
 
 

Lessenserie ‘Heelal’ 
Fragment 7: Experiment opzetten, uitvoeren en concluderen (2) 

 
Transcript 

 
lkr= leerkracht 

ll= leerling  
 

1. lkr: Experiment 3, hoe werkt zwaartekracht? Volgens mij, Job, zei 
jij aan het begin van de les, gaf jij het antwoord, waarom vallen 

we niet van de aarde? 

2. ll: Door de zwaartekracht. 
3. lkr: Weet jij wat zwaartekracht is? 

4. ll: Ik weet het! 
5. ll: Een kracht die heel zwaar is. 

6. lkr: Een kracht die heel zwaar is, vind ik een hele goede. Er zitten 
een heleboel dingen in die jij zegt die waarheid zijn, die kloppen. 

Wie wil Job aanvullen? 
7. ll: De grond trekt je gewoon ook naar de grond. 

8. lkr: De grond trekt je als het ware gewoon naar de grond 
9. ll: Ik weet het, zwaartekracht is een kracht en die draait, 

eigenlijk zou je helemaal hier naartoe moeten gaan, maar die 
kracht duwt je gewoon naar beneden. 

10. lkr: We gaan het onderzoeken. Ik heb een emmer en ik heb twee 
bekertjes. Een bekertje met 1 er op en een bekertje met 2. Die 2 

leg ik even achter mij neer, want die hebben we nog niet nodig. 

Bekertje 1, Hinke wil jij bekertje 1 eens vasthouden en wil jij, 
niet boven de emmer, maar naast de emmer, wil jij bekertje 1 

eens voor je hoofd houden, en naar beneden laten vallen. En kijk 
eens wat er met het bekertje gebeurt. Nog een keer, want we 

hebben het misschien nog niet allemaal gezien. Kan iemand dat 
uitleggen, wat gebeurt er nou, Ojisha? 

11. ll: Hij valt 
12. lkr: Hij valt, hoe komt dat nou? Henke heb je zelf een idee? Hoe 

kan dat nou… 
13. ll: Door de zwaartekracht 

14. lkr: Oké, door de zwaartekracht.   
Nou met bekertje 2. En dat bekertje mag iemand met water 

vullen, en dan ben ik benieuwd, wat gebeurt er dan met het 
water? Maar, ik heb iets heel flauws gedaan, want wat heb ik met 

bekertje 2 gedaan, ik heb er een klein gaatje in gemaakt. En je 

kan nu, denk ik, al wel nadenken van wat zal er gebeuren, als ik 
er water in doe. Zullen we het gewoon testen? Jeske, haal er 

maar een beetje water in, doe maar voor de helft vol 
bijvoorbeeld. En ga maar boven de emmer en draai maar even 

een rondje want dan kunnen de kinderen die daar staan, kunnen 
het ook zien. Wat gebeurt er? Joris, jij zei net al iets heel moois, 

waar lijkt het een beetje op?        
15. ll: Hij zit te plassen! 



16. lkr: Ja maar gelukkig is dit geen urine, maar is het gewoon lekker 
fris water en kunnen we bij wijze van onze mond eronder 

houden, want we kunnen het gewoon drinken. 
Wat gebeurde er nu met het water? Kai. 

17. ll: Het water had ook zwaartekracht, dus die ging door het 
gaatje.  

18. lkr: Het water heeft zwaartekracht dus die gaat naar beneden, 
door het gaatje zeg jij. 

 
De leerkracht laat het bekertje waarin het gaatje zit met water naar 

beneden vallen. De kinderen moeten zeggen wat er eerder valt: de 
beker of het water in de beker.  

 

19. ll: 3, 2, 1, 0! 
20. ll: Allebei tegelijk! 

21. lkr: Net zagen we bij Jeske. dat het water naar beneden 
stroomde, hoe kan het nou dat dit nu niet, dat het allebei tegelijk 

valt? Luuk? 
22. ll: Doordat jij het los laat 

23. lkr: Dat ik los laat, klopt.  
24. ll: Omdat het zo snel gaat, dat het geen eens tijd heeft om naar 

beneden te druppelen. 
25. lkr: Hee, dat vind ik een hele mooie. Lucas zegt omdat het zo 

snel gaat, dus jij denkt het heeft met snelheid te maken, dat het 
geen tijd heeft, dat het allemaal tegelijk naar beneden gaat. 

Waar heeft dit nou allemaal mee te maken? Kai weet het, ik zie 
het. Waar heeft dit nou allemaal mee te maken? Kai?  

26. ll: Met allemaal zwaartekracht. 

27. lkr: Allemaal met de zwaartekracht  
28. – interview leerkracht-  

 
 

 
 

       


