingen.
Geven in groepjes een presentatie over hun experiment.
Ingevulde werkbladen uit les 3
40 minuten
60 minuten
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Voorbereiding
 Schrijf de vier vragen (zie hieronder) op het bord.
Lesinhoud
1.Presentatie voorbereiden
Vertel de leerlingen dat ze in deze les een (korte) presentatie gaan houden over het experiment dat ze
in de vorige les uitgevoerd hebben. In die presentatie vertellen ze de conclusie (het antwoord op de
vraag) van hun experiment. De leerlingen bereiden deze presentatie eerst voor met hun groepje. Om
hen hierbij wat houvast te bieden, kun je de volgende vragen op het bord zetten waarover de
leerlingen met hun groepje kunnen overleggen:
1.
2.
3.
4.

Welke vraag hebben jullie onderzocht?
Hoe hebben jullie dit onderzocht?
Wat is de conclusie?
Wat wil je laten zien aan de klas?

De leerlingen kunnen tijdens de presentatie gemaakte werkbladen, tekeningen, zonnemobielen, etc.
laten zien. Het is handig om de leerlingen tijdens het voorbereiden ook na te laten denken over een
taakverdeling (wie vertelt wat? wie laat wat zien?).
2.Presenteren
De groepjes geven om de beurt hun presentatie aan de rest van de klas. De leerlingen kunnen vragen
stellen aan het groepje dat presenteert. Belangrijk is dat goed duidelijk wordt bij elke presentatie wat
de conclusie van het experiment (het antwoord op de vraag die onderzocht is) is.
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Les 5 Verdiepen en verbreden
Lesopzet
1.Kringgesprek
Wat doet de leerkracht?
Wat doen de leerlingen?
Materiaal
Tijdsindicatie

Beantwoordt de leervragen van de leerlingen en geeft meer uitleg en
informatie over het onderwerp.
Stellen hun leervragen.
‘We gaan naar de sterren!’ (ten Hove & van Malsen, 2010)
30 minuten
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Lesinhoud
1.Kringgesprek
In deze les komen de leervragen die de leerlingen in les 2 en 3 gesteld hebben aan bod. Je kunt (een
paar van) de vragen van de leerlingen aan de orde stellen en samen met de leerlingen beantwoorden.
Je kunt hiervoor een expert in de klas halen, zoals een ouder die verstand heeft van dit onderwerp of
een student Sterrenkunde. Indien het niet mogelijk is om een expert in de klas uit te nodigen, dan kun
je ervoor kiezen zelf meer uitleg en informatie te geven ter verdieping of verbreding van het
onderwerp. Meer achtergrondinformatie over het heelal is te vinden in het document ‘We gaan naar de
sterren!’ (ten Hove & van Malsen, 2010), te vinden op de website www.interactiefonderzoeken.nl. In dit
document worden tevens suggesties gegeven voor beeldmateriaal, filmpjes en interessante websites.
Aanvullende suggesties bij deze les
 NOVA Astronomie heeft een mobiel planetarium dat naar scholen toekomt. Dit is een koepel
van 3,5 meter hoog met een doorsnede van 6 meter waarin met behulp van speciale software
de sterrenhemel bekeken kan worden. Meer informatie is te vinden op www.astronomie.nl.
 Je kunt ervoor kiezen om de leerlingen zelf op internet naar het antwoord op een leervraag te
laten zoeken. Het document ‘We gaan naar de sterren’ (ten Hove & van Malsen, 2010), te
vinden op de website www.interactiefonderzoeken.nl, geeft goede suggesties voor websites.
 Het bronnenboek ‘Reis door de ruimte in 80 lessen’ van Esero biedt verschillende lessen ter
verbreding en/of verdieping van dit onderwerp. Geschikte lessen zijn:
o Les 4 ‘Blijft Saturnus drijven?’
o Les 8 ‘Wat doet zwaartekracht?’
o Les 17 Vormen van een raket’
o Les 37 ‘Voel je een astronaut’
 Je kunt de leerlingen ter verdieping en verbreding een aflevering van Het Klokhuis laten
kijken. Geschikte afleveringen zijn:
o ‘Maan’ (http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/sterrenwacht)
o ‘Ruimtereis’ (http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/ruimtevaart)
o ‘Ruimtevaart’ (http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/ruimtevaart#)
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 Brief

