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Inhoud meten in het VSO-ZML                                                           
 

'Het nut van een pot komt voort uit zijn leegheid'  
      Lao Tse 

Inhoud is een lastig begrip. De meeste leerlingen begrijpen wel dat iets leeg of vol is. 

Ook begrijpen ze dat iets bijna leeg of vol is. Ze begrijpen dat er in een glas minder 

water kan dan in een emmer en hebben ervaren dat je bij recepten soms moet meten 

met een maatbeker. 

 

Inhoudsmaten als liter, kubieke meter, deciliter,... zijn uiterst abstract. Een aantal zeer 

moeilijk lerenden heeft geen idee hoe de inhoudsmaten zijn opgebouwd Ook 

volwassenen hebben vaak moeite met met kubieke meters en verwarren centiliters met 

milliliters. We willen met de lessen over inhoud vooral de praktische toepassing in het 

alledaagse leven eenvoudiger maken. Soms door de leerlingen te laten kennismaken met 

een begrip of door de inhoudsmaat heel functioneel en praktisch te presenteren? Soms 

door ze te laten oefenen met het meten met een natuurlijke maat, een referentiemaat of 

een inhoudsmaat. 

In het VSO-ZML richten we ons op vloeistoffen omdat deze voor leerlingen goed 

voorstelbaar zijn. De inhoudsmaten die we in de praktijk gebruiken zijn milliliters en 

deciliter en liters. Hierbij hoeven de leerlingen niet te weten hoeveel milliliter er in één 

deciliter gaan, maar leren we ze om milliliters af te passen in speciale maatbekers en 

meten we met deciliterbekers, of litermaatbekers met deciliteraanduiding, wat er nodig is 

voor het maken van een maaltijd met een recept. We hebben ons tot vloeistoffen 

bepaald omdat we het meten van kubieke inhoud te moeilijk vinden. We beperken ons 

tot begrippen als leeg, vol en dergelijke. 

Het doel van deze lessen is om de leerlingen vaardig te maken 

om activiteiten uit te kunnen voeren binnen het kader van 

wonen, werken en vrije tijd. Hierbij denken we aan: 

- het bereiden van de maaltijden in de keuken  

- het boodschappen doen 

- het schoonmaken 

- het verzorgen van planten 

- het waterverbruik  

- het tanken van benzine  

 

De werkbladen van sommige lessen hebben extra pdf-

bestanden die horen bij een Rekenboogles, bijvoorbeeld bij de 

les ' Een theelepel'. Deze bestanden zijn gemaakt met 

Widgitsymbolen en geven visueel ondersteuning aanleerlingen. 

 

 
Ellen Kooij  
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Kerndoel 4          Inhoud 
 

Nr. Naam van de 
les 

Kerndoel. 
Tussendoel 
Niveau 

Korte beschrijving 

1 Een theelepel 4.1_3.9  
 

Natuurlijke maat 
Weten wat een theelepel is, volle of 

afgestreken. Herkennen in een recept. 
 

2 Een scheutje 4.1_3.9 Natuurlijke maat 
Weten wat een scheutje in een recept 

betekent. 
 

3 In ruim water 4.1_3.9 
4.1_3.10 

Natuurlijke maat 
Weten wat ruim water betekent in een 
recept. 

 

4 Een dopje 

plantenvoeding 

4.1_3.9 Natuurlijke maat het dopje kennen. 

Kunnen vullen tot de rand en toepassing 
begrijpen. 

Begrip per liter. 
 

5. Hoeveel dopjes 
gaan erin? 

4.1_3.9 Natuurlijke maat het dopje kennen. 
Kunnen vullen tot de rand en toepassing 
begrijpen. 

Begrip per liter. 
 

6 Koffie zetten 4.1_3.9 Natuurlijke maat 
Inhoud water en aantal afgestreken 

schepjes.  
 

7 De litermaat 4.1_3.8 

4.1_3.10 

Litermaat aflezen. 

Verkenning van litermaat en deciliter 
zonder de deciliter als zodanig al te 

noemen.  
 

8 Hoeveel 
deciliters gaan er 
in één liter? 

4.1_3.10 De standaardmaat deciliter kennen. De 
deciliter benoemen. Oefenen met het 
nemen van de maat met de deciliter  

 

9 Voeg een 

deciliter toe 

4.1_3.10 De standaardmaat deciliter kennen. 

Recepten opzoeken waar de deciliter in 
voor komt. 

 

10 Hoeveel water 

gaat er in die 
vaas? 

4.1_3.10 De standaardmaat deciliter kennen. 

Het water meten in vazen:liters, 
deciliters en meer. 
 

11 Een blikje cola 4.1_3.10 Referentiemaat blikje kennen. 
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12 Tandenpoetsen 
met de kraan 

open 

4.1_3.10 Referentiemaat emmer kennen. 
Tandenpoetsen met de kraan open. 

 

13 125 ml slagroom 4.1_3.10 De standaardmaat de milliliter kennen. 

 

14 Wat staat er op 

de verpakking? 
 

4.1_3.10 

Ook: 
1.2.10 
1.3.10 

2.3.10 

Aflezen van informatie op de 

verpakking. 

15 500 ml bouillon 4.1_3.11 Een maatbeker met een bepaalde 

hoeveelheid vullen. 
 

16 Tanken met je 
scooter 

4.1_3.11 Een inhoudsmeter aflezen. 
Een benzine tank vullen. 
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 1. Een theelepel 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

Ze leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 9. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.9 omgaan met natuurlijke inhoudsmaten: theelepel 

Doel van de les 

 

Meten met een theelepel 

 

Benodigdheden 

 

 
 

- digibord (of schoolbord) 

- recepten op het digibord of vergrote recepten op 

het bord (op werkblad 1  staan twee recepten als 

voorbeeld en in het aparte pdf bestand staan 

pictogrammen met lepels om lessen te maken en 

recepten in pictogrammen voor de leerlingen ) 

- voor elke leerling een theelepel 

- verschillende soorten lepels: een klein maatschepje 

voor de koffie, een theelepel, een paplepel, een 

eetlepel, een pollepel en een soeplepel. 

