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We merken op dat we ons voor de eindtermen en leerplandoelen beperkt hebben tot de experimenten zoals 
ze hierna beschreven worden. Zoals hier en daar aangegeven, zijn er echter nog veel kansen tot uitbreiding. Er 
kunnen een aantal metingen kwantitatief worden aangepakt zodat er ook aan wiskundige doelen (zeker voor 
het domein ‘meten’) kan gewerkt worden. 
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WERKWIJZE

HET VERHAAL

Tijdens deze belangrijke stap leren de 
kinderen hypotheses formuleren over 
hoe ze het vogeltje terug in het nest 
kunnen krijgen met de verzamelde 
materialen.

HYPOTHESES 
MAKEN

BESLUIT & 
REFLECTIE

EXPERIMENTEER 
VERDER

DE EXPERIMENTEN

EXPERIMENTEREN 
OP DE TABLET
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De kinderen klikken op de tablet of 
PC door het verhaal van Ava & Trix.

De kinderen gaan aan de slag met 
de echte materialen en kijken welke 
hypotheses werken en welke niet. 

Laat de kinderen reflecteren op het 
onderzoek dat ze hebben uitgevoerd. 

De kinderen gaan op de tablet/PC aan 
de slag en testen de experimenten dit 
keer digitaal uit.

20 min

De tijdsaanduiding is louter indicatief. 
De berekening is gebaseerd op een les 
van 1 à 2 lesuren.

20 min

30 min

15 min

15 min

PLANNEN

OVERLEG

VOORSTEL
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DOEL: 

• De kinderen klikken door het verhaal en 
komen zo te weten wat er moet gebeuren. 

• In het panoramashot (badkamer en tuin) 
verzamelen ze de nodige elementen voor 
het experiment.

Navigatie 

1   Donder links bovenaan

Donder is de kat van Ava & Trix. Hij speelt een rol in 
het verhaal, maar hij is ook de gids die de kinderen 
helpt doorheen de game. Als je links bovenaan op 
Donder klikt, geeft hij je tips als je vast zit.

2   Witte cirkeltjes op personages en objecten

Het verhaal van Ava & Trix is een ‘point & click’ story. 
Als je tikt op de pulserende witte cirkeltjes krijg je de 
dialogen te horen en te lezen in de ondertitels. Zolang 
je witte cirkeltjes blijft zien, zijn er nog dialogen.

3   Inventaris onderaan (enkel in panoramashot)

Dit is de plaats waar de kinderen de materialen 
verzamelen die ze daarna nodig hebben voor de ex-
periment(en). In de scène waarin ze van de badkamer 
naar de tuin kunnen scrollen, moeten ze alle elemen-
ten vinden die nodig zijn voor het experiment. Dit 
doen ze door op de juiste elementen te klikken.

4   Element verzameld

Als een element verzameld werd, verdwijnt het 
element uit de scène en verschijnt het element in de 
balk onderaan.

5   Naar de volgende scène

Als je alle dialogen van een scène hebt gehoord, ver-
schijnt de pijl die je naar het volgende scherm brengt.

6   Menu

Het menu-icoontje verbergt 4 functies: (1) het spel 
stoppen, (2) de audio van het spel uitschakelen, (3) 
de huidige scène opnieuw beginnen en (4) terug naar 
de vorige scène (pas op: je moet de vorige en huidige 
scène dan wel opnieuw spelen).

1 HET VERHAAL

1 6

(1) (menu)(2)(3)(4)

2

4

3

5
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Picknick Trix’ Schetsboek

wasda?! Panoramashot

Moedervogel

Experimenteren

Badkamer

Overzicht scènes

Ava, Trix en Donder zitten rustig te picknicken 
in de zon. Hoog boven zijn hoofd ziet Donder 
“iets” bewegen. Het lijkt naar beneden te 
zullen vallen. ZOEK DEKKING!!

In het schetsboek van Trix ontdekt de speler 
hoe ze het probleem zullen oplossen. Ze zien 
op de tekening welke elementen ze nodig 
hebben voor het experiment (draad, glijder, 
luchtdruk).

Het “ding” valt -TOK!- op het hoofd van Trix. 
Wat het was komen we nog niet te weten. Een 
spin? Vogelpoep? Brrrr!  

