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Binnenkort gaat u met uw klas kijken 
naar de voorstelling De Grote Waarom 
Show van Tg. Winterberg. De Grote 
Waarom Show is een vrolijke ode aan de 
nieuwsgierigheid, geschikt voor iedere 
nieuwsgierigaard vanaf 4 jaar die vindt dat 
‘daarom’ geen reden is.

Tg. Winterberg heeft deze lesbrief met veel 
plezier en zorgvuldigheid ontwikkeld, in sa-
menwerking met het Hemlab (jeugdlabora-
torium uit de Zaanstreek). In deze lesbrief 
vindt u informatie over de voorstelling, de 
makers én opdrachten die u ter voorberei-
ding op de voorstelling (of als verdieping na 
de voorstelling) met uw klas kunt uitvoeren. 
 

DE GROTE WAAROM SHOW

Waarom is de lucht blauw?
Waarom val ik niet van de aarde?

Waarom zitten niet alle antwoorden  
al in mijn hoofd?

Waarom wil ik dit eigenlijk weten?
Waarom ben ik hier?

Waarom…?

Waarom? Het is de vraag der vragen. De 
vraag die je altijd kunt blijven stellen. 
Want in elk antwoord zit een volgende 
vraag. Zo kun je oneindig lang doorgaan. 

In de Grote Waarom Show gaat Tg. Win-
terberg op zoek naar antwoorden, samen 
met het publiek en met poppen, door 
middel van proefjes, schaalmodellen en 
stopmotion. 

In deze lesbrief vindt u 10 prangende 
Waarom-vragen van kinderen en proef-
jes om samen met uw klas op onderzoek 
uit te gaan. U kunt één vraag onderzoe-
ken, maar ook alle tien, in willekeurige 
volgorde, ter voorbereiding op of juist 
ter verdieping ná de voorstelling. Want 
waarom zijn er zo veel kleuren? Waarom 
zinkt een boot niet? Of Waarom is de dino 
uitgestorven? 

Elke vraag in deze lesbrief begint met een 
lijst van benodigdheden en wat de leer-
doelen zijn. Daarnaast is de vraag opge-
bouwd uit verschillende onderdelen.
Alle onderdelen worden met de volgende 
icoontjes aangegeven. 

 
Een inleiding

 
Een groepsgesprek

 
Een link naar een video of filmpje

 
De vragen

  
Het onderzoek (bestaande uit één 
of meerdere proefjes)

 
De verdieping

 
De conclusie

Daar waar nodig zijn bijlage(n) en print
bladen toegevoegd.

Welke waarom-vragen hebben 
de leerlingen in uw klas eigenlijk 
zelf?

Er zijn natuurlijk nog heel veel andere 
Waarom-vragen te bedenken. Daarom 
staat er bij de ingang van de theaterzaal, 
voor aanvang van de voorstelling straks 
“De-vraag-van-vandaag-grabbel-box. “

Hierbij nodigen wij alle leerlingen van 
uw klas uit, hun eigen Waarom-vraag én 
naam op een vel papier op te schrijven 
en/of te tekenen en deze mee te nemen 
naar het theater, en om deze vraag in het 
theater in de Grabbel-box te deponeren. 
En wie weet grabbelen wij hun vraag wel 
tijdens de voorstelling uit de Grabbelbox, 
om vervolgens live te beantwoorden in de 
voorstelling!

INLEIDING

https://youtu.be/N-IamfSHosg
https://youtu.be/N-IamfSHosg


DE MAKERS Wat is Tg. Winterberg?

Tg. Winterberg is 
een beeldend the-
atergezelschap dat 
energiek, inventief, 
rauw-poëtisch 
theater maakt met 
poppen, objecten, 
installaties en ac-
teurs. Voor jong en 

oud. De voorstellingen van artistiek leider 
Marlyn Coetsier combineren excentrieke 
popontwerpen met krachtige beelden en 
ongebreidelde fantasie met een rijk palet 
aan verfijnd poppenspel en humor. 

Tg. Winterberg wil met haar voorstellin-
gen en poppen de fantasie prikkelen en 
zo de zin aanwakkeren om zelf te creëren 
en uit te proberen. Zelf verhalen vertellen, 
zelf dingen maken met wat voor handen 
is; want met huis-, tuin-, en keukenmate-
rialen en een goede dosis fantasie kun je 
alles.

De voorstellingen In de kelder staat een 
huis (2+) en Meneertje Meer (3+) van Tg. 
Winterberg wonnen allebei een prijs! 
Een Zilveren Krekel voor respectievelijk 
de ‘Meest indrukwekkende podiumpres-
tatie in 2019’ en ‘Meest indrukwekkende 
jeugdtheatervoorstelling in 2018’.

www.tgwinterberg.nl

Wat is het Hemlab?

Het Hemlab is het leukste jeugdlab van de 
Zaanstreek. Waar kinderen in een span-
nend echt laboratorium kunnen experi-
menteren met chemie en natuurkunde. Zij 
werken proefondervindelijk, met hoofd en 
handen, dichtbij hun eigen belevingswe-
reld om zo de natuurlijke nieuwsgierigheid 
van kinderen verder te prikkelen. 

Door zelf proefjes te doen; met veilig-
heidsbril op en een labjas aan, leren 
kinderen waar te nemen, veilig te ex-
perimenteren en te onderzoeken. Een 
kennismaking met 
wetenschap, che-
mie en natuurkun-
de geeft kinderen 
een verrijking van 
inzichten en voor-
delen voor nu en in 
de toekomst. 

Het Hemlab is er voor kinderen en leerlin-
gen van het basisonderwijs. 

www.hemlab.nl

Wie hebben er allemaal aan de 
voorstelling meegewerkt?

Concept & idee Tg. Winterberg
Eindregie Joep Onderdelinden
Tekst Mark Haayema
Spel Mark Haayema en Marlyn Coetsier
poppen Marlyn Coetsier
Decor & kostuum Marlies Schot 
Muziek Joeri de Graaf & Nineyards 
Audio 
Lichtontwerp Maarten Verheggen 
Techniek Joram van Vliet
Choreografie Marianne d’Fonesca
Animaties Nick Driessen
Video Miranda Koning
Productie Peter Poel
Educatie HEMlab jeugdlab
Verkoop en boekingen STIP theater-
producties 
Flyerontwerp & vormgeving educatie  
Irene Poppelier/Studio Parbleu
Flyerbeeld Job van Gelder
Teaser Video voor Theater
Publiciteit Mijke Godschalk
Zakelijk Vera van Baal

http://www.tgwinterberg.nl
http://www.hemlab.nl


DE 

VOORSTELLING

Wie zien we in de voorstelling?

Marlyn Coetsier  
Coetsier is beeldend theatermaker, pop-
penspeler en -bouwer, actrice, en docent. 
Zij rondde in 2002 haar opleiding als actri-
ce aan de ArtEZ, Academie voor Theater 
in Arnhem af. Zij studeerde daarna pop-
pen en objecttheater aan de Ernst Busch 
Schauspiel Schule in Berlijn en lessen aan 
de Skolna theatralna te Bialystok in Polen. 

Naast haar werk bij Tg. Winterberg maakt 
zij poppen in haar atelier voor o.a. het 
Klokhuis, Roedel (Lenette van Dongen), 
Eendje (Kim van Zeben), Maarten de 
Meeuw (Toneelmakerij), en Waterfabriek 
(Peergroup). Ook geeft zij beeldend thea-
ter lessen op diverse kunstvakopleidingen 
als ArtEZ en de HKU. 

Naast Tg. Winterberg speelde zij bij o.a. 
Theater Artemis, Hotel Modern, Theater 
Gnaffel, Theater Terra, Het Laagland, 
De Peergroup, Kwatta en de Nationale 
Reisopera. Marlyn Coetsier bespeelt/be-
speelde de poppen in diverse de tv-series 
(o.a. Pip en Buurpoes in Woezel en Pip 
overal vriendjes (KRO), de vrouwenhand in 
LEJO. Heks en geitje Benjamin in de serie 
Sprookjesboomshow, en in de Boter-
hamshow (NTR) bespeelt zij de poppen 
van Kick, de Grimeuse, Berny en diverse 
tafelgasten waaronder de zusters Jannie 
en Riet samen met Mark Haayema.

Mark Haayema   
Haayema is naast artistiek leider van De 
Grote Haay, schrijver, poppenspeler en 
theatermaker. 

Hij schreef inmiddels 13 kinderboeken, 
waaronder Johannes de Parkiet (Kerntitel 
KBW 2018, Vlag &Wimpel 2019), Joep! 
en Oma mag ik mijn pop terug? (Prach-
tig Award). Ook schreef hij de boeken 
bij voorstellingen van Tg. Winterberg 
(Sterrenwachter, Meneertje Meer en 
In de kelder staat een huis) en 
Theater Gnaffel (Oma mag 
ik mijn pop terug?, De 
Vriendelijke Draak en 
Pluk van de Pet-
teflet). Daarnaast 
schrijft hij voor 
tv-series als Pipo 
de Clown, Sesam-
straat, Woezel & 
Pip en Jul & Julia en 
liedjes voor Kinderen 
voor Kinderen oa. Sorry. 

Als poppenspeler was Haaye-
ma actief bij o.a. De Boterham Show, 
Woefside Story, Sesamstraat, de Papieren 
Pop en de Sprookjesboom. Als acteur is 
Haayema te zien (geweest) in verschil-
lende producties van Herman van Veen, 
Theater Gnaffel, Warhorse, Ja Zuster Nee 
Zuster en Tg. Winterberg. 

Tot slot
Voordat u naar het theater komt, leg 
de leerlingen uit wat een theater is en 
hoe het publiek zich daar gedraagt: alle 
kinderen krijgen en een eigen plekje in 
de zaal, de lichten gaan uit en tijdens 
de voorstelling luistert het publiek naar 
wat er gebeurt op het podium. Als er een 
vraag gesteld wordt mogen ze natuurlijk 
antwoord geven, en er mag zeker gela-
chen worden. Maar plassen doen we van 
te voren en we eten, drinken of lopen niet 
tijdens de voorstelling. 

Als de voorstelling afgelo-
pen is mogen de kinde-

ren applaudisseren. 
Het applaus kan in 

de klas al geoefend 
worden natuurlijk! 
(Het kan handig 
zijn om deze 
informatie vlak 
voor vertrek te 

herhalen).

Wij wensen u en uw 
klas alvast heel veel 

onderzoek plezier. En wij zien 
u graag bij De Grote Waarom Show. En 
vergeet niet: het is niet erg om iets niet te 
weten, de zoektocht naar antwoorden is 
een spannend avontuur waar anderen je 
bij kunnen helpen. Want als je alles denkt 
te weten, dan heb je niet genoeg vragen 
gesteld! 
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Groep
1, 2, 3, 4

Lesdoelen
• In de lucht zit stof
• Waarom de lucht blauw is
• Waarom de zon lichtgeel is
• Waarom de zon oranje onder gaat
• Wat is een model

Kerndoelen
2, 41, 44, 54, 55

Benodigdheden

Per groepje van 4 leerlingen:
• transparante bak of pot 
• felle zaklamp
• glas met een laag melk
• theelepel 

Klassikaal:
• Digibord

INLEIDING

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Eerst onderzoeken de leerlingen 
in groepjes wat stof in de lucht doet met de kleur van de lucht. Daarna 
leveren alle groepjes hun aandeel in het onderzoek: Wat gebeurt er met het 
licht bij een zonsondergang.

Als je met mooi weer op het strand bent, staat de gele zon in een mooie 
blauwe lucht. Tegen de avond zakt de zon in de zee en dan wordt de zon 
oranjerood. 