- potten zout, suiker, meel, koffie, thee, kruiden 

(naar keuze) 

- voor elke 2 leerlingen een vel keukenpapier of 

tissue om de lepels schoon te maken 

- voor elke 2 leerlingen 6 bordjes of 

weggooimateriaal zoals boterkuipjes, 

puddingbakjes, bekertjes 

- voor elke 2 leerlingen papier en potlood/pen 

 

Korte samenvatting  De leerlingen oefenen het afmeten van zout met een 

theelepel. Ze maken kennis met dit soort maten door het 

lezen van recepten. Ze oefenen de maat hiermee te 

nemen, zowel met een afgestreken theelepel als een 

theelepel met een 'kop erop'. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Laat de opdrachten op de werkbladen in tweetallen 

uitvoeren. 

 

Activiteiten 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Leg verschillende lepels op de groepstafel, zodat iedereen 

deze kan zien en aanwijzen. Vraag aan de leerlingen 

hoeveel schepjes suiker ze in hun thee nemen. 

Laat de juiste lepel kiezen die je nodig hebt hiervoor. 

Laat een recept zien op het digibord en vraag aan de 

leerlingen of er ook lepels genoemd worden in het recept 

Laat een van de betere lezers voorlezen of neem een van 

de recepten met de pictogrammen. Laat de theelepels in 

het recept aanwijzen. 

Stuur naar waarom het handig is om te weten hoeveel je 

nodig hebt van een product voor een recept. Maak het 

extra groot door te suggereren dat een soeplepel zout of 

een theelepel zout in een recept wel een groot verschil 

kan maken!  
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Vertel dat ze vandaag gaan leren welke lepel je nodig 

hebt en hoe je iets afmeet met een lepel. 

 

Kern: 

Welke lepel is nu een theelepel? Laat de leerlingen de 

juiste lepel aanwijzen. 

Laat ook de andere lepels benoemen. 

Vraag aan de leerlingen of ze nog weten wat in recept 1 

staat (1 theelepel). Hoe moet je dat doen? Kan één van 

de leerlingen dat voordoen? Richt op het nemen van de 

maat en laat het verschil zien tussen een afgestreken 

theelepel en een theelepel met een kop erop. 

Spreek met de leerlingen af dat er alleen een kop op 

wordt gemaakt als dat in het recept staat. In de meeste 

recepten staat er niets bij en wordt de lepel afgestreken. 

Laat de leerlingen oefenen met het vullen en afstrijken 

van de theelepels. 

 

Verwerking: 

Geef de leerlingen 6 bordjes of kommetjes. Hierbij leggen 

ze het cijfer 1, 2, 3, 4, 5,6 uit het aparte pdf bestand met 

de pictogrammen. 

Laat de leerlingen nu zelf bordjes vullen: bij bordje 1 

wordt een afgestreken theelepel met bijvoorbeeld meel op 

gedaan. De lepel wordt schoongeveegd met een stukje 

keukenrol. Daarna wordt op bordje 2 twee afstreken 

theelepels gedaan. Enzovoorts. Het gaat om het oefenen, 

afstrijken en tellen. Laat daarna de bordjes in de juiste 

hoeveelheid zetten: van 1 theelepel tot 6 theelepels. 

 

Afsluiting: 

Vraag de leerlingen naar hun bevindingen. Kunnen ze ook 

zien wat meer en minder is. Weten ze ook hoe ze nog op 

een andere manier kunnen checken wat het minste en het 

meeste is (wegen op een balans of weegschaal)? 

 

Aandachtspunten Als de ingrediënten te duur zijn kan ook bijvoorbeeld zand 

worden gebruikt om te oefenen. Zout is in elk geval een 

goedkoop middel. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- doe de gehele les samen met de groep 

 

Moeilijker: 

- laat de leerlingen uit kooktijdschriften 6 recepten 

zoeken waarin sprake is van een theelepel of 

eetlepel en laat deze recepten uitknippen en 

onderstrepen 

- laat de leerlingen de oefeningen doen met 

verschillende soorten lepels met en zonder kop erop 

 

Vervolgactiviteiten - koken aan de hand van de recepten die in deze les 

staan of in het pdf-bestand met de pictogrammen 

- meten met glazen of kopjes  

- meten met andere lepels 

- meten met een snufje 

- meten met een mespuntje, scheutje 

 

 



© Rekenboog.zml, Inhoud meten, april 2011  8 

Werkblad 1  

   

Een recept voor het maken van amandelkoekjes 

 
 

Nodig: 

- 1 ei 

- 200 amandelen 

- 90 gram poedersuiker 

- 1 theelepel bakpoeder 

- Mespunt kaneelpoeder 

- 2 theelepels geraspte schil van een citroen 

- 2 theelepels rozenwater (verkrijgbaar bij de Turkse en Marokkaanse winkel) 

 

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 180°C.  

Maal de amandelen fijn. Doe de amandelen in een kom en zeef 60 gram poedersuiker, 

het bakpoeder en de kaneel erboven. Roer tot alles gemengd is. Klop het ei, de 

citroenrasp en het rozenwater door elkaar en doe dit bij de andere ingrediënten. Meng 

alles tot een stevig deeg en kneed het goed door elkaar.Bekleed 1 bakplaten met 

bakpapier. Zeef de rest van de poedersuiker in een schaal. Rol van het deeg balletjes. 

Druk de balletjes aan 1 kant iets platter en wentel de bolle kant door de 

poedersuiker.Leg de balletjes voorzichtig op de bakplaten met de besuikerde kant 

omhoog. Leg de koekjes wat uit elkaar en bak de koekjes ongeveer 20 minuten. Laat de 

koekjes afkoelen.  

Bewaar de koekjes in een koektrommel 

Chocolademelk 

 
Nodig:  
 

- Een mok halfvolle melk    

- Een thelepel cacao 

- Een theelepel suiker                                        

- Steelpan 

 

Bereiden: 

Doe de mok met melk in de steelpan 

Doe de cacao en de suiker in de mok 

Schenk er een klein scheutje melk in 

Roer dit met een theelepel door elkaar 

Kook de melk uit de steelpan en giet dit in de mok 

Roer goed 

Drink smakelijk! 

