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Leerlingboekje 
Sonnenborgh 

 
 
Hoe komen we aan de gegevens op deze weerkaart en wat vertellen die ons over het 
weer? Tijdens je bezoek aan Sonnenborgh ga je het ontdekken! 
 

  
 

Legenda 

 

De letters L en H geven aan waar het lagedrukgebied of 
hogedrukgebied is.  

 

De lichtblauwe lijnen zijn isobaren (lijnen van gelijke 
druk). Hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe harder het 
waait. 

 

De donkerblauwe lijnen met driehoekjes geven de 
koudefronten aan. Ze bewegen in de richting van de 
driehoekjes. 

 

De rode lijnen met halve bolletjes geven warmtefronten 
aan. Ook zij bewegen in de richting van de halve bolletjes.  

 

De paarselijnen geven occlusies aan. Hier komen 
koudefronten en warmtefronten bij elkaar en hier valt de 
meeste regen. 

  

Bij de blauwe dikke lijnen is er koude lucht in de 
bovenlucht aanwezig. Bij de dikke rode lijnen stijgt er 
warmere lucht op. 
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Voor wie is het belangrijk om te weten wat voor een weer het wordt?  
 
  

Op school 
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Het weer nu 
 

Dit zie/voel/ruik ik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo zien de wolken eruit: 

 

De wolkenschijven 
Bekijk de lucht. Wat voor wolken zie je? Zoek deze wolken op 1 van de 2 schijven (ze 
zijn verschillend!) aan de muur. Gevonden? Draai dan het vakje met gekleurde rand 
dat je onder de wolk ziet naar het seizoen op dit moment. Let op: kies hierbij het 
seizoen in dezelfde kleur als de rand van het vakje! En voilà, je ziet de 
weersverwachting voor vandaag. Vul ‘m hieronder in.  
 
Naam wolken: _________________________________ 
 
Vooruitzichten komende dag: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

Waarom zit de thermometer 
in een schotelhutje? 

Staat het weerstation hier op 
een goede plek voor het meten 
van de wind? Waarom 
wel/niet? 

Sonnenborgh buiten 
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Scherm 4 
Vergelijk de tabel met de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur met elkaar.  
Wat valt je op? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Hoe komt dat denk je? 
 
_____________________________________________________________ 

Scherm 2 
Kijk een tijdje naar de 
satellietbeelden. Je ziet dat de 
wolken door de wind bewegen. 
Zie je dat de wind geen rechte 
bewegingen maakt?  
 
Teken de windbewegingen in het 
kaartje hiernaast. Geef met 
pijlen aan welke kant de wind op 
draait of waait.  
 

Scherm 1 + vorige vraag 
Kijk naar de linker isobarenkaart op scherm 1. Isobaren zijn de lichtblauwe lijnen die 
gelijke luchtdruk verbinden. Hoe dichter bij elkaar, hoe harder het waait.  Ook zie je 
lage- en hogedrukgebieden op deze kaart.  
Vergelijk nu de isobarenkaart met jouw getekende kaart met de windbewegingen. 
Welke overeenkomsten zie je? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Scherm 4 
Wat is de huidige 
luchtdruk op ons 
eigen weerstation? 
 
_________hPa 
 

Scherm 1 
Kijk op de linker isobarenkaart. 
Wat zou volgens deze kaart de 
luchtdruk in Utrecht moeten zijn? 
 
Tussen ____ hPa en ____hPa 
 

Komt de luchtdruk van 
scherm 4 en scherm 1 
met elkaar overeen? 
 
Ja / Nee 

Scherm 4 
Kijk een tijdje naar de windsnelheid 
op ons eigen weerstation. Het 
scherm ververst ongeveer na 20 sec. 
Schrijf drie of vier verschillende 
metingen op (neem hierbij de meest 
rechter gegevens): 
_________ m/s 
_________ m/s 
_________ m/s 
_________ m/s 
 

Scherm 4 + vorige vraag 
Wat gebeurt er met de windsnelheid op ons 
eigen weerstation? 
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
Hoe komt dat denk je? (Tip: kijk eens waar 
ons weerstation staat.) 
______________________________
______________________________
______________________________ 

Buys Ballot-tentoonstelling 
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Op tafel staan een aantal proefjes klaar. Ze hebben allemaal te maken met luchtdruk 
en wind. Werk in tweetallen, je hebt tijd voor maximaal drie proefjes. Schrijf 
hieronder je bevindingen.  
 

Vóór het proefje: 

Welk proefje ga je doen:  

Wat denk je dat er 

gebeurd als je stap 3 

uitvoert? 

 

 

 

Na het proefje 

Wat is er gebeurd?  

 

 

Hoe komt dit volgens 

jou? 

 

 

 

 

Vraag nu het antwoordvel met de uitleg van het proefje 

 
Vóór het proefje: 

Welk proefje ga je doen:  

Wat denk je dat er 

gebeurd als je stap 3 

uitvoert? 

 

 

 

Na het proefje 

Wat is er gebeurd?  

 

 

Hoe komt dit volgens 

jou? 

 

 

 

 

Vraag nu het antwoordvel met de uitleg van het proefje 

 
Vóór het proefje: 

Welk proefje ga je doen:  

Wat denk je dat er 

gebeurd als je stap 3 

uitvoert? 

 

 

 

Na het proefje 

Wat is er gebeurd?  

 

 

Hoe komt dit volgens 

jou? 

 

 

 

 

Vraag nu het antwoordvel met de uitleg van het proefje 

Buys Ballot-tentoonstelling 
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Bekijk de weerberichten van het jaar 2050. 
 

  
 

  
 

  
 

Welke zomertemperatuur is 
normaal in augustus 2050 met 
klimaatakkoord? 
 
 
_________ °C 

Welke zomertemperatuur is 
normaal in augustus 2050 
zonder klimaatakkoord? 
 
 
_________ °C 

Welke wintertemperatuur is 
normaal in december 2050 
met klimaatakkoord? 
 
 
_________ °C 

Welke wintertemperatuur is 
normaal in december 2050 
zonder klimaatakkoord? 
 
 
_________ °C 

Welke speciale 
weersomstandigheden vallen 
je op in de zomer van 2050? 

Welke speciale 
weersomstandigheden vallen 
je op in de winter van 2050? 

 

Collegezaal, klimaat 