Beste Aardmensen,
Ik ben Bolo en kom van een andere
planeet hier heel ver vandaan.
Ik moet onderzoek doen naar de
planeet Terra, maar ik heb een
ongelukkig landing te dicht bij de
bewoonde wereld gemaakt.
Mijn schip heb ik zolang verstopt.
Ik weet niets over Terra, de planeet
waarop jullie wonen.
Kunnen jullie me misschien helpen?
Ik moet weten hoe Terra is
opgebouwd en wat er allemaal te
zien is op Terra.
Erg bedacht voor jullie hulp!
Bolo
19

Bijlage 2 Plaatmateriaal van de aarde

20

21

22

23

Bijlage 3 Achtergrondinformatie over de aarde
De aarde
De aarde is de planeet waarop wij leven. De omtrek van de aard is 40.000 km. Dus als je bijvoorbeeld
in Amsterdam begint en je loopt de hele aarde rond tot je weer in Amsterdam bent dan heb je 40.000
km gelopen. De omtrek van de aarde is gelijk aan 160 keer heen en terug van Arnhem naar Den
Haag. Het grootste deel van de aarde bestaat uit water.
De aarde is ontstaan doordat kleine deeltjes tegen elkaar botsten in de ruimte en door de
zwaartekracht aan elkaar vast bleven zitten. Zwaartekracht is kracht die ervoor zorgt dat je niet van de
aarde afvalt en dat spullen niet zomaar in de ruimte gaan rondzweven. Je merkt dat zwaartekracht
bestaat wanneer je bijvoorbeeld een pen laat vallen en hij meteen op de grond valt, hij blijft niet in de
ruimte zweven.
De aarde is al ruim 4,5 miljard jaar oud. Toen de aarde een miljard jaar oud was ontstond er leven op
aarde, maar dit waren alleen nog ééncelligen. Deze levende wezens kon je met het blote oog niet
zien.
De aarde is rond en draait om zijn eigen as. Dit kunt je gemakkelijk laten zien met een wereldbol (of
een bal) die de aarde voorstelt. Je draait de wereldbol rond zodat duidelijk wordt hoe de aarde draait.
De aarde doet er 24 uur over om één keer helemaal rond te draaien. Dit is één dag. Doordat de aarde
draait wordt het ’s nachts donker. De aarde draait niet alleen om zijn eigen as, maar ook om de zon
heen. Hier doet de aarde 365 dagen over. Dit is één jaar.
Geraadpleegde bronnen
- We gaan naar de sterren. Leerkrachtenhandleiding. Ontwikkeld door Harriët ten Hove en Gijs
van Malsen in opdracht van Pabo Arnhem
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Bijlage 4 Plaatmateriaal van de zon, maan en planeten
Zon