Zie ook het aparte pdf-bestand met pictogrammen en recepten met pictogrammen. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.thetasteoflife.tv/txmpub/images/10000/305/large/606.jpg&imgrefurl=http://www.thetasteoflife.tv/afleveringen/aflevering/1/7/Marrakech/&usg=__hr0cJwgfcPvswYchGyPJholnq9c=&h=51&w=93&sz=3&hl=nl&start=159&tbnid=r_hFWY1InAP66M:&tbnh=44&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Damandelkoekjes%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D140
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img.over-blog.com/462x306/2/19/93/51/archives/12/chocolat-chaud-noix-de-coco-2.jpg&imgrefurl=http://recettesnath.over-blog.com/21-categorie-10548304.html&usg=__hHtmuRUEblE0DsCxQzYaufNq2LM=&h=306&w=435&sz=32&hl=nl&start=75&um=1&tbnid=pSmfUA3zjY27BM:&tbnh=89&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dtasse%2Bau%2Blait%2Bde%2Bchocolat%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D60%26um%3D1
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 2. Een scheutje 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 9. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4.3.9 omgaan met natuurlijke inhoudsmaten:  

het scheutje. 

 

Doel van de les 

 

Weten wat een scheutje is en dit toepassen 

Benodigdheden 

 

 
 

- 2 liter goedkoop afwasmiddel 

- plastic flaconnen gedeeltelijk gevuld met 

bovenstaand afwasmiddel 

- vloeistof 

- doorschijnende kleine bakjes 

- bijlage met stripverhaal 

 

Korte samenvatting  Met behulp van diverse flaconnen en flessen oefenen 

leerlingen wat een scheutje betekent. 

 

Organisatie Klassikaal. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Laat een afwasteil zien met een gigantische berg sop en 

vraag aan de leerlingen of ze een idee hebben hoe het 

komt dat er veel te veel sop in is gekomen. 

Er zijn vast wel slimme leerlingen die begrijpen dat er 

teveel sop is in gedaan. 

Vraag aan de leerlingen hoeveel afwasmiddel je in een 

bakje moet doen om 'normaal' sop te maken. 

Richt op het woord 'scheutje' en vraag aan de leerlingen 

of ze weten wat een scheutje inhoudt. 

 

Kern: 

Vraag aan de leerlingen of je een scheutje kunt meten of 

dat ze het meer op gevoel doen. Praat hierover. 

Laat een paar duidelijk verschillende hoeveelheden uit 

een flacon lopen in twee verschillende doorzichtige kleine 

bakjes of glaasjes en vraag welk van de twee een 

scheutje is. 

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen om beurten proberen. Vraag anderen 

om feedback te geven.  

Laat één van de scheutjes in een afwasboek lopen en 

maak een sopje en bepaal met de leerlingen of dit een 

mooi en bruikbaar sopje is. 

 

Afsluiting: 

Laat het stripverhaal zien dat in de bijlage staat. Vraag 

een van de leerlingen te vertellen wat daar gebeurt. 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=alfa&picto=997
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=alfa&picto=3274
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Bespreek met de leerlingen waar je nog meer een 

scheutje in kan doen. 

 

Aandachtspunten Sommige leerlingen hebben motorische problemen en 

kunnen niet al die handelingen (kijken, knijpen, op tijd 

stoppen) tegelijk uitvoeren. Deze leerlingen kunnen het 

beste ook na de les de vloeistof in een bakje laten 

stromen voor ze het in de afwasbak doen. 

 

Differentiatie 

 

Makkelijker: 

- eerst oefenen met water en knijpflessen tot ze de 

knijphandeling beter beheersen 

 

Moeilijker: 

- bepalen van een klein of groot scheutje voor 

afwasteilen/emmers met verschillende afmetingen 

 

Vervolgactiviteiten 

 

- scheutje melk in de koffie 

- scheutje room in de soep 

- scheutje limonadesiroop in een glas   

Video/audio Google video's of my tube (even van te voren checken) 

 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=31&picto=2255
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Bijlage 1 
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 3. In ruim water 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 9. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4.3.9 omgaan met natuurlijke inhoudsmaten: ruim water 

4.1_3.10 de volgende temperatuurfeiten: vriespunt, 

kookpunt, gezonde lichaamstemperatuur, 

kamertemperatuur 

 

Doel van de les 

 

Weten wat ruim water is, wanneer dit in een recept 

gevraagd wordt  

 

Benodigdheden 

 

- 2 pannen en een vergiet    

- water 

- 2 mokken met pasta 

- 2 warmtebronnen om te koken 

- werkblad in apart pdf bestand met dezelfde titel 

 

Korte samenvatting  

 

 

Er worden twee pannen op een warmtebron gezet 

waarvan één pan met weinig water en één pan met ruim 

water. Er wordt geëxperimenteerd met wat er gebeurt 

wanneer water een tijd flink moet koken. De betekenis 

van een pan met pasta opzetten in ruim water wordt 

verkend en geoefend. Tot slot wordt er eventueel een pan 

pasta gemaakt voor de hele groep. 

 

Organisatie Klassikaal 

 

Activiteiten 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Introductie: 

Laat het pak pasta zien waarop staat dat de pasta 12 

minuten (lang) in ruim water moet koken. Vraag de 

leerlingen of ze weten wat daarmee bedoeld wordt. 

Waarschijnlijk weet een enkeling dat wel.   

Vertel dat je het wil uitproberen met een beetje pasta. 

Sta ook even stil bij het feit dat water bij 100 graden 

kookt. 

 

Kern: 

Laat één pan met weinig water en één pan met ruim 

water vullen. 

Laat het water in beide pannen op hoog vuur koken. Laat 

als het water kookt in elke pan een mok pasta glijden en 

vraag een leerling om even goed te roeren. 

Vraag aan de leerlingen om tijdens het koken elke  

minuut goed te kijken en te vertellen wat er gebeurt.  