De leerlingen maken een model van de lucht met water en melk en bekijken 
wat er gebeurt met de kleur van de lucht en van het zonlicht als het meer 
stofdeeltjes tegenkomt. 



  VIDEO   GROEPSGESPREK

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=6EzsAZXj3nQ

Gepubliceerd op Youtube door Wesley Hogervorst: “Zonsondergang timelapse 16/10/2018 
(Noordwijk aan Zee, Nederland)”.

Zonsondergang aan het strand  

Als je ’s avonds op het strand loopt, kan je de zon onder zien gaan in de zee. 

• Hebben jullie weleens naar een zonsondergang gekeken op het strand, 
thuis of tijdens vakantie?

• Welke kleur kreeg de zon toen? 
• En welke kleur kregen de lucht en de wolken? 
• Is elke een zonsondergang altijd hetzelfde?

Laat de video nogmaals zien en vraag de leerlingen: 

• Welke kleuren zie je op de video?  
Als hulpmiddel kunnen de leerlingen kleurpotloden, viltstiften of ge-
kleurde kaartjes pakken bij de kleuren die ze zien.  
[vooral blauw, geel, oranje, zwart …].

• Wat zie je bewegen op de video? 
[mensen, zee, golven, zon, maan, schepen, wolken, vliegtuigen]

• Waarom bewegen de mensen zo snel op de video? 
[video wordt versneld afgespeeld …]

Vragen:
•  Waarom is de lucht (eerst) blauw? Omdat …
•  Waarom wordt de zon oranjerood als die ondergaat? Omdat …

De leerlingen gaan het zelf ontdekken in 2 onderzoeken.

https://www.youtube.com/watch?v=6EzsAZXj3nQ


  ONDERZOEK OPZETTEN 

Maak een model van de lucht en de zon

• Nodig per groep: bak/pot met water, zaklamp, melk, theelepel.
• Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 leerlingen.

De groepjes maken een model van hoe het zonlicht door de atmosfeer, de 
luchtlaag om de aarde, gaat. 

Met een model kun je iets laten zien, wat in het echt heel groot of heel klein 
is. Een voorbeeld is een speelgoed auto. Een speelgoed auto is geen echte 
auto, maar je kunt er wel goed mee uitleggen dat een auto rijdt op 4 wielen.

• De zaklamp gebruik je als zon. Zet de zaklamp op zijn felste stand met 
de smalste lichtstraal. 

• Het water is de lucht. 
• In de lucht zweven kleine stofdeeltjes. Het water meng je straks met 

een beetje melk. De melk stelt de kleinste stofdeeltjes in de lucht voor. 

  ONDERZOEK

Waarom is de lucht blauw?

• Schijn met de zaklamp door 
de pot/bak met water. 

• Kijk door het water naar het 
licht van de zaklamp. 

• Welke kleur heeft het licht 
van de zaklamp?  

• Welke kleur heeft het water? 

• Voeg een theelepel melk toe 
aan het water. 

• Roer het water goed door. 
• Welke kleur heeft het water nu? Je ziet de kleur beter als je in het lokaal 

het licht uit en de luxaflex naar beneden doet. Kijk dan van opzij naar de 
lichtstraal. Zwart karton achter het water houden geeft ook een beter 
resultaat. 

• Voeg steeds een theelepel melk toe en kijk hoe de kleur van het water 
verandert. 
[Het water wordt  steeds meer lichtblauw, het licht van de zaklamp 
wordt steeds meer oranje, je ziet de lichtstraal in het water als je melk 
bij het water doet…]



  ONDERZOEK

• Als de zon ondergaat moet het door steeds meer lucht. Laat een groep-
je hun pot/bak water met melk voor de andere pot/bak water zetten. 
Kijk door de beide potten/bakken met water naar de zaklamp.  

• Welke kleur heeft de brandende zaklamp nu?  
[het licht van de zaklamp wordt steeds meer oranje…]

 
• Ga door, totdat alle potten/bakken geplaatst zijn.
• Welke kleur heeft de brandende zaklamp? 
• [oranje, rood, …]

Waarom wordt de zon oranjerood als die ondergaat?

Overdag staat de zon hoog aan de hemel. Het zonlicht dat naar de aarde 
straalt, gaat door een dunne laag van de lucht. Het licht komt weinig 
stofdeeltjes tegen.

Bij zonsondergang staat de zon laag aan de hemel. 
Het zonlicht dat naar de aarde straalt, gaat door 
veel lucht heen.  Het licht komt dan veel stofdeeltjes 
tegen.

•  Alle groepjes vullen de bak/pot met schoon water.
• Voeg 1 theelepel melk toe.
• Kijk door het water naar het licht van de zaklamp. 
• Welke kleur heeft het licht van de zaklamp?
  
Als de zon naar beneden gaat, moet het licht door 
steeds meer lucht en stof heen. We gaan het met de 
hele klas nadoen door alleen de felste zaklamp met 
een smalle lichtbundel te gebruiken. 

• Zet eerst één pot/bak voor de zaklamp. Kijk door 
de pot/bak met water recht naar het licht van de zaklamp. 

• Welke kleur heeft de brandende zaklamp?  
[wit, geel, …]



  CONCLUSIE
Omdat er een beetje 
van het blauwe licht 
uit het witte zonlicht 
is verdwenen, zie je 
de zon op de aarde 
lichtgeel.

Bij zonsondergang, 
staat de zon laag. Het 
zonlicht moet dan door 
meer lucht heen en 
komt daardoor meer 
kleine stofjes tegen. 
Niet alleen wordt er 
blauw licht verstrooid, 
maar nu worden ook het groene en het gele licht verstrooid. Alleen de 
oranje en rode zonnestralen bereiken de aarde en daarom zie je bij zonson-
dergang de zon oranje of rood. 

Wat hebben de leerlingen ontdekt (10 min)

Vraag de leerlingen wat ze hebben ontdekt over stof in de lucht en de zon. 
Vat het zelf nog kort samen.
[Door het stof in de lucht wordt het blauwe licht verstrooid. Hierdoor krijgt 
de lucht een blauwe kleur. Als het licht door meer lucht en stof gaat, veran-
dert de kleur van de zon van wit via geel naar oranje.]  

Uitleg:
Het licht van de zon is net zo wit als het licht van de maan. Wit licht is niet 
echt wit, maar het bestaat uit allemaal kleuren. Je ogen zien al die kleuren 
wel, maar je hersenen maken daar wit van.

Als het regent en de zon schijnt, dan kun je in de regenboog alle kleuren 
zien die in het witte zonlicht zitten. 

In de atmosfeer, de laag lucht om de aarde, zweven vele kleine stofjes. Het 
zonlicht gaat als rechte zonnestralen door de atmosfeer naar de aarde toe. 
Sommige lichtstralen botsen in de lucht tegen de kleine stofjes aan. De 
meeste kleuren hebben weinig last van de botsing en gaan verder recht-
door naar de aarde.

Alleen het blauwe licht wordt bij de botsing met de stofdeeltje verstrooid. 
Het blauwe licht gaat dan alle kanten op. De lucht krijgt daardoor een blau-
we kleur. 

EXTRA
  VERDIEPING

1.  “Maak zelf een regenboog” van Proefjes.nl:  
www.proefjes.nl/proefje/035

www.proefjes.nl/proefje/035
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Groep
1, 2, 3, 4

Lesdoelen
• Rood, blauw en geel zijn basiskleuren
• Met de basiskleuren kun je oneindig veel nieuwe kleuren maken
• Kleuren kunnen een boodschap of een gevoel uitdrukken

Kerndoelen
per 1, 2, 42, 54, 55, 56

Benodigdheden:
• Digibord
• Crêpepapier rood, geel en blauw
• Glazen of conservenpotjes
• Theelepels
• Water
• Spoelbak of emmers
• Doekjes
• Kopiëerblad ‘Kleuren Mengen’
• Kleurpotloden of stiften
• (Aquarel)papier
• Penselen of kwastjes

INLEIDING

De leerlingen gaan met de basiskleuren nieuwe kleuren maken en ontdek-
ken experimenteel mengkleuren. Ze gaan op zoek naar hun eigen favoriete 
kleur en ontdekken hoe ze deze kunnen maken. Ze kunnen met de zelf-
gemaakte kleuren een aquarelschilderij maken. Hierdoor blijft een extra 
resultaat van het onderzoek bewaard, waarop ze kunnen reflecteren.

De ontdekkingen sluiten aan bij de theorie over primaire en secundaire 
kleuren en de kleurencirkel.

Alles om ons heen heeft kleur. Behalve in het donker, want dan ziet alles er 
zwart uit en kun je geen kleuren zien.

Zonder kleuren zou het maar saai en grijs zijn om ons heen. Ook zijn kleu-
ren vaak belangrijk, omdat ze een betekenis kunnen hebben, bijvoorbeeld 
rood en groen bij het stoplicht. Kleuren kunnen bovendien invloed hebben 
op je humeur: ze kunnen je een vrolijk of somber gevoel geven.



  GROEPSGESPREK

• Wat vind jij mooie kleuren of zelfs dé mooiste kleur? 
• Waarom? 
• Waar zou je die kleur kunnen zien? Denk bijvoorbeeld aan de kleuren 

van je kleding of je knuffel, kleuren in de natuur of de kleuren in een 
schilderij. 

• Zijn kleuren nuttig?

  VIDEO

Bekijk het filmpje met een compilatie van de abstracte aquarel kunst
werken van Wassily Kandinsky. Volgens deze kunstenaar drukken de 
vormen en kleuren een gevoel uit. 

Bekijk het filmpje: https://youtu.be/5ncQDRvkpP8

Video (52 sec): Compilatie van kleuren en vormen van de  kunstenaar Kandinsky.  
Gepubliceerd op Youtube door Bauhaus Movement: “Wassily Kandinsky Compilation”

Compositie VIII Schilderkunst van Wassily Kandinsky, 1866-1944

Na het filmpje vraag je aan de leerlingen:

• Wat ze van het filmpje vonden? 
• Wat voor gevoel ze bij het filmpje kregen?
• Welke kleuren uit het filmpje ze hebben onthouden?
• Welke kleuren zouden favoriet van de kunstenaar Kandinsky kunnen 

zijn?

https://youtu.be/5ncQDRvkpP8


  VRAGEN

  ONDERZOEK OPZETTEN

Hoeveel kleuren denk je dat er bestaan?  
En hoe kun je deze kleuren maken?

De leerlingen gaan het zelf ontdekken in het onderzoek.

Leg uit dat er drie basiskleuren zijn: rood, geel en blauw. Deze kleuren kun 
je niet zelf maken. Met deze basiskleuren kun je andere kleuren maken.

Kleurstoffen maken

Verdeel de leerlingen in groepjes van 2 tot 4 leerlingen.

Nodig per groep: 
• 3 glazen 
• Stukjes crêpepapier in de basiskleuren rood, geel en blauw  

(± 10x10 cm volstaat voor de  inhoud van een theeglas)
• Water
• 3 theelepels
• Doekje

De groepjes maken zelf de drie 
basiskleurstoffen door de afzon-
derlijke kleuren crêpepapier in de 
glazen te laten weken met water. 
Wanneer de kleur voldoende uit 
het crêpepapier is geweekt, kun 
je het crêpepapier uit het water 
scheppen en in de prullenbak 
doen.

Druppels, gespetter en geknoei 
maken de leerlingen zelf schoon 
en droog met het doekje.



Waarom zijn er zoveel kleuren?  
Van basiskleuren naar mengkleuren.

De leerlingen leggen de resultaten van de kleurenmengsels vast door de 
glazen in te kleuren op het kopiëerblad ‘Kleuren Mengen’.