25

Maan
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Pluto

27

Jupiter

28

Saturnus

29

Mercurius

30

Mars

31

Mars 2

32

Uranus

33

Venus
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Bijlage 5 Achtergrondinformatie over de zon, maan en planeten
Het zonnestsel
Het zonnestelsel bestaat uit alle objecten die aan de zon verbonden zijn, zoals acht planeten,
asteroïden (kleine planeten die in een baan rondom de zon zweven) en kometen (hemellichamen met
in het midden een kern en eromheen een gaswolk die rond de zon zweven). Het zonnestelsel is 4,6
miljard geleden ontstaan door het ineenstorten van een wolk gas.
De zon
De zon is de ster waar de aarde omheen draait. Ze zon is het zwaarste object in het zonnestelsel.
De maan
De maan is ontstaan doordat een kleinere planeet op de aarde botste. Hierdoor werd er stof en steen
van de aarde afgeslingerd, de ruimte in. Veel van dat stof bleef in de baan rond de aarde zweven en
dat is gaan samenklonteren tot er uiteindelijk de maan uit ontstond. De maan draait om de aarde
heen.
De maan is bezaaid met kraters. Deze kraters zijn ontstaan door inslagen van meteorieten. Een
meteoriet is puin wat in de ruimte rondzweeft. De donkere vlekken die op de maan te zien zijn werden
vroeger zeeën genoemd omdat men toen dacht dat de maan er net zo uitzag als de aarde. Maar die
donkere vlekken zijn eigenlijk ontstaan door vulkaanuitbarstingen waarbij donkere stof uit de
binnenkant van de maan over het oppervlak gegooid werd.
Neil Armstrong was de eerste mens die de maan heeft bezocht.
Mercurius
Mercurius is de kleinste planeet in ons zonnestelsel en staat het dichtst bij de zon. Hierdoor de straling
van de zon op deze planeet negen keer zo sterk als op aarde. Op Mercurius zijn grote
temperatuursverschillen tussen dag en nacht.
Jupiter
Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel en bestaat volledig uit gas. Daarom wordt hij een
gasplaneet of gasreus genoemd. Alle gasplaneten hebben ringen. Jupiter heeft drie ringen die
bestaan uit stof en ijs dat in de baan rondom de planeet zweeft.
Pluto
Men dacht altijd dat Pluto een planeet was, maar in 2006 is besloten dat Pluto niet voldoet aan alle
kenmerken van een planeet. In de baan rondom Pluto zweven namelijk nog allerlei objecten en dat is
niet het geval bij planeten. Daarom wordt het een dwergplaneet genoemd. Pluto is kleiner dan de
maan en er is nog weinig onderzoek gedaan naar deze planeet omdat hij zo klein en licht is waardoor
het moeilijk is om onderzoeksinstrumenten naar deze planeet te sturen.
Een belangrijk kenmerk van Pluto is dat het een grote rode vlek heeft. Op deze plek waait een hele
harde wind, een storm / wervelwind.
Venus
Venus is de helderste planeet aan de hemel. Daarom wordt hij ook wel Morgenster of Avondster
genoemd maar Venus is geen ster maar een planeet. Deze planeet staat heel dicht bij de zon en is
vooral vroeg in de ochtend en in de avond te zien. Om Venus zit een dikke laag wolken van
zwavelzuur waardoor het oppervlak van de planeet moeilijk te zien is vanuit de ruimte.
Op Venus zijn vulkanen actief waardoor er regelmatig lava over het oppervlak vloeit.
Mars
Mars is een kleinere planeet dan de aarde. Je kunt Mars met het blote oog zien. Het oppervlak van
Mars is op sommige plekken bezaaid met kraters (net zoals de maan) en op andere plaatsen komt het
oppervlak meer overeen met de aarde (vulkanen, zandduinen, poolkappen).
Van Mars wordt vaak gezegd dat mensen er in de toekomst misschien kunnen wonen. De mens zou
daar goed kunnen leven vanwege de goede zwaartekracht en de aanwezigheid van water. Maar dan
zal wel de temperatuur op de planeet moeten stijgen (die ligt nu tussen de -140 en 20 graden Celsius)
en er zal meer zuurstof in de lucht moeten komen.
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Saturnus
Saturnus is net als Jupiter een gasplaneet en bestaat dus volledig uit gas. Saturnus kun je met het
blote oog aan de hemel zien als een heldere, gele ster. Saturnus heeft ringen maar die zijn alleen
zichtbaar met een telescoop (een instrument waarmee objecten die heel ver weg zijn vergroot worden
en je ze kunt zien). De ringen van Saturnus bestaan uit ijs en meteorietdeeltjes.
Uranus
Uranus is met het blote oog niet te zien. Met een verrekijker kun je deze planeet wel zien. Je ziet dan
een zwak sterretje wat eruitziet als een groenachtige schrijf.
Neptunus
Neptunus is de planeet die het verst van de zon afstaat. De kern van Neptunus bestaat uit metaal, rots
met eromheen gesteente, water, ammoniak en methaan (koolwaterstof, een soort gas).
Geraadpleegde bronnen
- We gaan naar de sterren. Leerkrachtenhandleiding. Ontwikkeld door Harriët ten Hove en Gijs
van Malsen in opdracht van Pabo Arnhem
- www.wikipedia.org
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Bijlage 6 Voorbereiding van de experimenten
Algemene voorbereiding:
 Kopieer de werkbladen behorende bij de experimenten.
Experiment 1: Waarom draait Mercurius sneller om de zon dan Pluto?
Benodigdheden:
 Touw van 25 cm, 50 cm, 100 cm en 200 cm
 4 gewichtjes (of iets dat als gewichtje kan dienen zoals steentjes, houtblokjes, gummetjes,
etc.)
Voorbereiding:
 Knoop de gewichtjes aan de touwen en leg de touwen op volgorde van kort naar lang.
 Zet dit experiment klaar op een plek waar de leerlingen voldoende ruimte hebben om de
touwtjes met het gewicht eraan rond te slingeren.
Experiment 2: Hoe ziet de storm op Jupiter eruit?
Benodigdheden:
 Een doorzichtige kom of een petrischaaltje
 Een kop volle melk
 Een flesje rode voedselkleurstof
 Een flesje gele voedselkleurstof
 Vaatwasmiddel
 Een pipet
 Wit A4 papier
 Kleurpotloden
Voorbereiding: geen
Experiment 3: Hoe draait de aarde om de zon en de maan om de aarde?
Benodigdheden:
 Kleurpotloden
 Viltstiften
 Scharen
 Touw
 Plakband
 Prikpen
 Per leerling een kleine satéprikker
 Per leerling een grote/lange satéprikker
 Kopieerblad zonnemobiel
Voorbereiding:
 Kopieer kopieerblad zonnemobiel
Experiment 4: Hoe werkt zwaartekracht?
Benodigdheden:
 Emmer water
 1 plastic bekertje met nummer 1 erop
 1 plastic bekertje met een gaatje in de bodem met nummer 2 erop
 Kleurpotloden
 Kopieerblad 1
Voorbereiding:
 Vul de emmer met water (er hoeft maar maximaal 1,5 liter water in de emmer te zitten)
 Maak in 1 plastic bekertje een gaatje in de bodem (bijvoorbeeld met een prikpen).
 Kopieer kopieerblad 1.
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Bijlage 7 Werkbladen bij de experimenten