 

Verwerking: 

Laat de pan met het weinige water droogkoken. Vraag de 

leerlingen te verwoorden wat er gebeurt. Zien de 

leerlingen dat het water verdampt als het kookt? Laat dit 

bijvoorbeeld zien door een lepel of deksel erboven te 

houden zodat er damp en condens op ontstaat. Vraag 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://internationalchef.files.wordpress.com/2009/04/pasta1.jpg&imgrefurl=http://internationalchef.wordpress.com/2009/04/26/pasta-met-basilicum-creme-fraiche-citroen-en-parmezaanse-kaas/&h=889&w=1278&sz=52&tbnid=05X34DmH9QDp8M:&tbnh=104&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dpasta&hl=nl&usg=__KtfEc4bgQN2H1-mX0uDyjjOTLoI=&ei=LrSsS_KxKNWt4Qaep4XaDw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBoQ9QEwAw
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schooltjevanoppem.be/files/u5/spinnen_42.jpg&imgrefurl=http://www.schooltjevanoppem.be/node/825&usg=__8F3i5VWE2yFdZ9aVhLgLq2tbYUY=&h=338&w=450&sz=18&hl=nl&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=IzO8GyCG_YhDJM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dkokend%2Bwater%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cuizine.be/images/ez_prod/3570/20297/lagostina-hoge-kookpan-ross.jpg&imgrefurl=http://www.cuizine.be/cz/productdetail.php%3Fprodid%3D20297&usg=__HDMiCcKNt4NdLPmMjwROtETRrf8=&h=300&w=400&sz=43&hl=nl&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=wC8twJYJwyG5xM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dkookpan%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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naar de verschillen en overeenkomsten voor en na het 

droogkoken. En vraag naar wat de leerlingen een betere 

hoeveelheid water vinden in dit geval. Richt er op dat 

pasta in kokend water moet garen en dat de pasta geheel 

onder water moet blijven omdat de pasta anders 

uitdroogt of droogkookt. 

 

Afsluiting: 

Maak met de leerlingen de pasta volgens de aanwijzingen 

op het pak. Doe bouillon in het water. Giet af en geef de 

leerlingen een beetje pasta, eventueel met geraspte kaas. 

Aandachtspunten Ruim water is een lastig begrip, vooral als je niet weet 

hoe ingrediënten kunnen uitzetten in heet water. Geef 

aan dat de pan bijna vol moet zijn maar dat er ook nog 

plaats moet zijn voor de pasta of voor iets anders uit een 

recept. Het is vooral een kwestie van ervaren. 

Iets opzetten en daarna met ruim water aanvullen is 

makkelijker. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- zet strepen in de pan en geef aan tot waar het 

water moet staan 

 

Moeilijker: 

- laat zien en proeven wat er met pasta gebeurt die 

weliswaar niet droogkookt (redelijk veel water) 

maar waarbij een kwart uit het water steekt en 

daardoor niet goed gekookt wordt en uitdroogt 

- laat de leerlingen schatten met materiaal dat erg 

uitzet, zodat ze rekening moeten houden met een 

flinke hoeveelheid water, bijvoorbeeld grove pasta 

of rijst 

 

Vervolgactiviteiten - afgepast water 

- ruim sop 

- ruime kamer 

 

Software Video's via Google 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.c1000.nl/articleImages/73e6266a-9c8c-4a77-9aff-b095344b1d5c-l.jpg&imgrefurl=http://www.c1000.nl/assortiment/vleeswaren,-kaas-en-salades/kaas/geraspte-kaas-oud&usg=__4uwr74WR_K-XLxp91QRT25AZi3Y=&h=200&w=200&sz=34&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=ZMKwevojkN-_RM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dgeraspte%2Bkaas%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://dominicanen.antenna.nl/spaw2/uploads/inspiratie/kokend%2520water.jpg&imgrefurl=http://dominicanen.antenna.nl/detail_page.phtml%3Fact_id%3D311%26username%3Dguest%26password%3D9999%26publish%3DY%26username%3Dguest%26password%3D9999%26groups%3DDOMINICA%26banner%3D9%26categories%3Dlachen&usg=__PH-lXBwjZFHioCgS2GPS1WYIXf0=&h=338&w=450&sz=31&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=x-4TAVbx7kBtXM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dkokend%2Bwater%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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 4. Een dopje plantenvoeding  

 

Leeftijdsgroep 12-14 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4.3.9 omgaan met natuurlijke inhoudsmaten: het dopje 

Leerlijn 9. 

 

Doel van de les 

 

Weten wat een dopje is en dit toepassen 

Benodigdheden 

 
 

- dopje 

- emmer 

- plantenvoeding 

- litermaat 

- gieter 

- planten 

 

Korte samenvatting  De leerlingen oefenen het vullen van dopjes met water en 

voegen dit toe aan een liter water. Het begrip dopje leren 

toepassen met betrekking tot het gebruik hiervan bij 

bijvoorbeeld schoonmaken, plantenvoeding, wassen en 

dergelijke. 

 

Organisatie Klassikaal rond een groepstafel. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Introductie: 

Zet enkele planten neer op de tafel en vraag aan de 

leerlingen of ze weten wat een plant nodig heeft om te 

groeien. Richt op de extra plantenvoeding en neem de 

fles plantenvoeding ter hand om te kijken hoe je dat moet 

aanpakken. Meld aan de leerlingen dat op de 

gebruiksaanwijzing staat dat ze één dopje moeten 

toevoegen aan een liter water om de plantenvoeding te 

verdunnen. 

Vraag de leerling wat verdunnen is. 

 

Kern: 

Vraag aan de leerlingen of ze weten wat met een dopje 

wordt bedoeld en vraag of een van de leerlingen kan voor 

doen hoe dat werkt. 

Probeer door vragen te stellen de leerlingen zelf te laten 

uitzoeken hoe je de gebruiksaanwijzing goed op volgt. 

Vertel de leerlingen dat ze gaan oefenen met het precies 

vullen van een dopje, zodat ze later het dopje kunnen 

vullen met plantenvoeding. 

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen om de beurt een dopje vullen met 

water, vertel dat dit gedaan wordt om te oefenen. 

Let goed op hoe ze het dopje vullen en richt er op dat het 

dopje gevuld is tot de rand. 

Vraag daarna een leerling om de gieter te vullen met een 

liter water. Laat daarna een andere leerling de dop van de 

fles te vullen met plantenvoeding en dit aan de liter water 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bandenspanning.nl/html/images/images/stikstof/groen%2520dopje%25202.jpg&imgrefurl=http://bandenspanning.nl/html/index.html&usg=__fs7wg76M7YKk6kACB5UKoI3GXOA=&h=223&w=270&sz=8&hl=nl&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=hMi_lsVJeKKHtM:&tbnh=93&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Ddopje%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sanguisorba.be/Medias/Webshop1/624952_a.jpg&imgrefurl=http://www.sanguisorba.be/Webshop.asp%3Fcat%3D35909&usg=__ZdenZefq2_CSxDDWCnAhVqrkrtQ=&h=480&w=281&sz=25&hl=nl&start=39&um=1&itbs=1&tbnid=gNuUd73SB0evOM:&tbnh=129&tbnw=76&prev=/images%3Fq%3Dplantenvoeding%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.emaillekeizer.nl/images/product/aa7b9108b6e1ece47cb9a1c1853f70a5.jpg&imgrefurl=http://www.emaillekeizer.nl/index.php%3Fc%3D83&usg=__0BPcO1fpyUsxeTxWcUbxohu4mvE=&h=550&w=550&sz=18&hl=nl&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=0JwInSEMJi7eIM:&tbnh=133&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dlitermaat%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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in de gieter toe te voegen. Vraag daarna een leerling om 

de planten te begieten. 