Vanaf nu kan de speler op zoek naar elementen 
die verzameld moeten worden om de vogel te-
rug in het nestje te krijgen: 4 soorten draad en 
4 soorten glijders om over de draad te schui-
ven... en een ballon om de luchtdruk te leveren. 
Op de volgende pagina zie je welke elementen 
je moet verzamelen en waar ze liggen. 

In dit scherm kan de speler de juiste combina-
tie zoeken van helling, soort draad, soort glijder 
en luchtdruk. Als de speler op “GO!” klikt, ziet 
hij/zij onmiddellijk de uitkomst van zijn/haar 
combinatie.

Het is een klein vogeltje dat uit het nest is ge-
vallen. Boven tjirpt zijn mama al triestig. Eerst 
moeten we het vogeltje schoonmaken in de 
badkamer. Daarna bedenken we een plan om 
het terug in zijn nest te krijgen. 

Hier merken Ava & Trix dat het badkamerraam 
zich op dezelfde hoogte bevindt als het nest. 
Het probleem wordt ook duidelijk: ze moeten 
een verbinding maken van de badkamer naar 
het nest en zo het vogeltje terug in z’n nest 
krijgen. Maar hoe?

TIP : STOP HIER VOORLOPIG

Hierna gaan we aan de slag met hypotheses 
en experimenten. Het is nuttig om de tablet 
voorlopig terug in het hoesje te stoppen of 
om te draaien.
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In de tuin en de badkamer moeten 8 elementen gevon-
den worden die nodig zijn voor het experiment. Hier zie 
je welke elementen dat zijn en waar ze te vinden zijn in 
de spelscène. 

Klikken op een element triggert een dialoog die bij dat 
element hoort. Er zijn ook enkele dialogen bij objecten 
die je niet kunt verzamelen. Probeer bv. eens te klikken 
op de tuinslang, de haardroger, de fiets, de katapult of 
de plastic zak. 

Als alle elementen verzameld zijn, krijg je dit ook te 
horen in het spel. Dan kun je naar de volgende scène 
gaan. Alvorens je de leerlingen digitaal laat experimen-
teren, kun je de leerlingen hypotheses laten maken en 
het experiment laten uitvoeren in de klas.  

ballon

sjortouw

WC-rol

Het schetsboek 
van Trix

visdraad

rietje

cadeaulint

balpenbuisje

wollen 
draad

ring

Te verzamelen
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PLAN

PROBLEEM
HYPOTHESES

DOEL: 

• De kinderen formuleren het 
probleem.

• Via nadenken en discussie wor-
den hypotheses geformuleerd.

• De hypotheses worden vertaald 
in een onderzoeksplan.

Stap voor stap

Laat de leerlingen nog eens formuleren wat het pro-
bleem is (het vogeltje moet terug naar het nest) en 
waarom dit een probleem is (het vogeltje overleeft het 
niet zonder zijn mama). Controleer of dit voor iedereen 
duidelijk is.

Overloop de materialen en ga na of iedereen duidelijk 
weet wat er ter beschikking is (soorten draad, soorten 
glijders, ballon). 

Geef leerlingen enkele minuten de tijd om individueel 
na te denken over het probleem. Laat ze eerst individu-
eel een hypothese bedenken. Spreek eerder opgedane 
kennis of vroegere ervaringen aan door het stellen van 
geschikte vragen (zie ook op de volgende pagina).

Maak daarna groepjes van 3 à 4 leerlingen en laat hen 
discussiëren over mogelijke hypotheses. Moedig hen 
aan om elkaar te overtuigen met goede argumenten 
maar ook om naar elkaar te luisteren. Welke combina-
ties zullen ze gebruiken? En waarom?

Laat hen op basis van hun hypothese een onderzoeks-
plan maken. Dit is een stappenplan waarin ze uitleggen 
hoe ze de hypothese willen gaan testen. Laat hen het 
onderzoeksplan noteren en/of tekenen. 

In een klassikale les kan je deze discussie daarna ook 
uitbreiden naar de hele klas. De groepjes kunnen hun 
hypothese(s) en onderzoeksplan aan elkaar voorstellen.

2 HYPOTHESES MAKEN

voorbeeld van visuele hypotheses

Een HYPOTHESE is een stelling die (nog) 
niet bewezen is. Een hypothese of verschil-
lende hypotheses vormen het vertrekpunt 
van een experiment. Als je een hypothese 
formuleert, baseer je je daarbij op eerder 
opgedane kennis en ervaringen.

