
ONTDEK HET PLANETARIUM!

DE ANTWOORDEN
GROEP 7-8



OPKAMER (12)

RADERWERK (I)

Zie je de zonnewijzer? Eise maakte vaker zonnewijzers.
Maar hoe kun je daarop zien hoe laat het is? De aarde 
draait om haar as. De schaduw van een voorwerp verandert 
daardoor voortdurend van richting. Als de schaduw naar 
het noorden wijst (op het zuidelijk halfrond naar het 

Hoe heeft Eise er volgens jullie 
voor kunnen zorgen dat elk deel 
van het planetarium in de juiste 
tijd ronddraait?
De start hiervoor ligt bij het 
uurwerk dat boven hangt. Deze 
maakt 80 slagen per minuut. 
Van daar uit moest Eise verder 
rekenen. Door in elk rad het 
juiste aantal tanden (spijkers) 
te zetten in de juiste verhouding 
tot elkaar komt hij tot de 
verschillende omlooptijden.
Met de raderen uit de 
Techniektorens is dit uit te 
proberen. Wat is het effect op de 
snelheid als je meer of minder 
tanden gebruikt?

Dit onderdeel past bij kerndoel 33, 44, 46 en 56.

Dit onderdeel past bij kerndoel 42, 44 en 45.
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zuiden) is het precies middag. De zon staat dan in het zuiden 
(op het zuidelijk halfrond in het noorden) en in haar hoogste 
stand die dag, precies boven de meridiaan. Het is 12 uur in 
lokale zonnetijd. Van daaruit kan men een verdeling maken 
en uurlijnen aanbrengen waarop de schaduw van de wijzer 
op de zonnewijzer het uur aanduidt.

Op Youtube staat een filmpje over een heel bijzondere zonne-
wijzer uit de collectie van het Planetarium. kijk vanaf 2:07

De beste 
manier 
om een 
zonnewijzer 
te begrijpen 
is door er zelf 
een te maken.

https://www.youtube.com/watch?v=6bPxvPmkJ3I


RADERWERK (VERVOLG)
Zet in de foto een pijl bij het rad 
van Saturnus.

Voor het antwoord kun je 
redeneren vanuit wat de kinderen 
in de kamer gezien hebben.
Pak er eventueel het Planetarium 
op onze website bij:

Klik bij ‘De huidige stand van het Planetarium’ op ‘Bekijk huidige stand’.
Het tweede rad, het op één na grootste, hoort bij Saturnus. Het voorste 
en grootste rad is van de datumwijzer

WOLKAMMERIJ (7) Dit onderdeel past bij kerndoel 56.

Waar stopten ze de wolkammen in om het kammen van de 
wol wat gemakkelijker te maken? In de kamer zien jullie er 
een staan. Teken het hieronder na en schrijf op hoe het heet:
Eigen tekeningen.
Het heet een kampot.

Hoe zou het komen dat het kammen van de wol met die 
kammen makkelijker ging?
De wol en het vet erin worden warm. Daardoor glijdt de kam 
makkelijker door de wol.
Vergelijk het met een warm mes door koude boter.



ZONNESTELSEL 
EN KALENDERS (G)

Bedenk nu zelf een omschrijving voor één van de planeten.
Schrijf die op en vraag aan de anderen welke planeet je 
bedoelt.
Ieder mag één omschrijving maken.
Laat de kinderen een paar omschrijvingen aan de groep 
voorleggen.

Op bovenstaande afbeelding staan de planeten in 
volgorde en in de juiste verhouding qua grootte.
De vier kleine bolletjes rechts zijn Pluto en drie andere 
ijsdwergen. Soms wordt hier nog Pluto genoemd. Pluto 
wordt niet meer tot de planeten gerekend!!
Vanwege de ontdekking van planeten bij andere sterren 

is een lijst opgesteld wanneer we iets een planeet 
noemen. Toegepast op ons eigen zonnestelsel viel Pluto 
toen af. Pluto wordt nu gerekend tot de ijsdwergen of 
dwergplaneten. Ons zonnestelsel telt dus acht planeten.

Wilt u stilstaan bij wat een ster, planeet of maan is? Zie 
dan bij de antwoorden van de speurtocht voor groep 5-6.

Waar draaien de planeten omheen? Om de zon.
Hoe komt het volgens jullie dat ze hier omheen blijven 
draaien en niet wegschieten?
Dit is het beste duidelijk te maken door te doen. 
Zie daarvoor de bijlage.

Dit onderdeel past bij kerndoel 46.