 

Afsluiting: 

Vertel de leerlingen hoe vaak de planten zo'n extra 

'maaltijd' aan plantenvoeding nodig hebben en maak een 

schema, waarbij de leerlingen om de beurt de planten op 

deze manier mogen voeden. 

Vraag aan de leerlingen waar gevulde dopjes nog meer bij 

gebruikt worden (schoonmaak, wasmachine, bad vullen 

met schuim). 

 

Aandachtspunten Voor sommige leerlingen is het lastig om een grote flacon 

te hanteren bij het vullen van een dopje. Sommige 

leerlingen hebben ook moeite met stoppen als de dop 

precies gevuld is. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

– eerst alleen oefenen met het vullen van grote 

doppen met water als een spel 

 

Moeilijker: 

– halve dop  

– meerdere doppen vullen en tellen 

– vullen tot het streepje in de dop 

 

 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

– het dopje badschuim 

– een dopje wasmiddel 

– een dopje hoestdrank 

– een dopje allesreiniger op 5 liter water 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.penoactueel.nl/image/350x260/planten-goed-voor-gestrest-kantoorpersoneel-3607.jpg&imgrefurl=http://www.penoactueel.nl/nieuws/planten-goed-voor-gestrest-kantoorpersoneel-3607.html&usg=__N8LL0c__OL9uW-7Ic7UzIPwiezA=&h=260&w=350&sz=21&hl=nl&start=30&um=1&itbs=1&tbnid=BkMDszmGvqWD0M:&tbnh=89&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dplanten%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://img.2dehands.be/f/normal/51022954_3-plastiek-dopje-plastieken-hoedje-potje-1370-stuks.jpg&imgrefurl=http://www.2dehands.be/bouw/bouwmaterialen-onderdelen/overig/plastiek-dopje-plastieken-hoedje-potje-51022954.html&usg=__K7Ag0F25pFKlJtsKTd-jwv6BLRo=&h=600&w=800&sz=80&hl=nl&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=iHkYbS23Pi2CjM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Ddopje%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://princessmanz.web-log.nl/photos/uncategorized/emmer2080020ml_20blauw20met20hengsel201.jpg&imgrefurl=http://princessmanz.web-log.nl/princess_manz_blog/daily_live/index.html&usg=__zwU3KcypJWjUWkfoO7mQK20BfEQ=&h=297&w=307&sz=20&hl=nl&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=m07BgB1fTH4K7M:&tbnh=113&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Demmer%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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 5. Hoeveel dopjes gaan erin? 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel/leerlijn 9 Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 9. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4.3.9 omgaan met natuurlijke inhoudsmaten: een dopje 

 

Doel van de les 

 

Weten wat een dopje is en dit toepassen 

Benodigdheden 

 

 
 

- plastic flaconnen met schoonmaakmiddel 

- voor elke twee leerlingen: 

- een emmer 

- een schoonmaakdoek 

- water  

 

Korte samenvatting  Met behulp van het vullen van doppen oefenen leerlingen 

hoeveel dopjes schoonmaakmiddel er nodig zijn voor een 

emmer water. 

 

Organisatie Klassikaal 

 

Activiteiten 

 

 

Introductie: 

Zet een emmer water neer en vertel dat de leerlingen 

gaan schoonmaken. Gooi teveel schoonmaakmiddel erin 

zodat een berg sop ontstaat. Vraag aan de leerlingen wat 

de oorzaak daar van is en hoe ze dat kunnen voorkomen. 

Misschien zijn er leerlingen die op de maat 'scheutje' 

komen. Keur dat goed en vraag hoe je dat heel precies 

kunt afpassen. Richt op de informatie op de flacon en 

vraag of de hoeveelheid er op vermeld wordt. 

 

Kern: 

Vraag aan de leerlingen of ze weten hoeveel dopjes 

schoonmaakmiddel nodig is voor voldoende sop in een 

emmer water. Welke informatie lezen ze op de fles? 

Vraag aan de leerlingen hoe ze een dop vullen, tot de 

rand of de helft? 

Laat leerlingen eerst even oefenen met het vullen van 

dopjes met water. 

Laat ook in een glas of glazen potje zien wat een dop 

ongeveer inhoudt als je het in een andere vorm giet. 

  

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om per tweetal een emmer water te 

vullen en er precies de hoeveelheid dopjes 

schoonmaakmiddel aan toevoegen die vermeld staat. 

Laat materiaal of meubels schoonmaken. 

 

Afsluiting:  

Bespreek de les en laat andere flacons zien en vraag naar 

de maat van deze vloeistof op een emmer water. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dag.nl/wp-content/uploads/2009/02/schoonmaakmiddelen.jpg&imgrefurl=http://www.dag.nl/binnenland/moeten-veld-ruimen-huismerken-229657%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3DFeed%253A%2BDagRssNieuws%2B(DAG%2Bnieuws%2B1)&usg=__xye6UglJLxae11XRSQ5Y-xYKaV4=&h=420&w=550&sz=60&hl=nl&start=11&itbs=1&tbnid=-fKnrxOITHkArM:&tbnh=102&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dschoonmaakmiddelen%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Aandachtspunten Sommige vloeistoffen gaan in milliliters of ze vermelden 

i.p.v. een emmer water een dopje per liter water. 

Oefen eerst de natuurlijke maat 'een dop'. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- maak zelf een etiket met weinig tekst 

- maak zelf een informatieplaatje met pictogrammen 

van dopjes 

 

Moeilijker: 

- zelf de informatie laten opzoeken en bepalen 

hoeveel dopjes nodig zijn voor een half gevulde 

emmer met water of voor een hele grote emmer 

met water 

 

Vervolgactiviteiten - vergelijk een scheutje met een dopje water 

- hoeveel dopjes water gaan er in een emmer? 