Nodig per groepje:
• Kleurstoffen rood, geel en blauw
• Schone glazen, minimaal 6
• 3 theelepels
• Spoelbak of emmer
• Doekje
• Kopiëerblad ‘Kleuren mengen’
• Kleurpotloden of stiften

Doen
Meng eerst steeds twee afzonderlijke basiskleuren in één glas. 

• Schep met de lepel in een schoon glas een beetje rode  kleurstof
• Doe in hetzelfde glas een beetje gele kleurstof
• Welke kleur is er ontstaan?
• Kleur het glas op het kopiëerblad ‘Kleuren Mengen’ in

• Herhaal deze handeling met de kleurstoffen blauw en geel 
• Welke kleur is er ontstaan?
• Kleur het glas op het kopiëerblad ‘Kleuren Mengen’ in

  ONDERZOEK

• Herhaal met de kleurstoffen blauw en rood
• Welke kleur is er ontstaan?
• Kleur het glas op het kopiëerblad ‘Kleuren Mengen’ in

Hoe hebben de leer lingen de 
mengkleuren oranje, groen 
en paars gemaakt?

Rood + geel  oranje
Geel + blauw  groen
Rood + blauw  paars

De mengkleuren zullen niet 
bij iedereen precies hetzelf-
de zijn. Dit komt omdat je 
niet precies dezelfde hoe-
veelheden hebt gemengd. 

Doen:
Experimenteer verder, in schone potjes, door nieuwe mengsels te maken 
van basiskleuren met mengkleuren. Kleur steeds de glazen op het kopi-
eerblad ‘Kleuren Mengen’ in, zodat je kunt laten zien hoe je die kleuren 
gemaakt hebt.



EXTRA
  VERDIEPING

Hoe maak je je favoriete kleur?

Experimenteer, onderzoek en vind je favoriete kleur of ontdek per ongeluk 
een andere hele mooie kleur! 

Zijn alle glazen gebruikt? Dan kun je een glas leegmaken in de spoelbak 
of de emmer. De kleuren die je mooi vindt, bewaar je voor de volgende 
opdracht. 

Druppels, gespetter en geknoei maken de leerlingen zelf schoon met het 
doekje.

  VIDEO

Expressie oefening:

De leerlingen hebben volop geëxperimenteerd met en geleerd over kleuren 
en hoe ze worden gemaakt. De kleuren worden nu gebruikt om een kunst-
werkje te maken.

Bekijk het filmpje:  
https://youtu.be/UsPbHcJW3WM

De Russische Kunstenaar Wassily 
Kandinsky (18661944) maakte veel 
schilderijen met veel ‘waterige’ 
kleuren. Hiervoor gebruikte hij een 
speciaal soort verf: aquarelverf. 
‘Aqua’ betekent water. Aquarelverf 
is niet erg dik en blijft een beetje 
doorzichtig op papier. 

Maak een aquarel net als Kandinsky

Je gaat nu zelf een aquarel maken met je zelfgemaakte kleuren. Misschien 
mag je ook wel kleuren gebruiken van je klasgenoten.

Nodig (per groepje):
• Alle gemaakte kleuren
• (aquarel)papier
• Penselen of kwastjes
• Tekenpotloden voor lijnen en vormen

Resultaat
De leerlingen hebben ontdekt welke mengkleuren er ontstaan wanneer 
je twee basiskleuren mengt. Ze hebben ontdekt dat door het mengen van 
de basiskleuren met mengkleuren oneindig veel nieuwe kleuren kunnen 
worden gemaakt. Door het inkleuren van de glazen en het maken van een 
aquarelschilderij zullen ze dit beter onthouden en kunnen herhalen.

Gepubliceerd op YouTube door Bauhaus Move-
ment:”Wassily Kandinsky - Everything starts 
from a  dot”

https://youtu.be/UsPbHcJW3WM


  CONCLUSIE
EXTRA

  VERDIEPING

Wat hebben de leerlingen ontdekt?

Vraag aan de leerlingen wat ze tijdens het onderzoek hebben ontdekt.  
Alle ontdekkingen zijn belangrijk. 

Kunnen ze antwoord geven op de vraag: “Waarom zijn er zoveel kleuren?”

Uitleg
Er bestaan dus oneindig veel kleuren! De basiskleuren rood, geel en blauw 
kun je niet maken door kleuren te mengen. Door twee basiskleuren met 
elkaar te mengen kun je nieuwe kleuren maken: de mengkleuren oranje, 
groen en paars. Als je de basiskleuren mengt met mengkleuren, ontstaan 
steeds weer nieuwe mengkleuren. 

Je favoriete kleur hangt af van wat je zelf mooi vindt. Dat kan soms ook 
veranderen. Als je verdrietig bent, vind je misschien een andere kleur 
mooier dan wanneer je blij bent. Of je ontdekt een mooie kleur die je voor-
heen nog niet kende. 

Het experiment ‘Kleuren Mengen’ is een goede inleiding tot kleurenleer 
en de kleurencirkel.

Kleurencirkel van Johannes Itten

Meer over kleuren

• Kleuren maken de wereld mooier:  
https://schooltv.nl/video/kleurenmakendewereldmooier/

• Kleuren zoeken in het museum:  
https://www.npostart.nl/WO_NTR_429117

• Hoe worden stiften gemaakt?:  
https://www.npostart.nl/WO_NTR_427593

• Waarom hebben dingen een kleur:  
https://youtu.be/LISrCI5AqQE

https://schooltv.nl/video/kleuren-maken-de-wereld-mooier/
https://www.npostart.nl/WO_NTR_429117
https://www.npostart.nl/WO_NTR_427593
https://youtu.be/LISrCI5AqQE
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Groep
1, 2, 3, 4

Lesdoelen
• Hoe zijn de dinosaurussen uitgestorven
• Wat hebben planten nodig om te groeien

Kerndoelen
2, 41, 44, 54, 55

Benodigdheden

Per leerling
• schoteltjes
• laagje zigzag watten
• theelepel tuinkerszaadjes
• eventueel een dino zelf meenemen

Klassikaal
• Digibord

Voor de gebeurtenissen bijvoorbeeld:
• föhn
• magnetron of oven
• zout
• azijn
• zout

INLEIDING

De leerlingen kweken eerst voor de plantenetende dinosaurussen een mini 
bos. Daarna gaan ze kijken wat er 65 miljoen jaar geleden gebeurde met de 
aarde, de planten en met de dinosaurussen.

Dinosaurussen zijn hele grote en spannende dieren. Ze leefden heel lang 
geleden op aarde, maar nu zie je ze nergens meer rondlopen. Hoe zou dat 
komen? 



  VIDEO   GROEPSGESPREK

Deze kinderen in het ziekenhuis van Antwerpen keken wel heel gek op van 
dit bezoek:.

Bekijk de video: https://youtu.be/jkkS6WuyTm8

Gepubliceerd op Youtube door Michel van 't Ende Producties: “Dinosaurus T-REX op bezoek 
bij het Kinderziekenhuis in Antwerpen”.

• Zijn jullie ook wel eens een dinosaurus tegen gekomen? 
• Is de dinosaurus in het ziekenhuis echt? 
• Waarom wel? Waarom niet? 
• Hoe zou die dino zijn gemaakt? En hoe beweegt die? 
• Welke soort dino zag je op de video? 

[Tyrannosaurus of T. rex]
• Wat zouden dinosaurussen eten?  

[planten, dinosaurussen, andere dieren, geen mensen: die kwamen 
toen nog niet voor, …]

We gaan eerst een mini bos maken voor de plantenetende  
(speelgoed)dino’s. Volgende week gaan we kijken wat er  
65 miljoen jaar geleden gebeurde.

https://youtu.be/jkkS6WuyTm8


Tuinkers kweken

• Geef de leerlingen dagelijks de tijd om naar het groeien van de tuinkers
te kijken.

• Voel of het watje nog vochtig is. Geef zo nodig een beetje water.
• Maak elke dag een paar foto’s.
• Na een week gaat het experiment verder.

Een mini bos kweken voor de plantenetende dino’s

Voor de plantenetende dinosaurussen (die de leerlingen kunnen meene-
men van huis) gaan de leerlingen een mini bos (tuinkers) laten groeien.
Als het mini bos er na een week mooi bij staat, gaan de leerlingen kijken 
waarom de dino’s 65 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven en onderzoeken 
wat er toen met de planten en bomen is gebeurd.

Nodig per leerling
• schoteltje
• watten
• theelepel tuinkerszaadjes
• (speelgoed dino).

Doen
• Leg op het schoteltje een laagje watten.
• Maak de watten nat met water.
• Strooi over de watten het tuinkerszaad.
• Zet er een dino naast

  ONDERZOEK OPZETTEN   ONDERZOEK

 VIDEO

Waarom zijn de 
dinosaurussen 
uitgestorven? Omdat…

Nadat de tuinkers is opge-
groeid,  bekijken de leerlingen 
wat er 65  miljoen geleden is 
gebeurd.

Bekijk en bespreek de video:  
https://youtu.be/DJ2hbwDn730 

https://youtu.be/DJ2hbwDn730


  VOORLEZEN

Vraag de leerlingen om goed te luisteren wat er allemaal is gebeurd toen de 
steen uit de ruimte kwam vallen: 

Heel, heel lang geleden, wel 65 miljoen jaar geleden, vloog er een 
enorm grote steen uit de ruimte naar de kust van Mexico. Toen de 
meteoriet met een gigantische klap insloeg schudde de hele aarde. 
De kusten werden overspoeld door huizenhoge golven zeewater. Er 
werd gloeiend heet gesteente, stof en zwavel de lucht in geslingerd. 

Over de hele wereld vielen hete asregens op de bossen en de bo-
men vlogen in brand. Door de grote bosbranden werd het weken-
lang gloeiend heet op aarde. De lucht raakte vol met stof en rook 
en de zon was 1000 jaren niet meer te zien. 

Zonder het zonlicht werd het wel 25 graden kouder op de aarde. 
Uit de lucht viel vieze zure regen. De meeste planten gingen dood. 
Plantenetende dinosauriërs hadden al snel niets meer te eten. En 
nadat de vleesetende dinosaurussen de laatste planteneters had-
den opgevreten, verhongerden zij ook. Na 1000 jaar werd de lucht 
weer helder en kon de zon de aarde weer opwarmen. Langzaam 
werd het weer lekker warm op aarde, maar nu zonder dino’s en zon-
der alle andere grote dieren.

  ONDERZOEK OPZETTEN

Wat gebeurt er met de tuinkers?

Vraag de leerlingen wat er gebeurde met de planten nadat de meteoriet 
was ingeslagen op aarde. Hoe kunnen we dat naspelen met de tuinkers.
Schrijf of teken alles wat de leerlingen opnoemen op het bord.

Voorbeelden van gebeurtenissen:
• Erg heet: zet een schoteltje met tuinkers in de magnetron, in een hete 

oven of blaas met een hete föhn tegen de tuinkers.
• Geen zonlicht: zet de tuinkers in een donkere kast.
• Erg koud: zet de tuinkers in de koelkast en in de vriezer.
• Zure regen: geef de tuinkers azijn i.p.v. water. 
• Grote golven zeewater: geef de tuinkers zoutwater.
• Of bedenk andere dingen zoals, geen water meer geven, zand erover .
• Blijf sommige schotels gewoon water geven, zo kunnen de leerlingen 

het vergelijken met de anderen.



  ONDERZOEK UITVOEREN

Wat gebeurt er met de tuinkers?

• Voer de gebeurtenissen uit.
• Geef de leerlingen dagelijks de tijd om naar de ontwikkeling/achteruit-

gang van de tuinkers te kijken.
• Voel of het watje nog vochtig is. Geef zo nodig water, azijn, zoutwater of 

juist niets.