TIP 

Benadruk dat een hypothese niet juist 
hoeft te zijn. Het is een veronderstelling die 
ze daarna zullen uittesten in een experi-
ment. Pas dan zal de hypothese fout of juist 
blijken te zijn.

AVA & TRIXAVA & TRIX
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MOGELIJKE VRAGEN DIE JE  
ALS LEERKRACHT KAN STELLEN

Wat hebben Ava en Trix allemaal verzameld?

Soorten draad

Leerlingen zullen misschien geneigd zijn om 
onmiddellijk te kiezen voor de “stevigste” draad 
voor dit experiment. Maak de leerlingen eerst 
duidelijk dat alle draden stevig zijn, dat elke 
draad sterk genoeg is om een vogeltje te dra-
gen. 

Zorg ervoor dat je de leerlingen de verschillende 
soorten draad ook laat zien (en voelen) in de 
klas. Zo kunnen ze zich een beter beeld vormen 
van de soorten draad en hun eigenschappen. 

Geef leerlingen daarna enkele richtvragen mee: 

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillen-
de soorten draad? Welke draad zou het stevigst 
zijn? Welke het minst stevig? 

Wat zijn de eigenschappen van de verschillende 
soorten draad? Ruw, glad, sterk, zwak, dun, dik, 
glimmend, zwaar, licht, ... 

Welke draden zouden nu het meest geschikt 
zijn om een vogeltje van de ene naar de andere 
kant van de tuin te laten glijden met behulp van 
luchtdruk? Waarom? 

Soorten glijders

Welke glijder zou het meest geschikt zijn om 
langs een draad te laten glijden over een grote 
afstand? Waarom? 

Moet een glijder breed zijn? Of net erg dun? Of 
iets tussen de twee? En waarom denk je dat?

Zijn er grote verschillen tussen de glijders? Denk 
je dat een ring beter of slechter zal glijden dan 
een WC-rol? En glijdt een WC-rol beter of slech-
ter dan een rietje? 

Verschillende materialen hebben verschillende 
eigenschappen. Omdat we willen dat de ballon 
vlot naar de overkant vliegt, willen we dat 
de gebruikte materialen zo weinig mogelijk 
weerstand hebben. Gladde materialen zoals 
een vislijn en een rietje zijn daarom beter dan 
pakweg een ruw sjortouw en een WC-rol. Je 
kunt een beetje compenseren door meer lucht-
druk te gebruiken, maar doorgaans is dat toch 
niet voldoende om iets over een ruwe draad 
zoals sjortouw te laten glijden. De kinderen 
ontdekken dit snel zelf. 

Ballon / Luchtdruk

Hoe komt het eigenlijk dat een ballon in het 
rond vliegt als je hem opblaast en dan zonder 
toeknopen lost? 

Waarom zouden we die ballon aan een touw 
moeten hangen? Zonder touw en glijder vliegt de 
ballon toch ook?

Zou de ballon verder of minder ver vliegen als we 
méér luchtdruk in de ballon steken? 

De luchtdruk is een hele belangrijke factor in 
onze proef. Het is de “energie” van het experi-
ment. Meer luchtdruk betekent meer stuw-
kracht en dus een grotere overbrugde afstand. 

De discussie biedt de kans om het juiste 
wetenschappelijke ‘jargon’ aan te leren. 
Maar je hoeft leerlingen niet voortdurend te 
verbeteren wanneer ze iets ‘anders’ benoe-
men. Gebruik wel zelf zoveel mogelijk de juiste 
terminologie. 

AVA & TRIX
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Hellingsgraad

Gaat de ballon sneller als we hem rechtdoor 
laten vliegen of is bergaf nòg beter? Kunnen we 
de ballon bergop laten gaan? En wat als we een 
slap koord gebruiken?

Hier spelen verschillende factoren mee. Er is 
eerst en vooral de wrijving tussen de draad 
en de glijder. Anderzijds is er ook de zwaar-
tekracht die de ballon moet overwinnen als je 
hem bergop laat vliegen. Op korte afstanden 
en met een goed glijdende draad (bv. vis-
draad) en glijder (bv. stylobuisje), zul je echter 
merken dat de wrijvingskracht belangrijker is 
dan de zwaartekracht. Een beetje stijgen, lijkt 
dan niet zoveel uit te maken. Langs een slap 
koord vliegen gaat natuurlijk niet, want dan 
wordt de ballon te weinig gestuurd door de 
draad... Hij kan teveel zijn eigen chaotische wil 
doen. 