(wedstrijd of raadspel) 

- een getal op plantenpotten plakken of schrijven dat 

correspondeert met het aantal dopjes water dat de 

plant nodig heeft 

 

Software Videofilmpjes via you tube of google video's 
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 6. Koffie zetten 

 

Leeftijdsgroep ongeveer 12-16 jaar 

 

Kerndoel/leerlijn 9 Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4: 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 9. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4.3.9 omgaan met natuurlijke inhoudsmaten: 

koffieschepje en streepjes (op waterreservoir) 

 

Doel van de les 

 

Koffie zetten: koffieschepje gebruiken en juiste 

hoeveelheid water toevoegen (waterreservoir aflezen met 

streepjes). 

 

Benodigdheden 

 

- koffiezetapparaat 

- koffie 

- koffieschepje 

- water 

- twee kopjes zeer slappe koffie  

- twee kopjes hele sterke koffie 

 

Korte samenvatting  De leerlingen proeven het verschil tussen sterke en 

slappe koffie. De leerlingen zetten koffie met het 

koffiezetapparaat. Daarbij gebruiken ze een koffieschepje 

en kijken ze naar de streepjes op het waterreservoir om 

voldoende water toe te voegen. 

 

Organisatie Klassikaal 

Koffiezetten: twee leerlingen 

Werkblad individueel 

 

Activiteiten Introductie: 

Laat twee leerlingen slappe en sterke koffie proeven en 

laat ze omschrijven wat ze proeven. 

Vraag de leerlingen of ze weten hoe het komt dat in het 

ene kopje zulke slappe, waterige koffie zit en in het 

andere kopje veel te sterke koffie. 

Laat de andere leerlingen meedenken hierover en hun 

mening geven en richt de les op het zetten van koffie met 

de juiste hoeveelheden koffie en water. 

Vraag aan de leerlingen hoe je lekkere koffie kunt zetten 

en of ze je daarbij willen helpen. 

 

Kern: 

Laat de leerlingen bedenken hoeveel koffie er nodig is en 

hoeveel water voor een volle pot koffie. 

Laat desnoods één van de ouders bellen voor advies (sein 

ze in) en richt op een oplossing door het gebruik van een 

koffiemaatschepje en de strepen op de inhoudsbak waar 

het water ingegoten wordt. 

Laat de leerlingen goed kijken en tellen hoeveel kopjes 

koffie je kunt zetten met het apparaat. 

 

Verwerking: 

Laat twee leerlingen koffie zetten. 

De andere leerlingen maken individueel het werkblad, 
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waarbij ze aangeven hoeveel afgestreken schepjes nodig 

zijn en hoeveel streepjes water voor het gegeven aantal 

personen. 

 

Afsluiting: 

Laat de leerlingen die dit lekker vinden een klein 

kopje/bekertje koffie drinken en geef de anderen een 

kopje thee. 

  

Aandachtspunten Sommige koffiezetapparaten hebben streepjes voor kleine 

én grote koppen koffie, let daar op. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- laat 4 kopjes koffie zetten 

 

Moeilijker: 

- laat kleine en/of grote koppen koffie zetten 

- koffie zetten zonder schepje, met schatten van de 

hoeveelheid koffie in de filter, maar wel water 

vullen tot een bepaalde hoeveelheid strepen 

 

Vervolgactiviteiten - limonadesiroop aanlengen 1 deel siroop:8 delen 

water (streepjeskan) 

- chocolademelk maken met één schep suiker en één 

schep cacao en één mok hete melk 
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Werkblad 1: schrijf het juiste aantal koffieschepjes op          
en streep met een gekleurd potlood in de waterbak 
aan hoeveel water er in moet 
 

 

 

 

personen aantal 
koffieschepj

es 

wate
r 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&pic

to=981 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

     

   

 

 
 

 
 

 

 

      

 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
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 7. De litermaat 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel/ 

Leerlijn 

Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 10. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4.1-3.10 een maatbeker aflezen. 

 

Doel van de les 

 

Deciliters en liter kunnen aflezen. 

Benodigdheden 

 

 
 

- trechter 

- litermaat 

- 10 glazen of redelijke doorzichtige plastic bekers 

- 10 glazen flessen, waarvan een met weinig en 

ander met veel water 

- een pollepel 

- watervaste stift (of stickertjes en stift) 

 

Korte samenvatting  

 

De leerlingen verkennen de litermaat en ontdekken dat de 

strepen staan voor gelijke hoeveelheden water. Met 

afgevulde flessen water van 1 tot 10 deciliter (streepjes 

van de litermaat) maken ze een soort klankspel. 

 

Organisatie Klassikaal 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Introductie: 

Laat een literfles zien, die gevuld is met water. Haal 

informatie op over de literfles, over de informatie die er 

op staat, de standaardmaat liter en het aantal bekers dat 

je uit een literfles haalt. 

Vraag de leerlingen of ze weten waar die maatbeker voor 

dient. 

Vraag aan de leerlingen of de inhoud van de literfles 

hierin zal passen. 

 

Kern: 

Laat de fles water in de litermaat gieten en vraag naar de 

betekenis van de inhoud.  

Verken de litermaat, de strepen die er op staan en vraag 

de leerlingen naar de betekenis van de strepen. 

Richt op het feit dat al die streepjes eenzelfde 

hoeveelheid water vertegenwoordigen en laat de 

leerlingen zelf bedenken hoe ze dat kunnen toetsen. 

Laat het uitproberen met de glazen of de bekers. 

Vertel dat je iets geks hebt ontdekt en laat de twee 

flessen zien (een met veel en de ander met weinig water). 

Laat een van de leerlingen met een pollepel er tegen aan 

tikken en vraag naar het verschil. 