  CONCLUSIE

Sorteer alle tuinkers van mooi groen tuinkers tot geen tuinkers meer:
• Welke tuinkers ziet er goed uit, slecht uit, welke is helemaal dood?
• Wat hebben planten nodig om te groeien? 

[goed water, niet te koud, niet te heet, licht, …]

EXTRA
  VERDIEPING

1.  Maak zelf kraters in de klas met het lespakket “Meteorieten”: 
http://www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten/meteorieten

2.  Alles over de dinosaurus vind je op: http://www.natuurinfor-
matie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001624.html

http://www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten/meteorieten
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001624.html
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001624.html
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Groep
1, 2, 3, 4

Lesdoelen
• Welke drankjes slecht zijn voor je tanden.
• Waarom je je tanden moet poetsen.
• Leren zoet, zuur en zout te proeven.
• Leren een onderzoek uit te voeren.

Kerndoelen
2, 34, 41, 44, 54, 55

INLEIDING

De les begint met een video over tandpasta en een discussie over tanden-
poetsen. Daarna gaan de leerlingen onderzoeken welke drankjes er voor 
zorgen dat er gaatjes in reuzentanden komen. De leerlingen werken in 
kleine groepjes. Het onderzoek wordt getekend en aan het eind presente-
ren de leerlingen hun onderzoeken gezamenlijk in de klas en ontdekken zo 
welke drankjes slecht zijn voor je tanden. Als afsluiting kunnen de leerling 
nog een video bekijken met uitleg over bacteriën in je mond. 

Kinderen moeten van volwassenen hun tanden poetsen. Ook als ze moe 
zijn of daar geen zin in hebben. Waarom moeten ze dat doen? Waarom 
moeten ze hun tanden poetsen? Dat gaan leerlingen zelf onderzoeken. 

Benodigdheden:
• Digibord
• kraan/emmer(s) water
• extra bruin ei
• extra glazen bakje
• citruspers
• mes
• Drankjes, zoals:
• azijn (aanbevolen)
• frisdrank (aanbevolen)
• appelsap (aanbevolen)
• glas water (aanbevolen)
• zuurkool + sap (aanbevolen)
• kop koude koffie
• kop koude thee
• citroen
• sinaasappel
• suiker + glas water
• melk
• karnemelk
• enz.

Per groepje
• vochtig vaatdoekje
• glazen bakje
• 1 bruin ei
• Schuursponsje
• tekenpapier
• kleurpotloden/viltstiften

Per leerling
• theelepel



  VIDEO   GROEPSGESPREK

Hoe wordt tandpasta gemaakt

Je moet elke dag je tanden poetsen met tandpasta, maar hoe wordt tand-
pasta met 3 kleuren gemaakt?

Bekijk de video: https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-tandpasta- 
gemaakt-tandpasta-met-drie-verschillende-kleurtjes/

Gepubliceerd door de NTR op Schooltv:  “Hoe wordt tandpasta gemaakt?”

Tandenpoetsen 

• Vraag de leerlingen hoe de tandpasta er thuis uitziet? 
• Hoe vaak poetsen ze hun tanden?
• Hoe zien hun tandenborstels er uit? Kleur, elektrisch, vorm?
• Vinden ze het leuk om tanden te poetsen? 
• Waarom zou je je tanden moeten poetsen? 

Je zou kunnen kijken wat er gebeurt als je tanden niet meer zou poetsen, 
maar dat zou slecht kunnen aflopen voor je gebit. Dus tijd voor een onder-
zoek met andere tanden.

https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-tandpasta-gemaakt-tandpasta-met-drie-verschillende-kleurtjes/
https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-tandpasta-gemaakt-tandpasta-met-drie-verschillende-kleurtjes/


Proeven, starten en tekenen 

De leerlingen mogen nu  om de beurt een theelepeltje proeven van het 
drankje. Vraag of het zuur, zoet, zout of nergens naar smaakt. 

Leg de reuzentand in het bakje. Vouw het tekenpapier dubbel en weer 
open. De leerlingen kunnen nu het bakje met het ei en het drankje op de 
linker helft van het papier tekenen.

Reuzentanden 

Omdat we niet willen dat de leerlingen hun eigen tanden verpesten, gebrui-
ken we de tanden van een reus.  Als reuzentanden worden  bruine eieren 
gebruikt.

Laat de eieren zien en vertel de leerlingen dat het de tanden zijn van een 
reus. De reus die klaagt altijd over zere tanden. De tanden van de reus zijn 
van buiten bruin, maar van binnen wit. Breek het ei en laat de eierschaal 
aan de leerlingen zien. Bruin van buiten en wit van binnen. De tand van de 
reus is gemaakt van kalk net zoals onze eigen tanden. 

Verdeel de leerlingen in kleine groepjes. Nodig per groepje: 
• een bakje
• een ei
• theelepel
• tekenpapier
• tekenmateriaal

Laat elk groepje een drankje of sapje kiezen, zoals water, appelsap, azijn,  
zuurkool met sap, frisdrank, melk, karnemelk, thee, koffie, sinaasappelsap, 
citroensap, suikerwater, cola, Fanta, etc.

  ONDERZOEK OPZETTEN

  ONDERZOEK

  WACHTEN

Geef koffie in een kopje en thee in een glas. Het sinaasappelsap en het ci-
troensap kunnen de leerlingen zelf persen. Suikerwater kunnen ze maken 
door suiker in water op te lossen.

Laat elk groepje een laagje van het drankje in het bakje schenken. Zet het 
drankje naast het bakje.

De reuzentanden moeten nu  1 tot 2 uur stil blijven liggen in de bakjes. Tijd 
voor een andere schoolactiviteit.



  CONCLUSIE

Wat hebben de leerlingen ontdekt?

Welke drankjes zorgen voor gaatjes in of beschadigingen aan de reu-
zentanden? [Dat zijn waarschijnlijk alle zure drankje. Waarom blijven de 
reuzentanden van sommige zoete drankjes dan wel gaaf?] 

  RESULTAAT

Wat is er gebeurd met de reuzentanden? 

Na 1 tot 2 uur vraag je aan de leerlingen of ze al iets kunnen zien aan de 
reuzentand? [Misschien zijn er bij sommige reuzentanden belletjes te zien 
of is de kleur van de reuzentand veranderd.] 

De leerlingen halen de reuzentanden uit de bakjes en spoelen de reuzen-
tanden schoon bij de kraan of in een teiltje water. Daarna kunnen de 
 reuzentanden met een schuursponsje  schoon worden gewreven.
Zijn er gaatjes, lichte of witte plekjes te zien op de reuzentanden?

Laat de leerlingen de reuzentanden goed natekenen op de rechterkant van 
hun tekenpapier.

Tekeningen ophangen 

Hang in de klas de afbeeldingen met de reuzentanden op (zie bijlage). 
Vraag de leerlingen hun tekening op te hangen bij gezonde of aangetaste 
reuzentand. Plaats de drankjes en de eieren ook bij de afbeeldingen.

  VIDEO

Als afsluiting kunnen de leerlingen de  video van Clipphanger bekijken: 
“Hoe ontstaan gaatjes in je tanden?”: https://youtu.be/u_ItI5IOHL8

https://youtu.be/u_ItI5IOHL8


EXTRA
  VERDIEPING

1.  Hemlab, jeugdlab Zaanstad: Maak een windei 
https://www.hemlab.nl/thuislab-pasen/

2.  Kunstbedrijf De Lutteltuin: Gebruik een tandenborstel anders... 
https://www.lutteltuin.nl/Verf_spatten.html

  UITLEG

Als je de hele dag zure drankjes drinkt, zoals vruchtendrankjes en fris-
dranken, kunnen er gaatjes in je tanden ontstaan, want je tanden kunnen, 
net zoals reuzentanden, niet tegen zuur. Dat hebben de leerlingen nu zelf 
kunnen ontdekken. 

• Waarom krijg je gaatjes van snoep? Omdat…
…je mond vol zit met bacteriën, piepkleine beestjes die je niet kunt 
zien. De meeste bacteriën zijn goed voor je, maar de melkzuurbacteriën 
zijn slecht voor je tanden.

• Waarom zijn melkzuurbacteriën slecht voor je tanden? Omdat… 
…als je je tanden niet poetst er een laag melkzuurbacteriën aan je tan-
den plakt. Dat is tandplak. Alle zoete suikers die je in je mond stopt, is 
ook eten voor de melkzuurbacteriën. Ze eten suikers en poepen melk-
zuur uit! Je tanden kunnen, net zoals de reuzentanden, niet tegen zuur. 
Er ontstaan dan gaatjes in  je tanden, waardoor je tanden stuk gaan en 
pijn kunnen gaan doen. 

• Waarom moet ik mijn tanden dan poetsen? Omdat…
…door te poetsen de melkzuurbacteriën van je tanden worden ge-
schrobd. Door niet te snoepen en geen zoete drankjes te drinken 
krijgen de melkzuurbacteriën geen eten meer. 
Als je niet poetst en veel snoept groeien er steeds meer melkzuurbac-
teriën op je tanden en die poepen melkzuur uit. Daardoor komen er 
gaatjes in je tanden. Je moet dan naar de tandarts om  de gaatjes uit te 
laten boren en te laten vullen.

• Hoe smaakt melkzuur? 
Het sap van zuurkool zit vol melkzuur. Neem er maar een lepeltje van. De 
melkzuurbacteriën maken in een paar weken van witte kool zuurkool. 

https://www.hemlab.nl/thuislab-pasen/
https://www.lutteltuin.nl/Verf_spatten.html
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Groep
1, 2, 3

Lesdoelen
• Water zakt naar beneden 
• Zeepbellen veranderen van kleur 
• Kleurloze zeepbellen gaan snel stuk 
• Zeepbellen worden steeds  dunner aan de bovenkant

Kerndoelen
2, 41, 44, 54, 55

Benodigdheden:
• Digibord
• Handdoeken
• 1 liter afwasmiddel verdeeld over 6-8 flessen
• 6-8 stevige kokers/buizen (koker van bruistabletten, 

binnenrol aluminiumfolie …)
• 6-8 flessen met water per leerling:
• plastic bakje (met deksel) 
• leeg conservenblikje
• suikerklontje
• borrelglaasje
• sluiting van een vuilniszak (ijzerdraadje met wit 

plastic er omheen)
• lepel
• vaatdoekje
• tekenpapier
• tekenmateriaal

INLEIDING

Ze maken eerst bellenblaassop en een bellenblaas. Buiten proberen ze hun 
bellenblaas uit en kijken naar de kleuren van de zeepbellen. Kunnen ze aan 
de kleuren zien wanneer de zeepbellen knappen? Binnen onderzoeken ze 
wat er gebeurt als je je hand in het sop doopt. Zou dat de reden zijn waar-
om de zeepbellen stuk gaan? Tenslotte onderzoeken de leerlingen met een 
blikje op welke kleur de zeepbel stuk gaat. 

Met afwasmiddel kun je de afwas doen, maar leuker is het om er zeepbel-
len mee te blazen. Maar waarom gaan die zeepbellen toch altijd stuk? De 
leerlingen zoeken het zelf uit.



  VIDEO   GROEPSGESPREK

Zeepbellen blazen

Bellensmid Sterling Johnson maakt zijn hele leven al zeepbellen. Hier is hij 
zeepbellen aan het blazen op het strand van California in Amerika.

Bekijk de video: https://youtu.be/3i-zYdOPG2k

Gepubliceerd op Youtube door Mark Day:  
“Giant Stinson Beach Bubbles (Canon 550D)”

• Hebben jullie ook weleens zeepbellen geblazen?
• Waren je zeepbellen toen ook zo groot? Of blaas je liever heel veel 

bellen?
• Welke kleur hebben zeepbellen?