CHECKLIST: 

• Elke hypothese kan geformuleerd worden als volgt:  
ik denk dat … omdat … 

• Probeer om een aantal hypotheses op te lijsten die 
daarna uitgetest kunnen worden door de kinderen. 

AVA & TRIXAVA & TRIX
11



Materiaal & werkwijze
 • Ballonnen
 • Draad: sjortouw, wollen draad, vislijn, cadeaulint
 • Glijders: rietje, stylobuisje, ring, WC-rol
 • Plakband

In deze fase worden de verschillende hypotheses en 
onderzoeksplannen uitgetest. 

Laat de leerlingen verder werken in de kleine groep-
jes van 3 à 4. Deze groepsverdeling biedt een dubbel 
voordeel. Er is voldoende kans voor discussie en over-
leg. En het groepje blijft klein genoeg om elke leerling 
een actieve rol in het onderzoek te geven.

Experimenteren is waarnemen! Wijs er dus de leerlin-
gen op dat ze op elk ogenblik goed moeten waarne-
men wat er gebeurt: goed kijken, luisteren en voelen.

Stimuleer hen om waarnemingen zoveel mogelijk vast 
te leggen: schrijven, tekenen, fotograferen, filmen, ... 
Laat kinderen zelf uitzoeken welke methode voor hen 
het best werkt.

DOEL: 

• De kinderen gaan met de echte materialen 
aan de slag om hun onderzoeksplan uit te 
testen.

• Sommige hypotheses zullen overeind blij-
ven. Andere zullen fout blijken.

3 DE EXPERIMENTEN

Belangrijk! 
Experimenteren is proberen, falen en 
opnieuw proberen.

De methodes zoals ze hierna zijn beschreven 
dienen enkel als ondersteuning voor jou als 
leerkracht. Ze worden dus niet als dusdanig 
aangeboden aan de leerlingen. Want de 
leerlingen werken verder op de hypothese en 
het onderzoeksplan dat ze in de vorige stap 
zelf hebben opgesteld. 

Laat dus zeker ook ruimte voor het uittesten 
van minder goede hypotheses en onder-
zoeksplannen. Ook die leveren - mits er 
achteraf gereflecteerd wordt - leerwinst op.

AVA & TRIX
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DE “BESTE” OPLOSSING

ZO DOE JE HET

1. Schuif een rietje over de vislijn. 

2. Blaas de ballon hard op en houd ze dichtgeknepen. 

3. Laat één leerling de opgeblazen ballon met plak-
band aan het rietje kleven zodat de uitlaat van de 
ballon in lijn ligt met het rietje. 

4. Span de draad hard op over de lengte van de klas 
door 2 leerlingen aan beide einden van de draad te 
laten trekken. 

5. Schuif het rietje (met daaraan de ballon) over het 
uiteinde van de draad en laat de ballon los...

PRAKTISCHE TIPS

Opblazen van de ballon
Een ballon die sterker of minder sterk is opge-
blazen zal ook meer of minder afstand afleggen. 
De hoeveelheid energie die in de ballon is opge-
slagen is immers ook groter of kleiner. 

Meer dan 1 ballon aan hetzelfde rietje vastmaken 
laat ook toe om te trachten sneller of verder te 
bewegen.

Ballon aan het rietje
Als de ballon niet precies op het rietje is vast-
gekleefd, en de ballon blaast zijn lucht in alle 
willekeurige richtingen, dan zal de ballon minder 
ver geraken en zal de ballon soms ook rond de 
draad bewegen.

Lengte rietje en strakheid draad
De lengte van het rietje en de strakheid van 
draad hebben effect op de geleiding van de 
ballon langsheen de draad. Als het rietje lang is 
en als de draad strak gespannen is, dan is er een 
goede geleiding en is de ballon beter gestuurd 
naar de overkant van de klas. Als het rietje kort 

is en als de draad los hangt, dan kan de ballon 
gemakkelijk afwijken van de juiste richting, zal hij 
snelheid verliezen, een tollende beweging rond 
de draad maken en minder ver geraken. 

