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THEMA 3  WEER & KLIMAAT

Deze les gaat over:
•	 Temperatuur	en	luchtvochtigheid
•	 De	kringloop	van	water
•	 Dampkring	
	
Bij dit thema horen ook:
•	 Les 1		In	het	ISS	
•	 Les 2		Golfstromen	
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LES 3 Weer in de klas

Tijdsduur  75 minuten en tijd verspreid over de dag i.v.m. metingen
Kerndoelen  12, 33, 42 en 43
lesdoelen  De leerling leert:
 -  wat het verschil is tussen weer en klimaat;
 - wat de dampkring is;
 - dat zonder dampkring geen leven mogelijk is op aarde;
 - meten aan temperatuur en luchtvochtigheid;
 - metingen uitzetten in een grafiek.
benodigdheden Actueel weerbericht
 Werkblad Onderzoek het weer in de klas
 -  thermometer
 -  hygrometer
 -  grafiekblad Temperatuur
 -  grafiekblad Luchtvochtigheid
voorbereiding  Zoek een actueel weerbericht en vermenigvuldig het voor de 

leerlingen of zoek een weerbericht op internet en toon het op 
het digibord.

Begin	de	les	met	een	actueel	weerbericht	uit	de	krant	of	van	een	website.	Bestudeer	
samen	het	weerbericht.	Kijk	daarna	naar	buiten.	Is	de	verwachting	voor	vandaag	
uitgekomen?	Leg	uit	wat	het	verschil	is	tussen	het	weer	en	het	klimaat.	
Het	weer	is	wat	je	op	dit	moment	buiten	ziet	en	meet.	Klimaat	is	het	gemiddelde	
weer	over	een	periode	van	30	jaar.	Wat	voor	klimaat	hebben	we	hier	in	Nederland?	
Zeeklimaat,	omdat	ons	weer	onder	invloed	staat	van	de	warme	golfstroom	in	de	At-
lantische	Oceaan	en	de	Noordzee.	Een	zeeklimaat	heeft	als	kenmerk	milde	winters	
en	vochtige	koele	zomers.	

Vertel	dat	de	aarde	een	dampkring	heeft.	Wat	weten	leerlingen	al	over	de	damp-
kring?	Maak	samen	een	woordveld	op	het	bord.	Het	woordveld	begint	met	‘damp-
kring’.	De	leerlingen	nemen	het	woordveld	over	van	het	bord	op	hun	werkblad	
Dampkring	en	vullen	het	aan.	Stimuleer	de	leerlingen	vragen	te	stellen	als	ze	
woorden	niet	kennen.	

Bekijk	met	de	leerlingen	de	afbeelding	van	de	dampkring	op	hun	werkblad	Damp-
kring.	Hier	is	een	dwarsdoorsnede	van	de	atmosfeer	te	zien	waarin	de	verschillende	
lagen	worden	benoemd.	Ook	is	te	zien	op	welke	hoogte	vliegtuigen,	weerballon-
nen,	poollicht,	ISS,	ruimtevoertuigen	en	satellieten	zich	bevinden.		

De	dampkring	is	de	lucht	om	de	aarde.	De	dampkring	wordt	ook	wel	de	atmosfeer	
genoemd.	De	dampkring	blijft	rond	de	aarde	hangen	door	de	aantrekkingskracht	
van	de	aarde,	de	zwaartekracht.	De	atmosfeer	is	heel	belangrijk	voor	het	leven	op	
aarde,	zonder	de	atmosfeer	zou	er	geen	leven	op	aarde	mogelijk	zijn.	De	atmos-
feer	filtert	het	zonlicht	en	beschermt	ons	daardoor	tegen	schadelijke	straling	zoals	
ultraviolette	straling.	

