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Leerlingbladen 
 
Wanneer je op een heldere avond in het donker omhoog kijkt zie je honderden sterren. Je 
kijkt ver het heelal in.  
In het heelal zijn vele sterrenstelsels, grote groepen sterren die bij elkaar horen. Het 
sterrenstelsel waar onze zon bij hoort noemen we het Melkwegstelsel. 
In een sterrenstelsel heb je soms sterren waar planeten omheen cirkelen. Dit noem je een 
zonnestelsel. En wij leven op onze aarde in zo’n zonnestelsel. 
 
De zon 
De zon geeft warmte; de zon geeft licht. Dat wisten de mensen in de oudheid ook al. Maar 
waar de zon gebleven was als het nacht werd of hoe ver de zon van de aarde afstond, dat 
wisten ze niet.  
Vandaag weten we veel meer over de zon.  
Het is een hele grote gasbol die ontzettend heet is en daarom (door kernfusie) warmte en 
licht afgeeft. De zon staat zo’n 150 miljoen kilometer van de aarde af. En dat is in het grote 
heelal héél dichtbij. 
De zon is een ster, precies zoals de andere sterren die je ’s nachts aan de hemel kunt zien. 
Omdat de zon dichtbij de aarde staat lijkt hij alleen groter. 
En… weet jij waar de zon ’s nachts is? 
 
Het zonnestelsel 
Toen de zon zo’n 4,5 miljard jaar (= 4500.000.000 jaar) geleden ontstond uit een heleboel 
rondraaiende gas- en stofdeeltjes, werden niet alle deeltjes gebruikt. Uit de overgebleven 
deeltjes ontstonden de planeten. Planeten zijn dus bollen die om een ster heen draaien en 
die zelf geen licht en warmte geven. 
Deze planeten draaien steeds rondjes om de zon. Dit komt omdat de zon de planeten een 
beetje aantrekt.   
De zon met de planeten en hun manen samen noemen we het zonnestelsel. 
 
Opdracht: 
Zet de namen van de planeten op de juiste plek in de tekening. Gebruik hiervoor de lijst met 
het aantal dagen dat nodig is om een rondje om de zon te draaien. 
Tip: Let op, de planeten staan niet in de juiste volgorde in de lijst! 
 
 
 
Planeet  aantal dagen
   
Aarde       365 
Neptunus  60193 
Jupiter     4332 
Mercurius        88 
Saturnus  10760 
Venus       224 
Mars       687 
Uranus  30681 
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De aarde 
 
Eén van de planeten is de aarde. De aarde is dus ongeveer net zo oud als de zon. Op de 
aarde is land en zijn zeeën. En er is natuurlijk leven. Planten en dieren en wij, de mensen. 
Dit komt omdat de zon precies op de goede afstand van de aarde staat. Niet te ver weg 
waardoor het te koud zou zijn en niet te dichtbij waardoor het te heet zou zijn. 
De aarde draait in 365 ¼ dagen een rondje om de zon. Dit noemen we een jaar.  
De aarde draait ook elke 24 uur een rondje om haar eigen as. Hierdoor hebben we dag en 
nacht.  
 
Hiernaast zie je in de tekening, hoe de 
aarde om haar denkbeeldige as draait. 
En hoe de aarde om de zon heen draait.  
 
Omdat de aarde scheef staat bestaan er 
seizoenen. 
Het is dus niet zo dat het winter is omdat 
de aarde dan verder van de zon staat 
dan in de zomer! 
 
 
 
 
De maan 
 

Om de aarde heen draait de maan. De 
maan is een grote bal van metaal en steen.  
Hij is bijna vier keer kleiner dan de aarde. 
De aantrekkingskracht van de aarde zorgt 
ervoor dat de maan netjes om de aarde 
blijft draaien en niet ver weg het heelal in 
beweegt. De maan draait zo met de aarde 
mee, dat vanaf de aarde steeds dezelfde 
kant van de maan te zien is.   
 

 
 
Het lijkt alsof de maan, net als de zon,  
licht geeft. Maar dat is gezichtsbedrog.  
Het licht dat je ziet komt van de zon 
en weerkaatst van de maan zo in jouw  
ogen. 
Dat zie je op de tekening hiernaast. 
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De sterren en sterrenbeelden 
 
Op een heldere avond zie je de sterren aan de hemel staan. Dat zagen de mensen heel lang 
geleden ook al. Terwijl ze omhoog keken fantaseerden ze er van alles bij. Ze zagen een 
grote beer aan de hemel of een paar vissen. Zo zijn de sterrenbeelden ontstaan. Heel 
bekend zijn ook de tekens van de 
dierenriem, sterrenbeelden zoals Leeuw, 
Kreeft en Maagd.  
 
De sterrenhemel staat niet stil.  
Wanneer je een tijdje blijft kijken zie je dat 
alle sterren van het oosten naar het 
westen bewegen. Dat is niet echt zo.  
Het lijkt zo omdat jij zelf op een 
bewegende planeet staat.  
Het is de aarde die om haar eigen as 
draait. 
Draait de aarde dus naar het oosten of 
naar het westen? 
 
                    De Grote Beer. Zie je de ‘steelpan’? 

De zonnewijzer 
 
Vroeger keken de mensen heel vaak naar de zon, de maan en 
de sterren. Ze hielden ook bij wanneer ze deze hemellichamen 
zagen. De mensen leefden volgens het ritme van de zon. Ze 
stonden op wanneer het licht werd en gingen slapen als het 
donker werd.  
De zonnewijzer werd uitgevonden. Dit is een instrument om met 
behulp van de zon de tijd aan te wijzen. Meestal in de vorm van 
een vlak of schijf waarop de tijd valt af te lezen aan de plaats van 
de schaduw die een stift erop werpt. 
 
Deze zonnewijzer is door Eise Eisinga zelf gemaakt. 

 
 
Het planetarium  
 
Binnenkort gaan jullie naar het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Eise 
Eisinga was iemand die veel wist over de planeten en de sterren. In zijn woonhuis heeft hij 
daarom het zonnestelsel nagebouwd. Natuurlijk zo dat het in 
zijn woonkamer paste. 
 
In het museum zie je van alles over het beroep van Eise 
Eisinga en over zijn hobby.  
Er is nog veel meer te zien. Allerlei sterrenkundige 
instrumenten bijvoorbeeld, die vroeger gebruikt werden om 
veel van de sterrenhemel te leren. 
 
Tot ziens in het planetarium in Franeker! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meetgereedschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdmeting

