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Meten wordt weten 

Doelgroep 
Dit educatieve programma is bestemd voor groep 7 en 8. Onze begeleiders stemmen 
de opdrachten af op het niveau van uw groep. Geef relevante informatie (leeftijden, 
hoogbegaafden, taalachterstanden, voorkennis als gevolg van een schoolproject, etc.) 
door aan ons bureau. 

Praktische info 
Sonnenborgh werkt met groepen van 15 leerlingen (of minder), dan kunnen alle 
leerlingen goed betrokken worden bij het programma en de demonstraties. Bij twee 
groepen verzorgen we een parallel programma zodat een klas toch tegelijk op bezoek 
kan komen. Wij zorgen voor een begeleider per groep en verwachten ook een 
begeleider per groep van de school. 
 
Wij verzoeken u op school al een groepsindeling te maken. Neem de leerlingboekjes 
mee naar Sonnenborgh. Wij zorgen voor schrijfgerei.  
Het programma duurt 90 minuten. 

Leerdoelen 
Alle educatieve programma's van Sonnenborgh brengen uw leerlingen op 
interactieve wijze in aanraking met wetenschap. Onderzoekend leren en 
wetenschappelijk denken staan centraal. In 'Meten wordt weten' doen we dit aan de 
hand van het weer. 
 
De leerlingen leren de begrippen luchtdruk, meting, analyse, theorie en prognose.  
De leerlingen leren welk rol de luchtdruk speelt bij ons weer. 
De leerlingen doen hun eigen weermetingen, trekken daarbij conclusies over het 
weer op korte termijn en ervaren zo een wetenschappelijke onderzoekende 
denkhouding. 
 
De activiteiten dragen direct bij aan de kerndoelen 42 (leren onderzoek doen aan 
materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, 
magnetisme en temperatuur), 43 (leren hoe je weer en klimaat kunt omschrijven met 
behulp van temperatuur, neerslag en wind) en 46 (leren dat de positie van de aarde 
ten opzichte van de zon leidt tot natuurverschijnselen, zoals seizoenen en dag-
/nachtritme). 

Voorbereiding in de klas 
Ter voorbereiding op deze les kunt u samen met de klas het weer een tijdje in de 
gaten houden. Bedenk samen met de leerlingen voor wie het belangrijk is welk weer 
het wordt. Dit kunnen de leerlingen invullen op pagina 2 van het leerlingboekje. 
 
Wees niet bang dat u informatie behandelt die ook op Sonnenborgh aan bod zal 
komen. De ervaring leert juist dat herhaling, bij abstracte begrippen als temperatuur 
en luchtdruk, alleen maar helpt om de verdere informatie goed te laten landen.  
 
Mocht u tijdens de voorbereidingen op vragen stuiten die u zelf niet kunt 
beantwoorden, mail ze dan uiterlijk twee dagen van tevoren naar 
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info@sonnenborgh.nl. De begeleider doet dan zijn best deze vragen mee te nemen in 
het programma. 
 
U ontvangt bij dit document een leerlingboekje. Dit kunt u uitprinten. 
 
Pagina 2 kunt u op school al invullen. De overige pagina's komen op Sonnenborgh 
aan de orde. 

Inhoud van het programma bij Sonnenborgh 
De leerlingen starten in de collegezaal met een interactieve introductie tot de 
belangrijkste begrippen rondom het weer. Ze worden uitgedaagd mee te denken en 
een aantal begrippen worden gedemonstreerd met proeven. Vervolgens gaan ze in 
twee groepen van maximaal 15 leerlingen uiteen. Beide groepen komen langs drie 
losse onderdelen. Het eerste is de tentoonstellingsruimte over de wetenschapper 
Buys Ballot. Hier gaan de leerlingen aan de slag met weermetingen en ontdekken ze 
hoe ze via de analyse van metingen tot prognoses kunnen komen  - de basis van 
wetenschap.  Ook staan er korte proefjes met luchtdruk op het programma, met als 
doel dit begrip zichtbaarder te maken. Het tweede onderdeel is bij het weerstation. 
De leerlingen maken daar een weerbericht aan de hand van de zintuigen. Het derde 
onderdeel vindt plaats in de collegezaal, waarbij het verschijnsel klimaat wordt 
besproken aan de hand van weerberichten voor het jaar 2050. 
 
Bij de proefjes kunnen we de hulp van de leerkracht en begeleidende ouder goed 
gebruiken. Ten eerste om te ondersteunen bij het doordraaien van leerlingen naar de 
verschillende proefjes. Ten tweede voor de veiligheid bij een specifiek proefje met 
een waxinelichtje. Het zou fijn zijn als u van te voren de ouders hierover inlicht. 
Meer informatie krijgt u hierover tijdens de rondleiding.  
 

Tips voor nabespreking/verwerking in de klas 
Op internet zijn eenvoudig weerinstrumenten te vinden om zelf te maken.  
 
Meet ook eens de grootte van regendruppels op verschillende dagen:  

 
Bron: Beestenweer – Branley & van Dorp 

 
Of in tijden van sneeuw: meet hoeveel water de sneeuw bevat. Vang sneeuw op in 
een litermaat. Kijk hoeveel ml je hebt gevangen (zonder aandrukken). Laat het 
smelten en kijk hoeveel ml je over houdt. Een verhouding van 10:1 komt vaak voor!  
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Test de geluidssnelheid versus de lichtsnelheid (de reden dat de donder na de 
bliksem komt). Neem twee lange latten. Laat een leerling op minstens 60 meter 
afstand buiten gaan staan. Hij slaat de latten tegen elkaar. Je hoort nu duidelijk de 
klap later dan dat je hem ziet. De geluidssnelheid is 300 meter per seconde. Deze 
vertraging van 1/5 seconde die het geluid onderweg is kun je al zien. 
 
De proefjes die we in de Buys Ballot-tentoonstelling doen, zijn te vinden op 
proefjes.nl. Het kan interessant zijn om deze in de klas nog eens te bespreken en/of 
ze klassikaal nog eens na te bootsen.  

En verder… 
Een leuke ervaring gehad op Sonnenborgh? Help ons verder met een tweet 
@Sonnenborgh of een berichtje op de Facebookpagina.  
 
Wist u dat we nog meer educatieve programma’s hebben? Elk programma duurt 
anderhalf uur en bestaat uit drie onderdelen: interactief leren met een werkboekje, 
zelf proeven doen en een kijkervaring met een telescoop. 

 ‘Leve(n) de planeten’ gaat over de mogelijkheden van leven op andere planeten.  

 ‘Gezichten van de maan’ geeft uitleg over de schijngestalten van de maan.  

 ‘Zweven en zwaartekracht ’ leert kinderen veel over zwaartekracht en ruimtevaart.  

 ‘Ster in beeld’ gaat over sterren en sterrenbeelden. 
  
Daarnaast beschikken wij over een mobiel planetarium, waarmee één van onze 
medewerkers uw school kan bezoeken. Zo kunnen meerdere groepen een 
indrukwekkende reis door het heelal maken. 
  

 
  
Wilt u zelf meer lessen sterrenkunde op school geven? Wij bevelen u het boek 
‘Sterren in de klas’ van Karin Heesakkers van harte aan. Dit boek is onder andere bij 
Sonnenborgh te koop. Een preview van het boek is te vinden op 
www.sterrenindeklas.nl.   
 
Kijk voor meer informatie over de educatieve programma’s  en het mobiel 
planetarium op www.sonnenborgh.nl.  

 

http://www.sterrenindeklas.nl/
http://www.sonnenborgh.nl/