THeMa 3  WEER & KLIMAAT 

werkblad Dampkring  [15 minuten]

Achtergrondinformatie 

Inleiding weer en klimaat  [10 minuten]
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De	atmosfeer	bestaat	uit	verschillende	gassen.	De	atmosfeer	en	
de	gassen	erin	zijn	een	natuurlijke	deken	voor	de	aarde.	Zonder	
die	gassen	zou	alle	warmte	van	de	zon	naar	de	ruimte	ontsnap-
pen	en	zou	het	heel	koud	zijn.	Door	een	toegenomen	uitstoot	
van	o.a.	koolstofdioxide	stijgt	de	temperatuur.	
Als	de	gemiddelde	temperatuur	op	aarde	stijgt,	stijgt	de	zeespie-
gel	doordat	er	landijs	smelt.	

Het doen van onderzoek  [10 minuten]
Hieronder	worden	de	verschillende	stappen	van	onderzoek	doen	
uitgelegd.	Dit	staat	ook	in	thema	1.	Heeft	u	het	toen	gedaan,	
dan	geldt	dit	als	een	herhaling.

De	leerlingen	gaan	in	deze	les	onderzoeksmetingen	doen.	
Bespreek	vooraf	wat	het	doen	van	onderzoek	inhoudt.	Door	
het	doen	van	onderzoek	doen	leerlingen	vaardigheden	op	als:	
waarnemen,	vergelijken,	ordenen	en	concluderen,	maar	ook	
samenwerken	en	eventueel	presenteren.	De	verschillende	fases	
van	onderzoek	worden	hieronder	weergegeven.	

Fases van onderzoek
Hieronder	zijn	de	fases	van	het	doen	van	onderzoek	kort	samen-
gevat.	Neem	deze	met	de	leerlingen	door.	De	leerlingen	nemen	
een	werkblad	van	een	experiment	erbij.	Loop	stap	voor	stap	
de	fases	van	het	onderzoek	door.	Niet	inhoudelijk,	alleen	het	
proces.

Onderzoeksvraag – Wat ga je onderzoeken?
De	onderzoeksvraag	omschrijft	wat	je	gaat	onderzoeken.	De	
vraag	mag	niet	te	breed	of	te	smal	zijn.	Er	wordt	één	variabele	
onderzocht.	Het	is	wenselijk	dat	de	vraag	niet	te	beantwoorden	
is	met	ja	of	nee.	Als	leerlingen	bekend	zijn	met	het	doen	van	
onderzoek	kunnen	ze	de	onderzoeksvraag	vaak	zelf	bedenken.	
Bij	deze	experimenten	hebben	we	ervoor	gekozen	om	de	onder-
zoeksvraag	te	geven.

Hypothese – Wat denk jij?
De	hypothese	is	een	belangrijke	fase	bij	het	doen	van	onder-
zoek.	Wat	denkt	de	leerling	dat	het	antwoord	op	de	onder-
zoeksvraag	is?	Het	doel	is	eigen	denkbeelden	van	de	leerling	
naar	voren	te	halen.	Een	hypothese	is	niet	goed	of	fout.	De	
hypothese	geeft	weer	wat	je	denkt.	
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Experiment – Aan de slag!
Met	een	experiment	wordt	een	antwoord	op	de	onderzoeksvraag	gezocht.	De	
hypothese	wordt	getest.	In	deze	les	is	het	experiment	voor	de	leerlingen	beschre-
ven.	Wetenschappers	beschrijven	zelf	nauwkeurig	hun	onderzoek.	Hierdoor	kunnen	
anderen	het	experiment	exact	herhalen.	

Resultaten – Wat gebeurt er?
De	resultaten	uit	het	experiment	worden	vastgelegd.	Dit	kan	door	te	tekenen,	
beschrijven,	plakken	of	fotograferen.	Als	hetzelfde	onderzoek	precies	zo	gedaan	
wordt,	moeten	de	resultaten	hetzelfde	zijn.	Dit	is	een	kenmerk	van	goed	onderzoek	
doen.	

Conclusie –Wat weet je nu?
De	resultaten	uit	het	onderzoek	zijn	leidend	bij	het	trekken	van	de	conclusie.	De	
conclusie	geeft	antwoord	op	de	onderzoeksvraag.	In	deze	fase	vindt	een	koppeling	
plaats	tussen	bestaande	kennis	die	leerlingen	al	hadden	bij	het	opstellen	van	de	
hypothese	met	de	kennis	die	uit	het	experiment	is	gekomen.	Een	conclusie	kan	ook	
zijn	dat	meer	onderzoek	nodig	is.
Wetenschap	is	niet	zwart/wit.