Bevestiging van de glijder aan de ballon
Schuif eerst de glijder over het touw, blaas de 
ballon hard op en bevestig dan pas de ballon 
aan de glijder met het plakband. Zorg er zoveel 
mogelijk voor dat de de glijder recht op de ballon 
bevestigd is zodat de lucht evenwijdig met het 
touw kan ontsnappen. 

Laat de leerlingen observeren om bij te sturen
Je kunt de verschillende lijnen het tegen elkaar 
laten opnemen (wie is het snelst aan de over-
kant?) maar het is interessanter om draad per 
draad te lanceren. De kinderen maken na het 
zien van succes of falen snel nieuwe hypotheses 
en dat kan interessant zijn om het experiment bij 
te sturen.

DIT KAN JE WAARNEMEN:

De ballon schiet snel langsheen de draad van de 
ene kant van de klas naar de andere kant. Met het 
typische geluid van een leeglopende ballon komt hij 
uiteindelijk tot stilstand. 

AVA & TRIXAVA & TRIX
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CHECKLIST: 

• Iedereen heeft zijn hypothese en onder-
zoeksplan uitgetest en gedocumenteerd.

‘Ava & Trix’ zet vooral in op een brede STEM-geletterdheid: kinderen moeten in 
staat zijn om kennis, vaardigheden en attitudes in te zetten in het dagelijks leven. 

Daarom zijn de belangrijkste lesdoelen: 
• Het formuleren van voorspellingen.
• Het uitspreken van hypotheses.
• Het bedenken en plannen van eenvoudige experimenten om die hypotheses 

te toetsen.
• Het uitvoeren van die experimenten.

Kennis en inzichten die voor jonge kinderen vaak nog te abstract zijn, worden 
daarom in onze lessen tot een minimum beperkt. 

ANDERE OPLOSSINGEN

Bij dit experiment zul je snel merken dat er verschil-
lende oplossingen mogelijk zijn. In de eerste plaats 
hangt er veel af van de gebruikte materialen: de dikte 
van de wol, de ruwheid van het sjortouw, de breedte 
van het rietje, enzovoort. Daarom kan het soms wel 
eens voorvallen dat iets wat wel in de klas werkt, niet 
in het digitale spel werkt of vice versa.

Hoe dan ook geldt dat hoe gladder de draad en hoe 
strakker die gespannen kan worden, hoe beter de 
glijder zal glijden met de geleverde stuwkracht van de 
ballon.
 
De inzichten uit het experiment zijn ook ietwat 
uiteenlopend, waardoor je kunt blijven experimen-
teren. Neem het wol als voorbeeld: het rietje (dat op 
de visdraad de beste resultaten geeft) glijdt er niet 
goed over. Het rietje “bijt” zich namelijk snel vast in 

de ruwe wollen draad. Het stylobuisje is stijver en bijt 
zich daarom minder snel vast, waardoor het op wol 
betere resultaten geeft.

Het sjortouw, de ring en een slappe koord zijn 
elementen die, hoe je ze ook combineert, gedoemd 
zijn om te mislukken. Het sjortouw is veel te ruw om 
er ooit een glijder langs te sturen. De ring geeft de 
ballon veel te veel “chaotische” bewegingsvrijheid 
waardoor die al snel rond het draad begint te tollen. 
Hetzelfde geldt voor een slap koord.

Je kunt zelf variaties bedenken op het spel. Waarom 
bijvoorbeeld niet eens proberen om een ballon van op 
de speelplaats naar de hoogste klas te sturen? Of van 
de ene klas naar de andere klas? Of zo ver mogelijk in 
de gang van het schoolgebouw?

AVA & TRIX
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DOEL: 

• In de vorige fasen gingen de leerlingen concreet aan 
de slag. Nu denken ze terug na over wat ze hebben 
gedaan.

• Ze leren uit hun fouten of bedenken alternatieven 
voor de succesvolle experimenten.

BESLUIT & REFLECTIE

CHECKLIST: 

• Overloop per groepje wat de 
kinderen hebben getest.

• Laat de kinderen ervaringen 
uitwisselen. 

Reflecteer

Laat de leerlingen achteraf reflecteren over het ge-
voerde onderzoek. 

Wat was ook alweer het probleem van Ava & Trix en 
waarom was dit een probleem? 