Waarom zouden zeepbellen altijd stuk gaan? Omdat … 

De leerlingen gaan het zelf onderzoeken. Eerst maken de leerlingen bellen-
blaassop en een bellenblaas.

https://youtu.be/3i-zYdOPG2k


Ga op een bijna windstille dag met de leerlingen naar buiten om zeepbellen 
te blazen. 

• Neem het bellenblaassop en de bellenblaas mee. 
• Laat de leerlingen eerst een paar minuten bellen blazen.
• Roep de leerlingen bij elkaar en vraag: “Welke kleuren hebben de zeep-

bellen?” en “Welke kleur zou de zeepbel hebben als die kapot gaat?”  

Laat de leerlingen een zeepbel volgen totdat deze kapot gaat. Daarom 
moet het bijna windstil zijn. [Een zeepbel gaat meestal stuk als die geen 
kleur meer heeft.]

Wat heb je nodig om zeepbellen te blazen?

• Vraag de leerlingen: “Wat zou je nodig hebben om zeepbellen te blazen? 
[water, afwasmiddel, suikerklontje, bellenblaas, bakje, …]

• Maak een ‘boodschappenlijstje’ samen met de leerlingen. Schrijf of 
teken op het bord wat de leerlingen opnoemen.

• En hoe zou je zelf een bellenblaas kunnen maken?

Hoe maak je bellenblaassop? 
Nodig: 
• afwasmiddel
• water
• plastic bakjes
• suikerklontjes
• borrelglaasjes
• lepels
• vaatdoekjes
• werkbladen

Deel de werkbladen uit. Doe 1 suikerklontje in het bakje. Voeg 3 borrel-
glaasjes water toe. Roer het water totdat de suiker is opgelost. Voeg 1 bor-
relglas afwasmiddel toe. Roer het afwasmiddel voorzichtig door het water 
zonder schuim te maken. Iedereen maakt de tafel droog. Als je het sop tot 
de volgende dag (of langer) bewaart, werkt het beter.

  ONDERZOEK OPZETTEN

  ONDERZOEK & RESULTAAT

Hoe maak je zelf een bellenblaas?
Nodig: 
• sluitingen vuilniszak
• kokers en/of buizen
• werkbladen

Draai de sluiting van een vuilniszak om een koker. Draai de losse uiteinden 
stevig om elkaar. Schuif het rondje voorzichtig van de koker. De bellen-
blaas is klaar.



Wat gebeurt er met het  
water in een zeepbel?

Onderzoek: Wat gebeurt er met het water als je je 
vingers in het bellenblaassop doopt?

Nodig: 
• bellenblaassop
• handdoeken

Doop 4 vingers helemaal onder in het bellenblaassop. 
Til je hand op een houd je hand met je vingers naar be-
neden  boven het bakje. Wat zie je gebeuren? [vingers 
worden nat, het water/ sop loopt met een straaltje van je 
vingers af, het water/sop druppelt van je vingers …]

Vraag: “Waarom druppelt het water van de vingers af?” [Water loopt naar 
beneden, water is zwaar, water plakt niet aan je vingers …]

Iedereen maakt de tafel en zijn/haar handen weer droog.

• Het water is zwaar en zware dingen vallen naar beneden. Daarom drup-
pelt het water/bellenblaassop van je vingers af. 

• Ook het water in een zeepbel zakt langzaam naar beneden. Hierdoor 
wordt de zeepbel aan de onderkant steeds dikker en aan de bovenkant 
steeds dunner. Als de zeepbel aan de bovenkant heel dun is geworden, 
gaat de zeepbel kapot.

  UITLEG  ONDERZOEK

  ONDERZOEK

Waarom krijgt een zeepbel steeds andere kleuren?

Nodig:
• blikje
• bellenblaassop
• vaatdoekje
• diktemeter zeepbelvlies (zie bijlage)
• tekenmateriaal
• tekenpapier



Doop de open kant van het  blikje in het zeepbellensop, totdat er in het blikje 
een zeepbelvlies zit. Leg het blikje op tafel en draai het zo naar het licht (de 
ramen) dat je de kleuren in het zeepbelvlies ziet verschijnen. Laat het blikje 
rustig liggen en kijk naar de kleuren. Wacht tot de zeepbel vanzelf kapot 
gaat. 

Vraag: “Wat gebeurt er met de kleuren in het zeepbelvlies?” en “Welke 
kleur heeft het zeepbelvlies als die kapot gaat?” [In het zeepbelvlies kan je 
strepen zien die naar beneden zakken. Onderaan hebben de strepen zachte 
pastelkleuren. Hoger worden de kleuren steeds feller van kleur. Daarboven  
zie je een witte streep en daarna zie je geen kleuren meer. De bel breekt in 
het deel dat geen kleur heeft.] 

Kunnen de leerlingen het zeepbelvlies natekenen en in kleuren?

Uitleg
• Doordat in de zeepbel het water naar beneden zakt, wordt het zeepbel-

vlies aan de bovenkant steeds dunner. 
• Elke dikte van het waterlaagje weerspiegelt een andere kleur. Met de 

diktemeter kan je zien hoe dik het waterlaagje is. 
• Als de zeepbel kleurloos wordt, dan is het waterlaagje zo dun dat het 

breekt. De zeepbel gaat dan kapot. 

  UITLEG

Voor de docent
Het waterlaagje van een zeepbel is aan de onderkant 1000 nanometer dik. 
Dat is één duizendste millimeter. Nog veel dunner dan een haar! Een dunne 
blonde haar is 20 keer dikker dan het zeepbelvlies en een dikke zwarte haar 
is zelfs 200 keer dikker

Als de zeepbel aan de bovenkant kleurloos is, dan is het waterlaagje nog 
maar 20 nanometer dik. Dus  één duizendste van een dunne blonde haar en  
één tienduizendste van een dikke zwarte haar. Het is dan zo dun, dat het 
licht niet meer kan worden weerspiegeld. 

  CONCLUSIE

Wat hebben de leerlingen ontdekt (10 min) 

Zeepbellen gaan na een tijdje stuk. Aan de kleur van de zeepbel kun je zien 
hoe dik het waterlaagje is. Het water in een zeepbel zakt naar beneden. 
Hierdoor verandert de zeepbel steeds van kleur. Als de zeepbel aan de 
bovenkant geen kleuren meer heeft, zal de zeepbel snel kapot gaan.

Bekijk de video van Sterling Johnson nog eens. 
Vraag aan de leerlingen: Welke kleur heeft de bovenkant van de zeepbel als 
die stuk gaat? Je ziet ook dat de bellen water lekken.
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Groep
1, 2, 3, 4 

Lesdoelen
• Zout lost op in water
• Zand en stenen lossen niet op
• Water stroomt naar beneden

Kerndoelen
2, 41, 44, 54, 55

Benodigdheden:
• Digibord
• zandbak/strand
• emmertjes
• schepjes
• water
• schoon zand
• schone steentjes (voor aquaria)
• stenen (grind)
• grof zeezout

per groepje van 4 leerlingen
• 5 glazen
• 5 lepels
• eventueel een kan water

INLEIDING

Het onderzoekt bestaat uit 2 delen. Het eerste deel beantwoordt de vraag: 
Waar stroomt water naar toe? De leerlingen kunnen in de zandbak bergen 
en rivieren maken om te zien waar water naar toestroomt. Het tweede deel 
beantwoordt  de vraag:  Wat gebeurt er als er water over een berg stroomt?
De leerlingen ontdekken dat stenen en zand niet oplossen in water, maar 
zout wel. 

Water komt uit de kraan en smaakt lekker, maar het water in de zee smaakt 
zout. Waarom is zeewater zout? Omdat… 
…dat gaan de leerlingen zelf onderzoeken.



  VIDEO   GROEPSGESPREK

In de zomer, gaan we naar het strand! (5 min)

Als het mooi weer is, ga je naar het strand.

Bekijk de video: https://youtu.be/6c7hWpysd6A

Gepubliceerd op Youtube door Kids Songs - Mini Disco - Kids Disco: 
“Kinderliedjes | Video | Strand | IN DE ZOMER | Minidisco”

Zwemmen aan het strand 

• Wie gaat er wel eens naar het strand? 
• Wat ga je daar allemaal doen? 
• Wanneer ga je naar het strand? 
• Waarom is naar het strand en de zee gaan leuk? 
• Is spelen in de zee leuk? Koud? Warm? Gevaarlijk? 
• Hoe smaakt de zee?

Waarom is de zee zout? Omdat …
De leerlingen gaan het zelf ontdekken in twee onderzoeken:
1: Waar stroom water naar toe?
2: Wat lost er op?

https://youtu.be/6c7hWpysd6A


Waar stroomt water naar toe?

• Vraag de leerlingen: “Hoe kun je een grote berg met een rivier maken?” 
• Maak een ‘boodschappenlijstje’ samen met de leerlingen: “Wat hebben 

we daarvoor nodig?” [zand, zandbak, strandje of klei, schep, water, 
emmer …]

• Schrijf of teken alles wat de leerlingen noemen op het bord. 
• Zullen we  de berg met de rivier straks natekenen, fotograferen of 

filmen?
• Maak groepjes en verzamel de spullen. Neem de leerlingen en de spul-

len mee naar de plek om de berg met de rivier te maken. 

Als alternatief: Laat de leerlingen een berg met een rivier tekenen.

  ONDERZOEK 1 OPZETTEN

  ONDERZOEK 1 UITVOEREN

Waar stroomt het water in de  rivier naar toe?

• Laat de leerlingen de bergen bouwen. 
• Daarna kunnen de leerlingen hun berg na tekenen, fotograferen of 

filmen.
• Laat de leerlingen de rivieren maken.  
• Daarna kunnen de leerlingen hun bergen, de rivier en de plas water 

natekenen, fotograferen of filmen.
• Stimuleer de leerlingen om goed te kijken door vragen te stellen over 

hun berg.

De waarnemingen kunnen straks in de klas besproken worden met de teke-
ningen, foto’s of video’s.

Wat is er gebeurd met het water en de berg?

Hang de tekeningen op in de klas. Bekijk samen de tekeningen, foto’s of 
video’s: 
• Waar is het water naar toe gestroomd? [naar beneden, de berg af, naar 

de plas water onderaan de berg …]
• Waarom blijft er een plas water onder aan de berg staan? [het water kan 

nergens anders naar toe …, het is het laagste punt …]
• Wat is er gebeurd met de berg? [stuk gegaan, kleiner geworden …]
• Waar is het verdwenen zand gebleven van de berg? [met de rivier naar 

beneden gestroomd …]

  RESULTAAT 1

  CONCLUSIE 1

Wat hebben de leerlingen ontdekt 

Bergen worden  kleiner. Water neemt zand en steentjes mee. Het water 
stroomt naar beneden en vormt daar een grote plas. 



Nieuwe vragen

• Waarom stroom water naar beneden? 
• Hoe ontstaat een rivier?

Wat gebeurt er als water over een berg stroomt?

Bergen bestaan uit grote stenen, steentjes, zand en een beetje zout.
Wat gebeurt er als water over grote stenen, steentjes, zand en zout 
stroomt?

Verdeel de leerlingen in groepjes. 
• Elk groepje krijg 5 glazen en 5 lepels. 
• Met een lepel doen de kinderen in het eerste glas grote stenen, in het 

tweede steentjes, in het derde zand en in het vierde glas zout.
• In het 5de  glas doen de leerlingen een lepel van alles. 
• Onderzoek uitvoeren: Grote stenen, steentjes, zand en zout mengen 

met water

De leerlingen vullen de glazen met water en daarna roeren ze een paar 
minuten in het water.  