Verdieping – Meer weten!
Dit	kan	zijn:	extra	uitleg;	discussie	in	de	klas;	een	nieuwe	onderzoeksvraag.	Leer-
lingen	worden	steeds	nieuwsgieriger	en	naarmate	ze	meer	onderzoeken	zullen	ze	
steeds	met	nieuwe	vragen	komen.

Met	hulp	van	het	werkblad	doen	leerlingen	metingen	in	en	buiten	de	klas.	
1	Meting	temperatuur	–	met	een	thermometer
2		Meting	luchtvochtigheid	–	met	een	hygrometer	
	 	Maak	tweetallen	en	laat	elk	tweetal	de	metingen	doen.	De	beschrijving	van	de	

werkwijze	is	op	het	werkblad	te	vinden.

In	een	eindgesprek	bespreekt	u	met	de	leerlingen	de	gevonden	metingen.	Kunnen	
zijn	daar	conclusies	uit	halen?	Verder	wordt	de	werkwijze	klassikaal	besproken.	
Zou	je	het	onderzoek	de	volgende	keer	op	dezelfde	manier	aanpakken?	Maakt	het	
uit	waar	je	meet?	Maakt	het	uit	op	welk	tijdstip	en	in	welke	jaargetijden	je	meet?	
Maakt	het	uit	wie	de	meting	uitvoert?

werkblad onderzoek het weer in de klas  [20 minuten plus een aantal  
 momenten gedurende de dag.] 

eindgesprek onderzoeksresultaten  [10 minuten] 
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WERKBLAD Dampkring

je leert:
over de dampkring

Wat ga je doen? 
Neem het woordveld over van het bord en vul het aan.

THEMA 3  LES 3  WEER IN DE KLAS

Dampkring

GROEP                                                                                NAAM                                                                                         
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WERKBLAD Onderzoek het weer in de klas

Als je onderzoek doet, is het belangrijk om de gegevens goed op te  
schrijven. Zo kun je een goede conclusie trekken en die weer gebruiken 
voor verder onderzoek. 

Het ruimtestation ISS is goed afgesloten 
van de ruimte. Het is daarom belangrijk 
goed de temperatuur en de luchtvochtig-
heid te meten. Deze zijn belangrijk voor 
de gezondheid van de astronauten. Ook 
jouw klaslokaal kan wel eens afgesloten 
zijn van verse lucht als de deur, de ramen 
en de ventilatieroosters dicht zijn. Dat 
kun je meten.

Wat leer je?
•	 	Het	meten	van	de	temperatuur	met	

een thermometer.
•	 	Meten	van	luchtvochtigheid	met	een	 

hygrometer.

Wat ga je onderzoeken? 
Je	onderzoekt	de	luchtkwaliteit	in	de	
klas.	Je	meet	de	temperatuur	en	de	
luchtvochtigheid, zowel buiten als bin-
nen in de klas. 

Soms is het koud, soms is het warm. Als ik het koud heb, heb jij het warm? 
Maar	hoe	weet	je	nu	precies	hoe	warm	of	koud	het	is?	Om	dat	te	weten	
moet je de temperatuur meten met een thermometer. In deze opdracht 
meet je binnen in de klas en buiten de school wat de temperatuur is. Als je 
dat allemaal noteert krijg je een mooi overzicht over hoe de temperatuur 
op een dag kan verschillen.

Wat heb je nodig?
•	thermometer
•	grafiekblad	Temperatuur
•	kleurpotloden

THEMA 3  LES 3  WEER IN DE KLAS

GA VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

GROEP                                                                                NAAM                                                                                         

OPDRAcHT 1 DE TEMPERATuuR
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Wat denk jij? 
Het maakt   wel   niet  uit waar je de temperatuur meet, want

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Maakt	het	uit	op	welk	moment	van	de	dag	je	meet?		 ja   nee,  want

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Aan de slag!
1 Waar ga je in de klas meten? Waar ga je buiten meten?