Stel voor om met de flessen en het water een soort 

klokkenspel te maken maar dan heel precies oplopend 

van 1 naar 10 maatstreepjes water. 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.inhetoldekoeland.nl/witte_maatbeker.jpg&imgrefurl=http://www.inhetoldekoeland.nl/nieuwe_pagina_3.htm&usg=__cFwQcm6GfYJ3n4OoFxH-KqsRh5k=&h=480&w=640&sz=111&hl=nl&start=50&um=1&itbs=1&tbnid=fZiUCxx6WJesfM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dmaatbeker%26start%3D36%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.2twintig.nl/tasks/sites/2twintig/assets/Image/schweppes_flessen.jpg&imgrefurl=http://www.2twintig.nl/pers/schweppes-is-back-met-nieuwe-fruitsmaken-en-stijlicoon-nicole-kidman/&usg=__WZMa2-s6zW-Qw7fatAbW6aEb4oU=&h=172&w=150&sz=6&hl=nl&start=50&um=1&itbs=1&tbnid=Cx8fYP-OYsmIOM:&tbnh=100&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dliterfles%2Bfrisdrank%26start%3D36%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nonplusultra.nl/productafbeeldingen/zoom/16186/keuken-iittala-iittala-kartio-glazen-set-van-4.jpg&imgrefurl=http://www.nonplusultra.nl/product/16186/iittala-kartio-glazen-set-van-4/&usg=__4OfdeXQGM2GsyfLZGP7SaA0MB94=&h=500&w=500&sz=26&hl=nl&start=34&um=1&itbs=1&tbnid=gs-iusG8fGCcqM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dglazen%26start%3D18%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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Verwerking: 

Vraag de leerlingen om elk een fles te vullen met water 

van 1 tot 10 strepen in de litermaat. Laat de inhoud met 

de trechter in een fles gieten, zodanig dat er 10 flessen 

worden gevuld van 1 tot 10 deciliter (deze standaardmaat 

hoef je nog niet te noemen). 

Laat ze zelf steeds bepalen welke maat ze nog nodig 

hebben en hoe ze dat willen organiseren. 

Noteer met een stift de maat 1 tot 10 op de flessen. 

 

Afsluiting: 

Laat de leerlingen om de beurt wat spelen op de flessen 

en gebruik ze voor de begeleiding van een lied. 

Of geef met cijfers die corresponderen met de flessen een 

melodie aan. 

Vraag de leerlingen wat ze geleerd hebben. 

 

Aandachtspunten Sommige maatbekers zijn verwarrend. Neem het liefst 

een maatbeker met strepen van 1 tot 10. 

 

Differentiatie 

 

 

 

Makkelijker: 

– laat vloeistoffen vergelijken met de litermaat: 

meer of minder dan een liter 

– zet met een watervaste stift 1 tot 10 in de 

maatbeker bij de streepjes als dit niet duidelijk is 

voor de leerlingen 

 

Moeilijker: 

– introduceer de standaardmaat deciliter meteen 

– laat de productinformatie over liter opzoeken op 

de flessen 

– vul glazen liter potten (bijvoorbeeld potten waar 

groenten in hebben gezeten) met verschillende 

inhouden en laat ze eerst schatten wat er in zit en 

daarna meten met de litermaat hoeveel er per pot 

in zit 

 

Vervolgactiviteiten 

 
 

– vul verschillende glazen, potten en flessen met 

water en laat schatten en daarna meten hoeveel er 

in zit met behulp van een litermaat. Laat vooral 

zien dat de vorm misleidend kan zijn (een 

smal,hoog glas kan evenveel bevatten als een 

wijd, laag glas) 

– limonadesiroop en water op juiste 

smaakverhouding brengen met behulp van een 

litermaat 

– zoeken op de litermaat waar veel maten op staan, 

wat de maat is die wij hanteren (deciliters). Doe 

dit door de eenvoudige litermaat te vergelijken 

met de ingewikkelde litermaat. 

 

Software – video's op google of you tube 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.technopolis.be/content/images/experimenten/muzikaleflessen_01.jpg&imgrefurl=http://www.technopolis.be/nl/index.php%3Fn%3D4%26e%3D47%26s%3D355%26exp%3D117&usg=__8FcBTQxrPm0ceYf1o8P3SG-NPtw=&h=81&w=250&sz=47&hl=nl&start=34&um=1&itbs=1&tbnid=BnLa2H_cqNYKoM:&tbnh=36&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Drij%2Bflessen%26start%3D18%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rozenrakkers.nl/startpagina/flessen.jpg&imgrefurl=http://www.rozenrakkers.nl/juf%2520marjolein/paginas/Pasen.htm&usg=__79DxMVFwco72IsFWFbGoYltbtMA=&h=853&w=1280&sz=259&hl=nl&start=46&um=1&itbs=1&tbnid=fP_jQGNALIDRfM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Drij%2Bflessen%26start%3D36%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.loversandfriends.nl/images/system/1118061792_glaswerk.jpg&imgrefurl=http://www.loversandfriends.nl/shop.php%3Fid%3D81&usg=__Y5HhbMDgmd3CIQ8ovKh3eOcp3UI=&h=318&w=255&sz=18&hl=nl&start=67&um=1&itbs=1&tbnid=CeuB6hwf70Z6WM:&tbnh=118&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dglaswerk%26start%3D54%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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 8. Hoeveel deciliters gaan er in een liter? 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 10. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.10 de standaardmaat deciliter (dl) en milliliter (ml) 

4.1_3.10 een maatbeker aflezen 

 

Doel van de les 

 

Weten wat een deciliter betekent. 

Benodigdheden 

 
 

- litermaatbeker 

- decilitermaatbeker 

- trechter 

- twee flessen van ongeveer dezelfde maat, maar die 

uiterlijk zeer verschillend lijken 

- water 

 

Korte samenvatting  Met behulp van de decilitermaatbeker, de litermaatbeker 

en diverse flessen oefenen leerlingen met deze maten en 

verlenen ze betekenis aan deze maten voor het latere 

dagelijkse gebruik.  

 

Organisatie Klassikaal. 

het werkblad maken ze in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie: 

Haal voorkennis op over de litermaatbeker. Weten ze nog 

wat de streepjes betekenen en leggen ze nog verband 

tussen de fles frisdrank en de inhoud van een 

litermaatbeker? 

 

Kern: 

Zet een decilitermaatbeker naast de litermaatbeker. 

Laat de decilitermaatbeker en de litermaatbeker zien en 

vraag aan de leerlingen of ze weten wat het is. 

Vraag aan de leerlingen naar de overeenkomsten en naar 

de verschillen. 

Vertel de leerlingen dat het kleine maatje een deciliter is. 

Laat een decilitermaatbeker met water vullen en vraag 

wat er gebeurt als je het in de litermaatbeker giet. Leg 

verband met de les waarin je 10 flessen vulde van 1 tot 

10 deciliter. 