  ONDERZOEK 2 OPZETTEN

Wat is er gebeurd met de grote stenen, steentjes, zand en 
het zout?

Bekijk wat er gebeurt in de verschillende glazen. 
• Wat is er gebeurd in het glas met zand? [het zand is donker geworden, 

is nat geworden, het zakt langzaam naar beneden, water is een vies 
geworden …]

• En in het glas met de 
stenen? [de stenen zijn 
donker geworden, zijn nat 
geworden …]

• En in het glas met de 
steentjes? [de steentjes 
zijn donker geworden, zijn 
nat geworden …]

• En in het glas met zout? 
[het zout is weg, is opge-
lost …]

• En in het glas met het mengsel van grote stenen, steentjes, zand en 
zout? [grote stenen, steentjes en zand …]

• Laat de leerlingen het water in de glazen proeven door hun vinger in 
het water dopen en af te likken. Hoe smaakt het water in de glazen? 
[het water van de glazen met het zout en het mengsel smaken zout. Het 
water in de andere glazen smaken gewoon …] 

  RESULTAAT 2



Wat hebben de leerlingen ontdekt (10 min)

• Zout lost op in water. Stenen, steentjes en zand lossen niet op. Het wei-
nige zout in de bergen lost op in het water van de rivieren en stroomt zo 
naar de zee. Daar blijft het opgeloste zout in het zeewater. 

• Zand stroomt met de rivier mee naar de zee. Als het water rustig is, zakt 
het zand naar de bodem. Daarom ligt er zand op bodem van de zee en 
op het strand.

  CONCLUSIE 2
Nieuwe vragen

• Waarom smaken de rivieren niet zout? 
• Waarom raakt de zee nooit vol?

EXTRA
  VERDIEPING

1.  Het zout in het zoutwater kan je weer zichtbaar maken met 
het experiment “Bord met zout” van Proefjes.nl:  
www.proefjes.nl/proefje/225

2.  In de video “Waarom is zeewater zout?” wordt het voor oudere 
leerlingen verbeeld door Clipphanger. De video is gepubli-
ceerd op Schooltv:  
https://schooltv.nl/video/waarom-is-zeewater-zout-dank-
zij-water-uit-rivieren/#q=waarom%20is%20de%20zee%20
zout

3.  In de lesbrief “Waarom vallen er soms druppels uit de lucht?” 
van de Grote Waarom Show kunnen de leerlingen onderzoeken 
waarom de zee nooit vol raakt. 

http://www.proefjes.nl/proefje/225
https://schooltv.nl/video/waarom-is-zeewater-zout-dankzij-water-uit-rivieren/#q=waarom%20is%20de%20z
https://schooltv.nl/video/waarom-is-zeewater-zout-dankzij-water-uit-rivieren/#q=waarom%20is%20de%20z
https://schooltv.nl/video/waarom-is-zeewater-zout-dankzij-water-uit-rivieren/#q=waarom%20is%20de%20z
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Groep
1, 2, 3, 4

Kerndoelen
2, 41, 44, 54, 55

Lesdoelen
• Hoe regen ontstaat
• Regenwater is kleurloos
• Water verdampt, maar kleurstof niet

Benodigdheden:
• Digibord
• breed plakband
• zonnig raam
• maatbekers
• hulp om de zakken op te hangen

per leerling
• gripzak (±150x220mm)
• watervaste stiften
• stukje gekleurd crêpepapier
• lepel

INLEIDING

De leerlingen maken een model van het weer in een gripzak met een teke-
ning en gekleurd water. De weerzakken worden in de klas opgehangen en 
de leerlingen kunnen zelf zien hoe er wolken ontstaan en wanneer er regen 
naar beneden valt.  

De ene keer schijnt de zon en de andere keer regent het. Hoe zou die regen 
ontstaan? 



  VIDEO   GROEPSGESPREK

Wat voor weer is het!

De leerlingen gaan het weer onderzoeken.

Bekijk en bespreek de video: https://youtu.be/h3tujxTmrzU?t=2260

Gepubliceerd op Youtube door Zenspannung: “Regen in der Natur: Regengeräusche zum 
Einschlafen (6 Stunden) Naturgeräusche in 4K”

Regen! (10 min) 

• Wat hoor je op de video? 
• Wie vindt het leuk om buiten in de regen te zijn? 
• Wat zou je in de regen willen doen? 
• Wat vind je niet leuk aan regen? 
• Waar komt de regen vandaan? 

Waarom vallen er soms druppels uit de lucht? Omdat …
Regen valt uit wolken, maar waar komen de wolken dan weer vandaan?  De 
leerlingen gaan het zelf onderzoeken door in een plastic zak een model te 
maken van het weer.

https://youtu.be/h3tujxTmrzU?t=2260


  ONDERZOEK OPZETTEN

  ONDERZOEK UITVOEREN

  RESULTAAT

Een weerzak maken

Maak vooraf een weerzak, dan kun je het als voorbeeld aan de leerlingen 
laten zien. 

Weerzak tekenen
• Geef elke leerlingen een gripzak en watervaste stift. 
• Laat de leerlingen aan de onderkant van de zak de zee te teken 

en boven de zon en wolken. Vergeet niet de leerlingen hun naam 
op de weerzak te laten schrijven. 

• Je kunt de leerlingen een voorbeeld laten zien van je eigen 
weerzak.

Welke kleur heeft je zee?
• De leerlingen zoeken een stukje gekleurd crêpepapier uit om 

de zee te kleuren.
• Vul een maatbeker met ±250 ml water en voeg het crêpepa-

pier toe.
• Roer het water door totdat het crêpepapier geen kleur 

meer los laat.
• Schep het crêpepapier met een lepel uit het water. 
• Vul de zee in de weerzak met het gekleurde water. Dat 

kunnen de leerlingen het beste samen doen. Sluit de 
weerzakken goed.

• Hang de weerzakken op tegen een zonnig raam. Doe dat 
met veel en breed plakband, anders storten de zakken één voor één 
naar beneden.  

Waarom vallen er soms druppels uit de lucht?

Bekijk de weerzakken 5 dagen elke ochtend en elke mid-
dag. Wat is er allemaal veranderd in de weerzakken?
[er ontstaan/ontstaat boven in de zak druppels/condens/
water, er lopen druppels water naar beneden, het  
condenswater is kleurloos…]

Wat is er gebeurd?

• Boven in de zak ontstaat er condens, hele kleine drup-
peltjes water. 

• Als er veel condens is, ontstaan er grotere druppels.
• Als de druppels groot zijn, lopen ze terug de zee in.
• De zee is gekleurd, maar de condens is kleurloos.

Afblijven
De weerzakken blijven een week hangen zonder dat iemand eraan komt! 
Veel leerlingen vinden het leuk om met de weerzakken te spelen door er op 
te drukken, zodat het water omhoog stijgt. Spreek daarom met de leerlin-
gen af dat ze de weerzakken niet meer aanraken.



  CONCLUSIE

Wat hebben de leerlingen ontdekt 

• Door de warmte van de zon wordt het (zee)water warmer.
• Als het (zee)water warm genoeg is, ontstaan er kleine waterdruppeltjes 

boven het zeewater. 
• De waterdruppeltjes zijn kleurloos, terwijl de kleur in water blijft zitten. 

Blijkbaar verdampt alleen het water. De waterdruppeltjes vormen sa-
men een wolk. 

• De waterdruppeltjes worden steeds groter. Als de waterdruppeltjes 
groter worden vallen ze naar beneden als regen.

Nieuwe vragen

• Waarom zie je water boven aan de zak? 
• Waarom is de condens kleurloos? 

EXTRA
  VERDIEPING

1.  Voer als demonstratie in de klas het experiment “Maak zelf een 
wolk” uit van Nemo:   
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/doe-het-
zelf/maak-zelf-een-wolk/ 
TIP: zet achter de pot een vel zwart papier. 

2.  Bekijk na afloop de video “Waar komt regen vandaan?” van 
Schooltv: 
https://schooltv.nl/video/waar-komt-regen-vandaan-regen-
komt-niet-zomaar-uit-de-lucht-vallen-hoe-ontstaat-het-ei-
genlijk/

3.  Bekijk na afloop de video “Waterkringloop” van Schooltv: 
https://schooltv.nl/video/waterkringloop-wat-gebeurt-er-
met-de-regen-als-die-eenmaal-gevallen-is/

Bron afbeelding: https://hetblauwehartvannederland.wordpress.com/waterkringloop/

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/doe-het-zelf/maak-zelf-een-wolk/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/doe-het-zelf/maak-zelf-een-wolk/
https://schooltv.nl/video/waar-komt-regen-vandaan-regen-komt-niet-zomaar-uit-de-lucht-vallen-hoe-ont
https://schooltv.nl/video/waar-komt-regen-vandaan-regen-komt-niet-zomaar-uit-de-lucht-vallen-hoe-ont
https://schooltv.nl/video/waar-komt-regen-vandaan-regen-komt-niet-zomaar-uit-de-lucht-vallen-hoe-ont
https://schooltv.nl/video/waterkringloop-wat-gebeurt-er-met-de-regen-als-die-eenmaal-gevallen-is/
https://schooltv.nl/video/waterkringloop-wat-gebeurt-er-met-de-regen-als-die-eenmaal-gevallen-is/
https://hetblauwehartvannederland.wordpress.com/waterkringloop/


1

Waarom valt 

een vliegtuig niet 

uit de lucht?

L
e

s
 8



Groep
1, 2, 3, 4

Kerndoelen
2, 34, 41, 44, 54, 55

Lesdoelen
• Een vliegtuig heeft snelheid nodig om in de lucht te blijven
• Lucht heeft weerstand
• Leren vouwen

Benodigdheden
• Digibord
• A4 papier
• vouwervaring 
• viltstiften

INLEIDING

De leerlingen gaan eerst onderzoeken wat luchtweerstand is en daarna 
gaan ze een papieren vliegtuigje vouwen. Valt het papieren vliegtuig sneller 
op de grond als je het werpt of als je zo laat vallen?

Vliegtuigen ze zijn heel handig als je ver op vakantie wilt gaan. Er kunnen 
heel veel mensen in en ze zijn ook heel zwaar. Hoe zou het komen dat vlieg-
tuigen niet uit de lucht vallen?



  VIDEO   GROEPSGESPREK

Vliegtuigen spotten

Edgar van de Eng is vliegtuig gaan spotten (kijken) op Schiphol en heeft 
daar een mooie video van gemaakt. 

Bekijk de video: https://player.vimeo.com/video/170331135?title=0&byli-
ne=0&portrait=0

Gepubliceerd op Vimeo door Edgar (van der Eng): “Airport (Schiphol)”

• Wie heeft wel eens in een vliegtuig gezeten? 
• Waar ging je toen naar toe? 
• Hoe groot was het vliegtuig? 
• Waar zat je in het vliegtuig? 
• Welke geluiden hoor je allemaal in een vliegtuig? 
• Hoe zwaar is een vliegtuig?
• Hoe gaat een vliegtuig de lucht in? 

Vraag
Waarom valt een groot zwaar vliegtuig niet uit de lucht?
Dat gaan we zelf te onderzoeken.

https://player.vimeo.com/video/170331135?title=0&byline=0&portrait=0
https://player.vimeo.com/video/170331135?title=0&byline=0&portrait=0


  VRAAG VOORAF AAN DE GROEP   ONDERZOEK 1

  CONCLUSIE

Hoe snel valt papier?

De leerlingen gaan het onderzoeken in groepjes van 3.