STERREN EN 
STERRENBEELDEN (D)

Dit onderdeel past bij kerndoel 42 , 46 en 56.

Hoe kun je met het sterrenbeeld de Grote Beer de Poolster 
vinden?
De Grote Beer lijkt op een steelpan. Als je de zijkant van de 
steelpan 5 maal verlengt, kom je bij de Poolster uit.
Op de rechtertekening de sterrenbeelden Grote Beer 
en Kleine Beer. Kunnen de kinderen het steelpannetje 
terugvinden in de Grote Beer?

Welk sterrenbeeld heeft volgens jullie een naam die er 
helemaal niet bij past?
Teken dit sterrenbeeld hier na en bedenk zelf een andere 
naam.
Wij noemen dit sterrenbeeld Eigen antwoorden.

DE SALON (6)
Sommige worden een tellurium genoemd en andere een planetarium. Wat is het verschil? Een tellurium is een model van zon, 
aarde en maan. Een planetarium is een model van ons zonnestelsel (zon, planeten en vaak ook de manen). Als je binnenkomt 
links, achter de glazen plaat, staat een heel groot model met een olielamp. Wat stelt de olielamp voor op dit instrument? De zon.

Dit onderdeel past bij kerndoel 56.

PlanetariumTellurium



DE RUIMTE (A)
In deze ruimte is veel te zien.
Kies hieronder twee opdrachten en voer die uit.
Door de opdrachten met elkaar te bespreken, heeft u de 
gelegenheid om ook de anderen kennis te laten maken 
met dat wat ze gemist hebben. 

7a. Zoek het raderwerk.
Waardoor denken jullie dat het kan bewegen?
Vergelijk de antwoorden. Redeneren staat hier voorop.
Trek aan het gewicht boven je.
Kijk omhoog.
Hoe zou het komen dat de ene bol sneller draait dan de 
andere?
Dit heeft te maken met het aantal tanden in de tandwielen. 
Vergelijk maar eens de wielen in de tekening. Waar zitten de 
verschillen?
Op de dia zie je hoe het bovenin in elkaar zit. Het kleinste van 
de twee bovenste wielen grijpt in de tekening rechts in op de 
wielen van de ‘planeten’ en drijft dus het grootste rad aan.



7b. Zoek dit op.
Soms is er een zonsverduistering of een maansverduistering te zien op aarde. Hoe denken jullie dat dat komt? Je mag 
dat hieronder schrijven of tekenen. Zet nu het tellurium aan. Klopt het wat je dacht? Vergelijk eerst de eigen antwoorden. 
Redeneren staat voorop.

Bij een zonsverduistering schuift de maan voor de zon. Zon, maan en aarde moeten dan precies op één lijn staan.

Waar de zwarte plek de aarde raakt, ziet men een totale zonsverduistering. In het grijze gebied een gedeeltelijke.
N.B. De kinderen hebben misschien gemerkt bij het tellurium dat het stokje waaraan de maan zat scheef stond. Dat is 
niet voor niets. De baan van de maan staat wat schuin. Daardoor staat hij niet bij elke ronde om de aarde op dezelfde 
hoogte ten opzichte van de zon. Staat de maan wat hoger of lager in zijn baan, dan kan er geen zonsverduistering zijn. 
Met z’n drieën moeten ze precies in een rechte lijn staan.

DE RUIMTE (VERVOLG)

Bij een maansverduistering staat de maan precies aan de andere kant van de aarde. Door de schaduw die de aarde 
werpt is de maan dan niet te zien. Of om precies te zijn: als een donkerrode bol. Door verstrooiing van zonlicht in de 
atmosfeer van de aarde blijft er namelijk altijd toch wat licht op de maan vallen.



7c. Zoek de weegschaal.
Ga er op staan.
Waar ben je zwaarder dan op aarde?
Jupiter en Neptunus.
Waar ben je lichter dan op aarde?
Mercurius, Venus, maan, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, 
Neptunus.
Hoe denken jullie dat dat komt?
Het plaatje van de planeten kan je erbij helpen.
Vergelijk eerst de eigen antwoorden.
Het heeft alles te maken met zwaartekracht. Die is 
sterker naarmate het hemellichaam zwaarder is (meer 
massa heeft). De afbeelding van zon en planeten kan dit 
misschien een beetje duidelijk maken.