Werkblad experiment 1: Waarom draait Mercurius sneller om de zon dan
Pluto?
Je ziet touwtjes met daaraan planeten liggen. Jij bent de zon.
Stap 1: Pak het kortste touwtje.
Stap 2: Slinger het touw rond.
Stap 3: Doe dit ook met de langere touwtjes.

Vraag 1: Bij welk touw kun je de planeet het langzaamst draaien?

…………………………………………………………………………………………
Vraag 2: Bij welk touw moet je heel snel draaien?

…………………………………………………………………………………………
Vraag 3: Welke planeet draait dus het snelst?

…………………………………………………………………………………………
Vraag 4: Aan welk touw hangt Mercurius? Aan welk touw hangt Pluto?

…………………………………………………………………………………………
Vraag 5: Welke planeet draait sneller? Mercurius of Pluto?

…………………………………………………………………………………………
Vraag 6: Hoe komt dit?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Werkblad experiment 2: Hoe ziet de storm op Jupiter eruit?

Op Jupiter zit een rode vlek. Op deze plek waait een wervelwind. Ga maar
eens kijken hoe die storm eruitziet!
Stap 1: Doe de melk in de kom.
Stap 2: Doe met de pipet 1 druppel rode kleurstof in de bak met melk.
Stap 3: Doe er nu 1 druppen gele kleurstof bij.
Stap 4: Draai de kom zachtjes rond. De melk gaat nu bewegen.
Stap 5: Doe met de pipet 1 druppen vaatwasmiddel op elke druppel kleurstof.
Stap 6: Draai de kom zachtjes rond.
Stap 7: Ga achteruit en zie hoe de storm eruitziet!