Nodig per groepje 
• 5 vellen A4 papier 
• stiften

Doen
Maak van één vel papier een stevige prop.
• De eerste leerling houdt de prop papier vast. 
• De tweede het vel papier. 
• De derde telt af en kijkt welke het eerst op de grond landt.
• Bij twijfel het experiment herhalen. 

• Vraag de leerlingen, welke het eerste op de grond is gevallen?  
[prop papier]

• Waarom is de prop het eerste op de grond gevallen?  
[zwaartekracht, alles valt naar beneden. Let op: de prop is niet zwaar-
der dan het vel papier!]

• Waarom valt het vel papier langzamer? 
[door de lucht, het is groter, het is platter, het vel papier moet de lucht 
wegduwen, luchtweerstand...]

Wat valt sneller?

Straks laat je een prop papier en een vel papier uit je handen vallen. Doe 
voor hoe je het papier vasthoudt: houd het vel papier met gestrekte armen 
tussen duimen en wijsvingers vast. 

Zou de prop papier of het vel papier het eerst op de grond vallen?   
En waarom?



De prop en het vel papier vallen allebei naar beneden. Dat komt door de 
zwaartekracht van de aarde. De aarde trek alles naar beneden.
De prop valt sneller naar beneden dan het vel papier. Waarom?
• Onder de prop en onder het vel zit lucht. Om naar beneden te vallen 

moet de lucht opzij geduwd worden.  
• De prop is klein, daar hoeft maar weinig lucht weggeduwd worden. 
• Het vel papier is groot, het heeft een groot oppervlakte. Er zit meer 

lucht onder. Er moet meer lucht worden weggeduwd, daardoor valt het 
papier langzaam naar beneden. Dat noem je luchtweerstand.

  UITLEG

EXTRA
  EXTRA

Hoe snel zou het papier vallen als je 1, 2 of 3 keer dubbelvouwt?

Verder met een onderzoek: Hoe snel valt een  vliegtuig uit de lucht?

Hoe snel valt een  vliegtuig uit de lucht? 

Vouw een vliegtuigje van het witte papier volgens het vouwschema in de 
bijlage. De leerlingen maken het vliegtuigje af door er op te tekenen, zodat 
het vliegtuigje van iedereen goed te herkennen is. Wat is de volgorde van 
vallen van de prop papier, het vel papier en het vliegtuigje?
De leerlingen zoeken het weer uit in groepjes van 3. 
 

Wat hebben de leerlingen ontdekt?
• Wat was de volgorde van het vallen? 

[eerst de prop, dan het vliegtuigje en als laatste het vel papier]
• Waarom zit het vliegtuigje in het midden? 

[De prop heeft weinig  luchtweerstand, het vel papier de grootste 
luchtweerstand en de weerstand van de vleugels van het vliegtuigje zit 
er tussen in, de oppervlakte van de vleugels is kleiner dan die van het 
vel papier…] 

  ONDERZOEK 2



Blijft een vliegtuigje dat je werpt langer in de lucht? 

De leerlingen gaan buiten (bij weinig 
wind), in de gymzaal, in de aula of in een 
lange gang oefenen om het vliegtuigje 
te laten vliegen.

Maak een lijn waar achter leerlingen staan om te wer-
pen. Alle andere leerlingen staan achter de werpers. 
Na de worp halen de leerlingen hun vliegtuigjes op 
en zijn de anderen aan de beurt. Wie goed kan wer-
pen legt aan de andere leerlingen uit hoe je beter kunt 
werpen.

Als iedereen goed kan werpen, stel dan de vraag: 

“Zou het vliegtuigje dat je werpt langer in de lucht blijven dan een vliegtuigje 
dat je zo laten vallen?” [ja, nee, waarom] 

Dat moet natuurlijk ook getest worden in groepjes. Eén leerling gaat zijn 
vliegtuigje werpen en de ander laat het vliegtuigje uit zijn handen vallen. 
Let op dat je recht vooruit werpt en dat de vliegtuigjes op dezelfde hoogte 
starten. De derde telt af en let op welke het laatste op de grond valt. Maakt 
het uit als je de vleugels smaller of breder vouwt?

  ONDERZOEK 3

Waarom blijft een vliegtuigje dat je werpt langer in de lucht?
Een vliegtuigje dat snel gaat, blijft langer in de lucht dan een 
vliegtuigje dat geen snelheid heeft. Om te vliegen heb je dus 
vleugels en snelheid nodig. 

Het vliegtuigje dat je werpt, hangt met de punt een beetje 
scheef omhoog in de lucht. Hierdoor botst er lucht tegen de 
onderkant van de vleugels. De lucht wordt hierdoor een beetje 
samengeperst. De samengeperste lucht wil weer terug en 
zet weer uit. Dat kan  alleen door de onderkant van de vleu-
gels omhoog te duwen.  Het vliegtuig gaat zo een klein beetje 
omhoog en zo kan het vliegtuigje iets langer in de lucht blijven 
hangen. 

  UITLEG

  UITLEG

Waarom komt het papieren vliegtuig altijd op de grond?
[het gaat langzaam naar beneden, het gaat steeds langzamer vliegen, door 
de zwaartekracht…]

Het papieren vliegtuigje valt door de zwaartekracht nog steeds naar bene-
den. Door de luchtweerstand gaat het vliegtuigje ook steeds langzamer en 
als het nog weinig snelheid over heeft, valt het uit de lucht.



Waarom valt een vliegtuig niet uit de lucht? 

Een vliegtuig heeft vleugels en snelheid nodig om te vliegen…

Uitleg
Een vliegtuig zonder vleugels kan niet vliegen. De vleugels zorgen dat het 
vliegtuig  een beetje in de lucht kan blijven zweven. Het vliegtuig heeft ook 
snelheid nodig. Zonder snelheid valt een zwaar vliegtuig recht naar be-
neden. Elk vliegtuig heeft daarom 2 of 4 grote motoren onder de vleugels 
hangen.
 
De motoren zorgen er voor dat het vliegtuig heel hard gaat. De vorm van de 
vleugels (een beetje bol van boven) en de stand van de vleugels (een beetje 
scheef) zorgen er voor dat lucht onder de vleugels wordt samengeperst. 
Hierdoor duwt de lucht de vleugels omhoog en daarmee het hele vlieg-
tuig. Als het vliegtuig maar hard genoeg gaat blijft het vanzelf in de lucht 
hangen. 

  CONCLUSIE

EXTRA
  VERDIEPING

1.  Meer vliegtuigjes vouwen op www.vliegtuigjevouwen.nl/
2.  Hoe kun je het best een papieren vliegtuigje vouwen? Gepubli-

ceerd op Youtube door questjunior: youtu.be/A1DIatFSWyA
3.  Hoe kan het dat een vliegtuig in de lucht blijft? Gepubliceerd 

op Youtube door Willem Wever: youtu.be/YuDEtkgUxtM

http://www.vliegtuigjevouwen.nl/
http://youtu.be/A1DIatFSWyA
http://youtu.be/YuDEtkgUxtM
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Groep
1, 2, 3, 4

Kerndoelen
per 1, 2, 42, 54, 55

Lesdoelen
• Zware voorwerpen zinken
• Lichte voorwerpen drijven

Benodigdheden
• Digibord
• Transparante bakken
• Watervaste stift
• Ballon (of bal)
• Tekenmateriaal
• Stevig, vouwbaar A4 papier
• Vouwervaring
• Knikkers
• Doekjes

INLEIDING

Boten zijn enorm groot en zwaar. Hoe kan het dat ze toch blijven drijven? 
De leerlingen gaan het zelf uitzoeken. 

In het eerste deel zien ze dat water omhoog gaat als je een ballon onder 
water duwt. En ze voelen de kracht die daarvoor nodig is. In het tweede 
deel onderzoeken ze met hoeveel knikkers ze een zelf gevouwen bootje 
kunnen beladen vóórdat het zinkt. 

Bootje varen is leuk. Boten zijn ook nodig, bijvoorbeeld om te vissen en 
voor transport van spullen van het ene werelddeel naar het andere.



  GROEPSGESPREK

  VIDEO

  VRAAG

Waarom zinkt een boot niet?

Een boot is heel zwaar. Waarom zinkt een boot dan niet? Of soms toch 
wel… 

Bekijk de video Berend Botje – Kinderliedje – Sesamstraat  
(0.00’-1.02’ van 1.22’): https://youtu.be/xoUhvt8kZYY

• Wie varen er met een boot? Denk aan vissers, schippers, zeilers, pira-
ten, Sinterklaas… 

• Lijkt het je leuk om zelf met een boot te varen? 
• Hoe zou jouw boot er uitzien? Wat moet een boot goed kunnen? 
• Een boot moet goed kunnen drijven. 

Gepubliceerd op Youtube door Sesamstraat

Bespreek met de leerlingen wat ze hebben gezien:
• Wat vonden ze van het filmpje?
• Wat voor gevoel kregen ze bij het filmpje?
• Wat ging er mis met het bootje? Hoe kwam het weer goed?
• Hoever lag het bootje in het water vóórdat het op een rots voer?

Wat gebeurt er als iets zinkt? 

De leerlingen gaan het zelf onderzoeken met behulp van een ballon en water.

https://youtu.be/xoUhvt8kZYY


  ONDERZOEK OPZETTEN   CONCLUSIE

  ONDERZOEK

Verdeel de leerlingen in groepjes van 2 tot 4 leerlingen.

Nodig per groepje:
• Transparante bak
• Watervaste stift
• Water
• Ballon
• Doekje
• Tekenmateriaal

• Vul de bak met water.
• Blaas de ballon op.
• Leg de ballon op het water.
• Zet een streep op de waterlijn.
Vraag: tot waar staat het water in de bak?

• Duw de ballon onder water
Vraag: tot waar staat het water in de bak nu?

• Laat de ballon weer drijven
Vraag: tot waar staat het water in de bak?

De leerlingen maken zelf de nattigheid droog met een doekje.
Laat de leerlingen tekenen wat ze zien tijdens de proef.

Een opgeblazen ballon is lichter dan water en blijft drijven. Om de ballon te 
laten zinken, moet je de ballon naar beneden duwen. Dat kost veel kracht. 
Het water stijgt als je de ballon naar beneden duwt.

In een boot zit ook veel lucht. De boot en de lucht samen zijn lichter dan 
water en daarom blijft een boot drijven. Een boot ligt voor een deel in het 
water. Eigenlijk wil de boot zinken, maar het water duwt terug. Deze kracht 
heet ‘opwaartse kracht’. Om de boot te laten zinken moet de boot eerst veel 
water wegduwen. 

  VIDEO

Bekijk de video: https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bo-
ten/#q=Zinken

Gepubliceerd door Schooltv.nl: Huisje Boompje Beestje - Boten 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-boten/#q=Zinken
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-boten/#q=Zinken


  GROEPSGESPREK

  ONDERZOEK OPZETTEN

Bespreek met de leerlingen wat ze hebben gezien.

Hoe sterk is mijn bootje? 

De leerlingen gaan eerst een bootje vouwen. Daarna onderzoeken ze hoe-
veel knikkers hun bootje kan dragen vóórdat het zinkt.

Een bootje vouwen

Nodig 

Per leerling:
• Stevig, maar vouwbaar A4 papier

Per groepje of klassikaal
• Grote transparante bak (minimaal 50x40x30cm)
• Water
• Knikkers
• Bootjes

Doen
• Vouw een bootje volgens het vouwschema uit de bijlage.
• Vul de bak met water. Laat de leerlingen hun bootje op het water zetten. 

