
50 minuten 

1, 8, 50 en 55

Wonen 

Zoek eventueel op wat de nulmeridiaan is en waar de evenaar, de Kreeftskeer-
kring en de Steenbokskeerkring liggen. 

10 min. 
Verdeel de leerlingen in tweetallen. Geef ieder tweetal een atlas, twee piep-
schuimen bollen, 2 blauwe, 2 rode, 2 groene en 2 gele viltstiften. De leerlingen 
doen opdracht 1 van het doeblad. Eén leerling zet een rode stip op de bol en 
probeert de andere leerling uit te leggen waar die stip precies zit. Vraag hoe dit 
ging. Was het moeilijk? Waarom was het moeilijk? De leerlingen komen erach-
ter dat het moeilijk is om een plek op aarde te beschrijven als de polen de enige 
referentiepunten zijn. 

De leerlingen onderzoeken hoe je een plek op aarde kan bepalen.

5 min. 

Vertel de leerlingen dat ze het experiment met de bollen nu op een andere ma-
nier gaan doen. Laat ze in dezelfde tweetallen opdracht 2 van het doeblad doen. 
Dit keer proberen ze aan de hand van de rode stip, twee andere (groene) stippen 
te lokaliseren. Ze komen erachter dat je met drie punten een plaats kunt bepa-
len. Vertel dat dit de driepuntsmeting wordt genoemd.

De leerling:
 kent de begrippen lengte- 

 en breedtegraad
 weet wat de functie is van  

 lengte- en breedtegraden
 weet dat de nulmeridiaan  

 door Greenwich (Londen)  
 loopt

 weet wat het oostelijk 
 en het westelijk halfrond is

 weet waar de evenaar, 
 de Steenbokskeerkring 
 en de Kreeftskeerkring liggen

 leert de atlas te gebruiken

-
lende meridianen
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25 min. 

Op het doeblad staat een wereldkaart. Hierop zijn de nulmeridiaan en de 
evenaar aangegeven. Ook zijn de Kreefts- en Steenbokskeerkring aangegeven. 
Vertel de leerlingen dat de belangrijkste breedtegraad de evenaar is. Deze 
verdeelt de aarde in noord en zuid. Alle andere breedtegraden lopen evenwijdig 
aan de evenaar. De belangrijkste lengtegraad is de nulmeridiaan. Die loopt door 
Greenwich (Londen, Groot-Brittanië). Teken de wereld met de nulmeridiaan en 
de evenaar op het bord. 
De leerlingen vullen opdracht 3 van het doeblad in. De leerlingen tekenen de 
nulmeridiaan, de evenaar, de Steenbokskeerkring en de Kreeftskeerkring op 
hun bol. Nederland en Nieuw-Zeeland liggen op het oostelijk halfrond, Peru  
ligt op het westelijk halfrond. Nederland ligt op het noordelijk halfrond, Peru  
en Nieuw-Zeeland op het zuidelijk halfrond.
Voor vraag 3 zijn dit de antwoorden: Brisbane, Australië: 27 Z, 153 O, Quebec, 

 

10 min.

De leerlingen vullen  van het doeblad in. Eén van de leerlingen legt 
aan de ander uit waar hij of zij een gele stip heeft gezet. Dit keer kan er gebruik 
gemaakt worden van de ingetekende lengte- en breedtegraden. De leerlingen 
komen tot de conclusie dat lengte- en breedtegraden op aarde goed helpen om 
een plaats te bepalen. 

Laat verschillende groepjes vertellen of het hen wel of niet lukte om de gele stip 
op dezelfde plek op de bol te plaatsen. Bespreek daarna gezamenlijk het hele 
doeblad. Waarom zijn de lengte- en breedtegraden handig?
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1 Een plek op aarde
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2 Twee plekken op aarde

3 Lengte- en breedtegraden
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Tip. Als de 

rode stip bij beide 

bollen op dezelfde 

plek staat, kun je 

die in je beschrij-

ving gebruiken.
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4  Nog een plek op aarde
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Tip. Gebruik Green-

wich en Nederland en de 

rode en groene stip bij je 

uitleg als die op beide bollen 

op dezelfde plek staan .
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