Vraag 1: Schrijf op hoe de storm op Jupiter eruitziet.
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Vraag 2: Maak op het tekenvel een tekening van de storm op Jupiter.
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Werkblad experiment 3: Hoe draait de aarde om de zon en de maan om
de aarde?
Opdracht 1:
De aarde draait om de zon. En de maan draait om de aarde. Ga maar eens
kijken hoe dit gaat!
Stap 1: Kies 1 kind die de aarde wil zijn.
Stap 2: Kies 1 kind die de zon wil zijn.
Stap 3: Kies 1 kind die de maan wil zijn.
Stap 4: De zon gaat in het midden staan.
Stap 5: De maan gaat naast de zon staan.
Stap 6: De aarde gaat naast de maan staan.

AARDE

ZON
MAAN

Stap 7: De maan loopt rondjes om de aarde.
Stap 8: De aarde loopt rondjes om de zon. De maan loopt nog steeds rondjes
om de aarde!
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Opdracht 2:
Maak een zonnemobiel.
Stap 1: Pak het kopieerblad.
Stap 2: Kleur de plaatjes van de zon, maan en aarde in.
Stap 3: Knip de plaatjes uit.
Stap 4: Prik met de prikpen een gaatje bij de stip op de zon en de aarde.
Stap 5: Doe er een touw door.
Stap 6: Knoop het touw.
Stap 7: Pak een grote prikker.
Stap 8: Maak in het midden van de prikker een touw vast.
Stap 9: Maak aan 1 kant van de prikker de zon vast.
Stap 10: Maak aan de ander kant de aarde vast.
Stap 11: Pak een kleine prikker.
Stap 12: Maak de maan met plakband aan 1 kant van de prikker vast.
Stap 13: Maak aan de andere kant van de prikker de aarde vast.

Dit experiment is ontleend aan les 21 uit ‘Reis door het zonnestelsel’, ontwikkeld door Esero.
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Kopieerblad Zonnemobiel
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Werkblad experiment 4: Hoe werkt zwaartekracht?
Hoe komt het dat je niet van de aarde afvalt?
Opdracht 1:
Stap 1: Pak bekertje 1.
Stap 2: Hou bekertje omhoog en laat het vallen.

Vraag 1: Waarom valt het bekertje op de grond?
…………………………………………………………………………………………
Stap 3: Pak bekertje 2.
Stap 4: Vul het bekertje met water.

Vraag 2: Wat gebeurt er?
…………………………………………………………………………………………
Stap 5: Pak bekertje 2.
Stap 6: Hou je vinger op het gaatje.
Stap 7: Vul het bekertje met water en hou het boven de emmer.

Vraag 3: Wat zou er gebeuren als je het bekertje nu laat vallen?
…………………………………………………………………………………………

Stap 8: Laat het bekertje boven de emmer vallen.

Vraag 4: Wat gebeurde er?
…………………………………………………………………………………………
Vraag 5: Waarom loopt het water nu niet uit het bekertje?
…………………………………………………………………………………………
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Opdracht 2:
Stap 1: 2 kinderen gaan achter elkaar staan.
Stap 2: Het eerste kind gaat met zijn hoofd naar beneden hangen en kijkt door
zijn benen naar het tweede kind.

Vraag 1: Hoe voelt het om zo te hangen?
…………………………………………………………………………………………
Vraag 2: Waar stroomt je bloed naartoe?
…………………………………………………………………………………………
Vraag 3: Waardoor komt dit?
…………………………………………………………………………………………

Stap 3: Steek allemaal je armen in de lucht en hou ze even omhoog.

Vraag 4: Is het lastig om je armen omhoog te houden?
…………………………………………………………………………………………
Vraag 5: Hoe komt dit?
…………………………………………………………………………………………
Dit experiment is ontleend aan les 28 uit ‘Reis door het zonnestelsel’, ontwikkeld door Esero.
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