Hebben jullie een oplossing gevonden voor het pro-
bleem? Hebben jullie het vogeltje terug bij z’n mama 
kunnen krijgen?

Koppel even terug naar jouw/jullie originele hypothe-
se. Was dit een goede hypothese? Waarom (niet)? 

Hebben jullie verschillende methodes uitgeprobeerd 
om het vogeltje terug in z’n nest te krijgen? Of hebben 
jullie je eigen methode al eens vergeleken met die van 
een ander groepje? 

Wat was de meest efficiënte manier? Met welke 
methode kon je het vogel het snelst overbrengen? 
Waarom was dat eigenlijk zo? 

Hoe bepaal je eigenlijk wat de beste methode is? 
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Inzichten

Het experiment leert dat de perslucht in de ballon de 
kracht kan uitoefenen opdat de ballon vooruit wordt 
bewogen. De lucht onder druk in de ballon tracht in 
alle richtingen te ontsnappen, maar het rubber vlies 
van de ballon houdt dit tegen. De enige plaats waar 
de lucht kan ontsnappen is uit het tuitje. 

De beweging ontstaat door lucht die uit het tuitje van 
de ballon ontsnapt (actie) en de ballon die vooruit 
wordt gestuwd in de andere richting (reactie). In de 
natuurkunde spreken we van actie en reactie. Een 
raket gebruikt hetzelfde principe door verbranding 
van brandstof in de plaats van lucht op druk.

Achtergrondinfo 

In de industrie wordt perslucht ook gebruikt om 
kracht uit te oefenen. Bijvoorbeeld in de mijnbouw 
om boorhamers te doen trillen en hameren, om 
remmen van treinen te bekrachtigen, of om in de au-
toassemblagefabriek lasklemmen te sluiten. Zelfs de 
tandarts gebruikt vaak perslucht om z’n boortjes te 
laten draaien. Om koeien te melken wordt eveneens 
lucht gebruikt: de boer zet immers zuignappen op de 
spenen van de uier en trekt die dan vacuüm om het 
zuigen na te bootsen.

Dit voorbeeld kunnen we ook in termen van energie 
bespreken: het experiment toont dat de opgeblazen 
ballon de energie bezit (potentiële energie) om zich-
zelf vooruit te laten bewegen (kinetische energie). Uit-
eindelijk komt de ballon tot stilstand door de wrijving 
langsheen de draad: alle energie wordt opgebruikt 
door de wrijving (opwekking van warmte, maar dat 
kunnen we met dit experiment niet waarnemen).

Extra leuke luchtweetjes

Lucht en luchtdruk hebben tal van leuke toepassingen. 
Hier zijn enkele weetjes. Je kunt als leerkracht deze link 
leggen als je bepaalde elementen in het spel tegenkomt.

Hoe werkt een rietje en waarom kun je op de maan 
geen limonade drinken met een rietje? 
Water of andere vloeistoffen stromen van hoog naar 
laag. Waarom kunnen we onze lekkere limonade dan 
naar boven doen stromen in een rietje? Met onze mond 
zuigen we lucht weg uit het rietje. Doordat er minder 
lucht in het rietje zit is er ook een lagere luchtdruk in 
het rietje. Buiten het rietje is de luchtdruk dus hoger en 
deze lucht drukt op onze limonade in het glas. Hier-
door wordt de limonade in het rietje geduwd naar onze 
mond. Dit wil ook zeggen dat als er geen lucht is, zoals 
bijvoorbeeld in de ruimte, je geen rietje kan gebruiken 
om limonade te drinken. Wat spijtig voor het mannetje 
op maan!

Wat doet een fietspomp net? 
Wanneer je een pomp indrukt wordt de ruimte waar de 
lucht in zit kleiner. Hoe meer luchtdeeltjes in een zelfde 
ruimte hoe hoger de druk in die ruimte. Lucht stroomt 
van hoge naar lage druk. Als je de pomp dus ver genoeg 
indrukt zal de druk hoger worden dan die in bijvoor-
beeld je fietsband. Hierdoor stroomt er dan extra lucht 
in je band en komt die ook op hogere druk. De band zal 
dan ook harder aanvoelen. Wanneer je de pomp terug-
trekt wordt de ruimte groter en de druk lager waardoor 
er terug nieuwe lucht in de pomp naarbinnen stroomt 
langs een ander gaatje.