Het bootje drijft. 
• Laat de leerlingen het bootje vullen met knikkers. Hoeveel knikkers 

kunnen er in jouw bootje vóórdat het zinkt? 
• De leerlingen maken de nattigheid droog met een doekje.
• Wat zien de leerlingen gebeuren tijdens het experiment? Hoeveel knik-

kers kunnen er in de boot?



  CONCLUSIE

Wat hebben de leerlingen ontdekt?

Vraag aan de leerlingen wat ze tijdens het onderzoek hebben ontdekt. 
Alle ontdekkingen zijn belangrijk. Kunnen ze antwoord geven op de vraag: 
“Waarom zinkt een boot niet?”

Uitleg
• De leerlingen hebben ontdekt waarom een boot kan drijven. Een 

drijvende boot duwt water weg. Het water duwt  het bootje omhoog.  
Zolang het water harder terugduwt dan de boot, drijft de boot. 

• De leerlingen hebben ontdekt dat een boot soms zinkt: de boot is dan 
stuk of te zwaar beladen.

• In een boot zit lucht. Wanneer je de lucht op de boot vervangt door 
lading (knikkers), wordt de boot zwaarder: de boot drukt meer en meer 
water weg. 

• Wanneer de boot teveel knikkers draagt, zinkt hij. De boot met lading 
duwt nu harder dan het water terug kan duwen: de boot zinkt.

• Als een boot lek is, komt er water op de plaats van de lucht. Als er teveel 
water in de boot komt, zal de boot zinken. 

  VERDIEPING

Meer over drijven, zinken en boten
• Snapje? Drijven of zinken – Het Klokhuis:  

https://youtu.be/dn0bGpLJTPY
• Willem Wever: Waarom blijven cruiseschepen drijven en zinkt 

een onderzeeër? https://youtu.be/KmBoo7uOyJ8
• Huisje Boompje Beestje – Drijven en zinken:  

https://youtu.be/nUhAcwcheGI

https://youtu.be/dn0bGpLJTPY
https://youtu.be/KmBoo7uOyJ8
https://youtu.be/nUhAcwcheGI
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INLEIDING

Waarom waait het? In het eerste deel gaan de leerlingen zelf onderzoeken 
wat er gebeurt als lucht opwarmt en afkoelt. Ze ontdekken dat warme lucht 
uitzet en opstijgt.

Het tweede deel bestaat uit een demonstratieproef, waarbij ze kunnen zien 
hoe warme en koude lucht wind veroorzaken.

Wind… je kunt het niet zien, maar wel voelen. Soms merk je er weinig van 
en soms juist heel veel: van bijna niet voelbaar, naar een lekker briesje, tot 
heftige storm met krachtige windvlagen. 

Groep
1, 2, 3, 4

Lesdoelen
• Warm/koud
• Drijven/zinken
• Luchtdruk en wind
• Wat is een model

Kerndoelen
1, 2, 42, 43, 44, 54, 55

Benodigdheden
• Digibord
• Tekenpapier en tekenspullen

Proef 1
• 2 emmers per groepje
• 1 plastic flesje per leerling
• 1 ballon per leerling
• Koud water
• Warm water
• Doekjes 

 

Proef 2 (klassikaal)
• Transparante bak  

(minimaal h:18 x b:24 cm)
• Watervaste stift
• Lineaal
• 2 hoge glazen
• Rood en blauw crêpepapier,  

10 x 10 cm
• 4 elastiekjes
• Kraanwater
• IJsblokjes
• Waterkoker 



  VIDEO   GROEPSGESPREK

Alles in de wind

Bekijk de video: https://youtu.be/61HsKXNO69M

Gepubliceerd op Youtube door Sesamstraat: ‘Alles in de wind – kinderliedje – Sesamstraat’ 

• Wat is wind? 
• Wanneer vind je wind fijn? 
• En wanneer vind je wind vervelend? 
• Waarom? 
• Wat kun je allemaal met wind doen?

Wind is lucht die van de ene plek naar de andere plek gaat. Als het waait, 
kun je leuke dingen doen, zoals vliegeren of surfen. Je kunt zelf ook wind 
maken. Bijvoorbeeld door op je hand te blazen of met je hand te wapperen. 
Wanneer je een kaars uitblaast, maak je een kleine storm met je mond. Je 
tuit je lippen en doet je best om je adem met kracht uit je mond te persen 
om de kaars te doven. Deze wind maak je zelf. Maar… waarom waait het 
buiten? 

https://youtu.be/61HsKXNO69M


  ONDERZOEK OPZETTEN

  VRAAG   GROEPSGESPREK

  ONDERZOEK

Warme lucht en koude lucht

Deze proef kan ook als demonstratieproef worden uitgevoerd. Wind is ver-
plaatsing van lucht. We gaan eerst onderzoeken wat er gebeurt als lucht 
warm of koud wordt.

Nodig

Per leerling
• 1 plastic flesje
• 1 ballon

Per groepje
• Twee emmers
• Koud water
• Warm water (hoe warmer, hoe beter het resultaat)
• Doekje

Doen
• Vul de emmers met koud en warm water
• Plaats het tuutje van de ballon over de hals van de fles.

• Houd de fles in het warme 
water en wacht een moment

Vraag: wat gebeurt er?  
De ballon blaast op.

Wat denken de leerlingen dat er zal gebeuren als je de fles in het warme 
water houdt?

Vraag de leerlingen wat ze hebben gezien en waarom ze denken dat dat 
gebeurt.

• Houd de fles vervolgens in 
het koude water en wacht een 
moment

Vraag: wat gebeurt er?  
De ballon zakt in.

De leerlingen maken zelf de nattigheid droog met een doekje



Leg uit dat de fles nooit echt leeg was: er zat lucht in. Je hebt de fles met 
de lucht erin afgesloten met de ballon. De ballon is een soort dop: er kan 
geen lucht meer in of uit de fles.

Wanneer je de fles in warm water zet, 
wordt eerst de fles warm en daarna ook de 
lucht in de fles. Warme lucht heeft meer 
ruimte nodig en stijgt op. De lucht gaat 
voor een deel de ballon in en daarom blaast 
de ballon op. In het flesje zelf zit nu minder 
lucht. Warme lucht is lichter dan koude 
lucht.

Wanneer je de fles in koud water zet, wor-
den de fles en de lucht weer koud. De lucht 
heeft minder ruimte nodig en zakt naar 
beneden. De ballon zakt in. Alle lucht zit nu 
weer in de fles. Koude lucht is zwaarder 
dan warme lucht.

Zo gaat het ook met de lucht op aarde. Om de aarde zit een luchtlaag: de 
atmosfeer. De zon verwarmt de aarde, waardoor de lucht warm wordt. 
Warme lucht stijgt op. De zon schijnt niet overal tegelijk even fel. De lucht 
op aarde is daarom niet overal even warm. Omdat warme lucht meer ruimte 
nodig heeft, duwt het de koudere lucht een beetje weg. Warme lucht stijgt 
en koude lucht zakt. Zo ontstaat er wind.

  UITLEG   VIDEO

Hoe ontstaat de wind?

Illustratie: https:/sites.google.
com/site/akjalalalanton/home/
de-invloed-van-luchtdruk-op-
het-weer

Bekijk het filmpje: https://schooltv.nl/video/hoe-ontstaat-de-wind-
de-verplaatsing-van-lucht/

Gepubliceerd door schooltv.nl: ‘Hoe ontstaat de wind – de verplaatsing van lucht

https://schooltv.nl/video/hoe-ontstaat-de-wind-de-verplaatsing-van-lucht/
https://schooltv.nl/video/hoe-ontstaat-de-wind-de-verplaatsing-van-lucht/


  ONDERZOEK OPZETTEN

Model van de wind

Wat is een model?
Met een model kun je iets laten zien, wat in het echt heel groot of heel klein 
is. Een voorbeeld is een speelgoed auto. Een speelgoed auto is geen echte 
auto, maar je kunt er wel goed mee uitleggen dat een auto rijdt op 4 wielen.

Demonstratieproef: Waarom waait het?

Nodig
• Transparante bak (min 18 x 22 cm)
• Wit karton of papier ter grootte van de wand van de bak
• 2 hoge glazen
• Stukjes rood en blauw crêpepapier, 10 x 10 cm   
• 4 elastiekjes
• Water met ijsblokjes
• Heet water uit de waterkoker
• Per leerling tekenpapier en tekenspullen

In deze demonstratieproef maak je een model van de wind. Het hete water 
stelt de warme lucht voor. Het koude water stelt koude lucht voor.

• Zet een glas naast de bak en zet met watervaste stift een streepje op 
de bak ter hoogte van 1,5 cm onder de rand van het glas.

• Vul de bak tot het streepje met water op kamertemperatuur.
• Vouw de stukjes crêpepapier twee keer dubbel tot een vierkantje.

• Plaats het crêpepapier op het midden van de glazen en zet beide stuk-
jes stevig vast met elk twee elastiekjes. 

• Vul het glas-met-blauw-crêpepapier met ijswater.
• Vul het glas-met-rood-crêpepapier met heet water.

  ONDERZOEK

Waarom waait het? 

• Plaats beide glazen tegelijk 
in tegenovergestelde hoeken 
van de bak, met het crêpe-
papier zichtbaar voor de 
leerlingen.

• Beweeg de glazen en de bak 
niet meer. 

• Zet het witte karton achter 
de bak, waardoor het beter 
waarneembaar wordt wat er 
in de bak gebeurt.

• Wacht een moment.  
Het duurt even voordat de proef op gang komt.

• Laat de bak een poosje staan om te zien wat er na een tijdje gebeurt.
• De leerlingen maken een tekening van wat ze zien gebeuren in de bak.



  GROEPSGESPREK

  GROEPSGESPREK

Bespreek wat de leerlingen hebben gezien. 

De rode kleurstof uit het crêpepapier wordt warm en gaat naar boven. De 
blauwe kleurstof uit het crêpepapier wordt koud en gaat naar beneden. 

Eenmaal bovenaan het water gaat de rode kleurstof in de richting van het 
glas met het  koude water. De blauwe kleurstof gaat over de bodem rich-
ting het glas met het hete water.

Wat hebben de leerlingen ontdekt 

Vraag de leerlingen wat ze tijdens het onderzoek hebben ontdekt
over warme lucht en koude lucht. Vat het zelf nog eens samen: warme 
lucht heeft meer ruimte nodig en stijgt op. Koude lucht heeft minder ruim-
te nodig en zakt naar beneden. Warm en koud water doen dat ook. 

Waarom waait het?

Uitleg:
Wind is de verplaatsing van lucht. Wind ontstaat omdat de zon de lucht 
verwarmt. Warme lucht stijgt dan op en drukt koude lucht weg. Omdat 
de zon de aarde niet overal evenveel verwarmt, is de lucht op aarde nooit 
overal even warm. Daarom waait het. 

Doordat de aarde draait, waait wind niet alleen maar rechtdoor.

  VERDIEPING

• Hoe ontstaat de wind? Filmpje van Schooltv:  
https://schooltv.nl/video/hoe-ontstaat-de-wind-de-ver-
plaatsing-van-lucht/

• Wat is wind? Filmpje van Clipphanger:  
https://youtu.be/ZzNoSC0Wk7o

• Maak een thermiekspiraal: https://www.sciencespace.nl/
weer-en-klimaat/artikelen/2095/spiraalproef-

https://schooltv.nl/video/hoe-ontstaat-de-wind-de-verplaatsing-van-lucht/
https://schooltv.nl/video/hoe-ontstaat-de-wind-de-verplaatsing-van-lucht/
https://youtu.be/ZzNoSC0Wk7o
https://www.sciencespace.nl/weer-en-klimaat/artikelen/2095/spiraalproef-
https://www.sciencespace.nl/weer-en-klimaat/artikelen/2095/spiraalproef-
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