 In de klas meet ik:                                                                                                   

                                                                                                                                

 Buiten meet ik:                                                                                                          

                                                                                                                                

2	 	Meet	de	temperatuur	in	de	klas	en	buiten	elk	uur,	een	schooldag	lang.	
Houd goed de tijd in de gaten. 

  Hoe noem je de maat waarin je de temperatuur meet? De lengte meet je 
in meters, het gewicht in kilo’s en de temperatuur in

                                                                                                                                

Wat gebeurt er?
Hieronder vul je de meetgegevens in. 

Het is vandaag:                                                                                                           

De temperatuur is: 

Zet	je	meetgegevens	in	de	grafiek	op	het	grafiekblad.	

GA VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

9 uuR 10 uuR 11 uuR 12 uuR 1 uuR 2 uuR 3 uuR 4 uuR

Binnen

Buiten
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Wat weet je nu?
Wat is het verschil in temperatuur buiten en binnen?

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Verandert	de	temperatuur	door	de	dag?	Binnen	en	buiten?	Kan	je	dat	
uitleggen?

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Viel	je	iets	op	wat	de	meeting	beïnvloed	heeft?	Scheen	de	zon	bijvoorbeeld?	
Ging het misschien regenen?

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Zou je de volgende keer iets anders doen? Zo ja , wat?

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

GA VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

WERKBLAD  ONDERZOEK HET WEER IN DE KLAS
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GA VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

De lucht om je heen is niet droog. Er zitten waterdeeltjes in die je niet kunt 
zien maar die er wel zijn. Dat heet waterdamp. Dit kun je zien als je dit 
snelle experimentje doet. Blaas je adem tegen een koud raam. Wat zie je? 
Als het goed is zie je dat het raam beslaat. Dit is waterdamp die 
condenseert	op	het	raam.	Met	een	hygrometer	meet	je	hoeveel	vocht	er	in	
de lucht zit. Dat heet de luchtvochtigheid. De schaalverdeling op de 
hygrometer loopt van 0% tot 100%. Als het net geregend heeft is de 
luchtvochtigheid buiten soms bijna 100%. In de klas is de luchtvochtigheid 
ook heel hoog als iedereen in de pauze is natgeregend en daarna in de klas 
opdroogt.

Wat heb je nodig?
•	hygrometer
•	grafiekblad	Luchtvochtigheid 

Aan de slag!
1 Waar ga je in de klas meten? Waar ga je buiten meten? 

 In de klas meet ik:                                                                                                       

 Buiten meet ik:                                                                                                       

OPDRAcHT 2 LucHTVOcHTIGHEID

WERKBLAD  ONDERZOEK HET WEER IN DE KLAS
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2  Meet	de	luchtvochtigheid	in	de	klas	en	buiten	vier	keer,	verspreid	over	
de dag, en steeds op dezelfde plek. Laat de hygrometer minstens drie 
minuten staan, zodat je echt de luchtvochtigheid op die plek meet.

Wat gebeurt er?
Hieronder vul je de meetgegevens in. 

Het is vandaag:                                                                                                     

De luchtvochtigheid is:

Zet	je	meetgegevens	in	een	grafiek.	

Wat weet je nu?
Wat is het verschil in de luchtvochtigheid buiten en binnen?

                                                                                                                               

Verandert	de	luchtvochtigheid	door	de	dag?	Binnen	en	buiten?	Kan	je	dat	
uitleggen?

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

Viel	je	iets	op	wat	de	meeting	beïnvloed	heeft?	Scheen	de	zon	bijvoor-
beeld? Ging het misschien regenen?

Zou je de volgende keer iets anders doen? Zo ja , wat?

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               

OM               uuR OM               uuR OM               uuR OM               uuR

Binnen

Buiten
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THEMA 3 LES 3 GRAFIEKBLAD  TEMPERATuuR
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THEMA 3 LES 3 GRAFIEKBLAD  LuCHTVOCHTIGHEID
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THEMA 3 LES 3 BIjLAGE  WATERKRINGLOOP OP AARDE