Waarom val je met een parachute niet te pletter? 
Als je uit een vliegtuig valt, ga je steeds sneller en sneller 
vallen. Dit komt door de aantrekkingskracht van de aar-
de. Rondom ons is er echter lucht en deze lucht wrijft 
tegen ons lichaam en andere voorwerpen. Door dit wrij-
ven kan je trager vallen. Je kan het vergelijken als met 
je mes door choco gaan… dat gaat ook moeilijker en 
trager door de wrijving van choco tegen het mes. Ons 
lichaam en kleren wrijven echter niet genoeg… maar je 
kan deze wrijving verhogen door bv. een parachute. Dit 
is een groot rond doek met meestal een gat bovenaan. 
De lucht wrijft dan langs de stof van het grote doek 
waardoor er veel meer wrijving is dan zonder. Hierdoor 
zullen we genoeg afremmen om niet te pletter te stor-
ten. Wie zou zo dapper zijn geweest om dat een eerste 
keer te proberen?
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5 EXPERIMENTEREN OP DE TABLET

DOEL: 

• Na de reflectie worden de experimenten 
herhaald op de tablet.

• Door de herhaling wordt de opgedane  
kennis ook verankerd.

Hoe ga je te werk?

Neem terug de tablet waar je bent geëindigd en druk op ‘ik weet 
hoe ik kan helpen’. 

Nu kun je eindeloos combineren met de elementen op het experi-
mentscherm. Je kiest een andere configuratie door op de pijltjes 
naar boven of onder te klikken.

Probeer verschillende combinaties uit en kijk wat er gebeurt. Som-
mige combinaties zullen ervoor zorgen dat het vogeltje in het mid-
den van het touw blijft hangen, andere zullen hem veel te snel laten 
gaan. Met de juiste combinaties krijg je echter het vogeltje terug bij 
zijn moeder. De leerlingen kunnen telkens opnieuw proberen en zo 
eindeloos testen.

Zowel geslaagde als minder “fail”-combinaties leiden naar een ei-
gen scherm. Hiernaast zie je het “fail-scherm”, hieronder de climax.

Fail-scherm

Succes!

Combinaties kiezen
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6 VERDER EXPERIMENTEREN

Je kan tijdens een projectweek of tijdens de les natuurlijk nog verder experimenteren. Hierna geven we een aan-
tal suggesties die een uitbreiding zijn op de bestaande experimenten.

LUCHT IS NIET NIETS 
Omdat lucht onzichtbaar is, staan we er doorgaans 
niet echt bij stil. Maar lucht is niet niets. De volgende 
twee proefjes maken het onzichtbare zichtbaar. 

 
Proefje 1: De mini-duikboot 
Dit heb je nodig: Een bak/emmer gevuld met water en 
lege glazen, rietjes 
 
Zo doe je het: Houd het glas ondersteboven en duw 
het recht onder water. Je zult merken dat er geen 
water in het glas komt en dat het glas naar boven wil 
stijgen. 
 
Verklaring: Hoewel we dit niet kunnen zien, is er over-
al rondom ons heen lucht aanwezig. De lucht in het 
glas zorgt ervoor dat er geen water bij kan: er kunnen 
namelijk geen twee dingen tegelijkertijd op één plaats 
zijn. Leuk weetje weten? Bij duikboten wordt hetzelfde 
principe toegepast: om te duiken worden tanks gevuld 
met water. Wanneer de duikboot terug naar boven wil, 
zal lucht uit persluchttanks het water uit deze tanks 
wegduwen. Lucht is lichter dan water. Daardoor stijgt 
de duikboot terug.

Variaties: Vul het glas toch met water en dompel het 
ondersteboven in de waterbak. Blaas met een rietje (of 
een reeks in elkaar gestoken rietjes) lucht in het glas. 
Je ziet luchtbellen verschijnen in het glas en het glas 
vult zich terug met lucht. Je hebt het water uit het glas 
geduwd door er lucht in te blazen.