Wie goed oplet ziet dat je op de grote planeten Saturnus 
en Uranus toch net iets minder weegt dan op aarde. Deze 
planeten bestaan voor een groot deel uit (licht) gas.
Voor als je wil rekenen met de kinderen. Als je op aarde 10 
kilo weegt weeg je op

DE RUIMTE (VERVOLG)



DE RUIMTE (VERVOLG)
7d. Ga naar de telescoop.
Wat doet een telescoop?
Door een telescoop kun je dingen die ver weg zijn toch zien. Ze lijken groter of dichterbij.
Hoe komt het volgens jullie dat je dingen door een telescoop anders ziet?
Je mag het opschrijven of tekenen.
Teken hieronder de telescoop.
Zet erbij waar de lenzen zitten.
Vergelijk eerst de eigen antwoorden.
De kijker hier is een zogenaamde Newtontelescoop. Deze werkt met spiegels en lenzen.
De enige lens is dit type zit in het oculair, het buisje waar je door kijkt.

Wat ken je nog meer waar lenzen in zitten?
Bril, vergrootglas, microscoop, camera.



BIJLAGE 1
Een zonnewijzer maken
Door de draaiing van de aarde om haar as zien we de zon in de ochtend opkomen in het oosten en in de avond onder 
gaan in het westen. Rond het middaguur bereikt de zon haar hoogste stand boven de zuidelijke horizon. De plaats van de 
zon aan de hemel is een maat voor het tijdstip van de dag.

Materiaal
Een open terrein waar de hele dag de zon schijnt
Een rechte stok of buis (de maat is naar eigen keuze, maar hoe langer de stok hoe groter de zonnewijzer)
Kiezelstenen, verf of watervaste stift
Kompas of plattegrond waar dit terrein opstaat
Gradenboog

Kies het terrein.
Laat de leerlingen met behulp van het kompas of de plattegrond de richting van het zuiden bepalen.

Steek de stok in de grond onder een hoek van 53 graden (dit is de noorderbreedte
van Noord-Nederland). Het bovengrondse deel van de stok wijst naar het noorden.

Elk heel uur wordt er een kiezelsteen neergelegd op de plek waar de stok een schaduw op de grond geeft.
Met de verf of de stift kunnen de tijdstippen op de stenen worden aangegeven.

Met kleinere stenen kunnen de kwartieren en de halve uren aangegeven worden.

Variatie.
Met boetseerklei aan een potlood kan op een plankje een kleine versie gemaakt worden.

Let op. Het zal blijken dat de zon niet om 12 uur precies in het zuiden staat (volgens ons horloge), maar pas na half één. 
De zonnewijzer geeft de lokale tijd aan. Het horloge geeft de Midden Europese tijd aan. In de zomertijd zal dit nog een 
uur extra verschillen.



BIJLAGE 2
Hoe komt het dat planeten om de zon draaien en niet wegschieten?

Materialen
Tennisbal
Plastic zak
Touw
Schaar

Doe de tennisbal in de plastic zak. Neem een lang stuk touw en gebruik één eind om de plastic zak goed dicht te binden. 
Het andere einde gebruik je dadelijk als handvat.
Ga voor dit experiment naar buiten of gebruik een grote ruimte, zoals een gymzaal. Let goed op waar het publiek moet 
staan. Het experiment zelf wordt door twee mensen uitgevoerd

Ga 4 tot 5 meter uit elkaar staan. Blijf allebei op die plaatsen staan.
Vertel de toeschouwers wat de bedoeling is en laat ze vertellen wat ze denken dat er gaat gebeuren. Wanneer moet de 
bal losgelaten worden om te zorgen dat hij precies bij de ander uitkomt?
Draai de bal rond zoals op de afbeelding.
Probeer de bal op zo’n moment los te laten dat de ander hem kan vangen.
Blijf dit doen tot je weet op welk punt je hem los moet laten om bij de ander uit te komen.
Laat een ander nu eens hetzelfde proberen.

Bespreek na het experiment wat er gebeurd is.
Voorwerpen blijven in een rechte lijn bewegen tenzij iets van buiten daar invloed op uitoefent.
In het geval van de planeten komt die invloed van de zon. De massa van de zon is zoveel groter dat de baan van de 
planeten voortdurend bijgebogen wordt en veranderd van een rechte lijn in een ellips (bijna cirkels in het geval van de 
planeten in ons zonnestelsel).
Degene die het touw vasthoudt, zou je de zon kunnen noemen. Het touw aan de plastic zak verbeeldt de kracht die de 
zon uitoefent. Zou die kracht er niet zijn (laat je het touw los), dan schiet de planeet (de bal) direct weg.

Opdrachten naar ‘Circular motion task with student Directions’, Council Chief State School Officers (CCSSO)

Dit onderdeel past bij kerndoel 42 en 46.

Tennisbal 
in een zak
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