Proefje 2: Hoeveel lucht zit er in je longen? 
Dit heb je nodig: Grote fles of bidon en een waterbak 
of emmer

Zo doe je het: Vul de fles helemaal met water en 
dompel hem ondersteboven onder in de met water 
gevulde emmer. Steek enkele rietjes in elkaar zodat je 
een soort “snorkel” kunt maken waarvan het ene uit-
einde in de fles komt en het andere uiteinde boven het 
wateroppervlak van de emmer. Vul je longen helemaal 
met lucht en blaas dan langzaamaan alle lucht in de 
fles. Dek de opening van de fles af en haal hem terug 
boven. Je kan nu zien hoeveel lucht uit je longen is 
gekomen. Zet streepjes op de fles om te kijken wie van 
de klas het meeste lucht in de longen had. 

Verklaring: Net zoals bij de mini-duikboot duw je door 
het toevoegen van lucht in de fles het water uit de fles 
terug in de emmer.
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LUCHT DRUKT 
Lucht is niet alleen “iets”, het heeft ook een enorme 
kracht. Het drukt namelijk overal tegenaan. Deze 
twee proefjes bewijzen de kracht van lucht.  

 
Proefje: het zwevende water 
Dit heb je nodig: Een glas, water en een bierviltje of 
kartonnen bordje. (Doe dit experiment best voor de 
zekerheid boven een bak of emmer)

Zo doe je het: Vul een glas tot op de rand met water. 
Het water mag zelfs “bol” staan en boven de rand 
uitkomen. Leg er een bierviltje of kartonnen bord-
je op. Draai het glas voorzichtig om terwijl je het 
bierviltje tegen de glasrand aanduwt. Als het glas 180 
graden gedraaid is (en het bierviltje dus de onderkant 
is van je glas), los je voorzichtig het viltje. Het water 
valt niet uit het glas! Magie? Helemaal niet. Weten-
schap? Jazeker. 
 
Verklaring: De lucht rondom ons heen drukt overal 
tegenaan en dit in alle richtingen. Je verwacht natte 
voeten te krijgen doordat het water en het viltje door 
de zwaartekracht naar beneden zouden vallen. De 
lucht drukt echter tegen de onderkant van het biervil-
tje met genoeg kracht om het viltje en het water te-
gen te houden. Dit komt omdat het water in het glas 
minder sterk drukt dan de lucht onderaan het viltje.

Variaties: Je kan verschillende variaties uittesten. 
Werk bijvoorbeeld eens met een petfles. Je zal zien 
dat dit ook werkt. Probeer ook eens het kartonnetje 
te verschuiven. Dat lukt als je dit heel voorzichtig 
doet. Op een bepaald ogenblik zie je luchtbellen in 
het water komen en dan valt alles er uit. De lucht kan 
nu namelijk in het glas en drukt vanboven dan ook 
met evenveel kracht op het water waardoor dit er nu 
gewoon kan uitvallen.

Proefje 2: De spuit... en je vinger 
Dit heb je nodig: Een spuitje

Zo doe je het: Houd je vinger op de opening van een 
spuitje, probeer het spuitje naar achter te trekken en 
laat het dan weer los. Je merkt dat je zeer hard moet 
trekken aan het spuitje om dit naar achter te krijgen. 
Als je het loslaat schiet het snel terug naar voor.

Verklaring: Er is geen lucht aanwezig in het spuitje. 
Als je dan aan het spuitje trekt, drukt de lucht aan de 
andere kant de spuit terug in, richting je vinger. Zo 
voel je dat de lucht sterk drukt. Daarom spreken we 
dus van luchtdruk!

Variaties: Verbind 2 spuitjes met een stukje van een 
rietje (+/- 3cm) en zorg dat ze goed afsluiten. Hou 
één spuitje ingedrukt en het ander uitgetrokken. Als je 
dit laatste spuitje nu induwt, zal het andere uitge-
duwd worden. De lucht in het ene spuitje moet er-
gens naartoe... en drukt het andere spuitje uit. Onze 
longen werken ook een beetje op dezelfde manier: 
doordat we onze buik laten uitzetten wordt er langs 
onze mond of neus lucht naar binnen geduwd in de 
longen. Zo zie je maar: lucht is niet niets! 
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Aan de slag met

Handleiding voor leerkrachten

4

Wat heb je nodig?

Digitaal:
 • Tablet(s) / PC of eventueel digibord
 • ‘Ava & Trix’ app

Experiment:
 • Sjortouw of ruw touw
 • Cadeaulint
 • Vislijn of gladde nylon draad
 • Wollen draad
 • Rietjes
 • Buisjes van balpen
 • Ring
 • WC rol
 • Plakband
 • Ballonnen