Vraag de leerlingen daarna hoeveel deciliterbekertjes je 

moet vullen en in de litermaatbeker moet gieten tot de 

litermaat vol is. 

Ga het samen met de leerlingen proberen en vraag de 

leerlingen het aantal deciliters te tellen en te turven op 

het bord. 

 

Laat daarna twee verschillende flessen zien die qua 

inhoud nauwelijks verschillen maar uiterlijk zeer 

verschillend zijn en vraag wat handig is om te gebruiken 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fiers.be/cms_files/N-194666-Img1.jpg&imgrefurl=http://www.fiers.be/nl/194666&usg=__TFmJijXvqqflb-uVeKt62Pz7EO8=&h=190&w=190&sz=31&hl=nl&start=116&um=1&itbs=1&tbnid=bpZV2Cd6WHRFQM:&tbnh=103&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dmaatbekers%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.drinkwaterfilter.nl/contents/media/flessen1.jpg&imgrefurl=http://www.drinkwaterfilter.nl/contents/nl/d5.html&usg=__IU4zGautWsucf8WOJwLrde_7-3c=&h=628&w=808&sz=65&hl=nl&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=mDY0HP_keFkqlM:&tbnh=111&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dflessen%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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om te meten hoeveel er in zit: de litermaat of de 

decilitermaat.  

Laat de twee flessen meten met decilitermaatjes (vraag 

de leerlingen hoe je dat doet: eerst de flessen vullen en 

dan in de deciliter gieten en turven óf andersom de 

flessen vullen met decilitertjes water en turven) 

Richt op de handigheid van de decilitermaatbeker, maar 

laat ook zien hoe je met de litermaat in een keer de 

streepjes kunt aflezen. 

 

Verwerking: 

Laat werkblad 1 maken, waarbij ze het aantal deciliters in 

de maatbeker aan geven. 

 

Afsluiting: 

Bespreek de ervaringen met het werkblad en vraag naar 

het gebruik van de deciliter: waar kun je het voor 

gebruiken. 

Vertel de leerlingen hoe ze in de volgende les weer verder 

gaan oefenen met de deciliter. 

 

Aandachtspunten Leerlingen hoeven niet persé te weten dat een liter tien 

deciliter is. Het is wel belangrijk dat ze weten wat ze 

moeten doen als dit wordt aangegeven in een recept of 

beschrijving en het is ook belangrijk dat ze weten dat er 

een verschil is tussen liter, deciliter en milliliter. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

Niet het werkblad maken, maar vooral richten op het 

verschil tussen één deciliter en één liter 

 

Moeilijker: 

Een halve deciliter afmeten (op gevoel).  

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

Recepten zoeken met deciliters   

Deciliter macaroni per persoon 

Halve deciliter rijst per persoon 

Verschil tussen deciliter en een blikje frisdrank  

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.growpalace.com/media/catalog/category/maatbekers.gif&imgrefurl=https://www.growpalace.com/meetapparatuur-en-toebehoren.html&usg=__pRPwFOxs4oMdm2znVXMtKehmWuI=&h=162&w=170&sz=20&hl=nl&start=103&um=1&itbs=1&tbnid=-OTpD_MisxFQ2M:&tbnh=94&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dmaatbekers%26start%3D100%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.faqs.org/photo-dict/photofiles/list/2704/3600macaroni_penne.jpg&imgrefurl=http://www.faqs.org/photo-dict/phrase/2704/macaroni-penne.html&usg=__7wT3zv_kcD8b7yiQrEKJTD1cEaY=&h=466&w=700&sz=81&hl=nl&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=1HjBFKUNhyM2QM:&tbnh=93&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dmacaroni%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 1   Teken deciliters vloeistof in de maatbeker  
 

 

 

 

deciliter (dl) water 
 

 

 

3 dl 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5 dl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 dl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dl 
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 9. Voeg een deciliter toe 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 10. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.10 de standaardmaat deciliter (dl) en milliliter (ml) 

 

Doel van de les 

 

Bij het lezen van een recept begrijpen wat een deciliter is 

en het kunnen afmeten met een deciliter maatbekertje. 

 

Benodigdheden 

 

 

- water 

- decilitermaatjes 

- kopieën van recepten met inhoudsmaten of 

tijdschriften van supermarkten (sorteer alvast 

vooraf, zodat het zoeken niet te lang gaat duren)  

- kookboeken 

 

Korte samenvatting  De leerlingen lezen samen met de leerkracht een recept 

door waar het begrip deciliter in voorkomt. De leerlingen 

maken kennis met een decilitermaatbeker en zoeken 

daarna in recepten op of er deciliter maten worden 

genoemd. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introductie: 

Haal lesstof op uit de vorige lessen over de deciliter en 

waar je deciliters voor nodig hebt. 

Laat op het digibord een recept zien waar de deciliter in 

voor komt (zie werkblad 1). 

Laat het recept voorlezen en bespreek met de leerlingen 

wat een deciliter is. 

Zet enkele maten neer op de groepstafel en vraag of ze 

de decilitermaat herkennen. 

 

Kern: 

Laat de decilitermaat vullen met water en giet het over in 

een glas en weer terug, zodat de leerlingen weer zien 

hoeveel water erin zit. Laat het bijvoorbeeld vergelijken 

met een gewone drinkbeker en laat ontdekken of ze meer 

of minder dan een deciliter melk per dag drinken, met 

vooral als doel om te ervaren hoeveel een deciliter 

vloeistof inhoudt. 

 

Verwerking: 

Vraag aan de leerlingen om recepten op te zoeken in 

boeken of laat recepten knippen uit tijdschriften waarin de 

deciliter maat voorkomt. 

 

Afsluiting: 

Laat de leerlingen de recepten uit de tijdschriften 

ophangen of in een werkboek plakken. 

Bedenk samen waar de decilitermaat nog meer voor 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://images.marktnet.eu/adimg/200907/4137718-7513-100x75-t.jpg&imgrefurl=http://www.marktnet.nl/Antieke-tinnen-maatbeker-maatkan-1-dl-4137718.htm&usg=__eCqVNPcfvEDy7WScVBeVPEXUY4Y=&h=75&w=100&sz=4&hl=nl&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=-k1WDXjmiPxdWM:&tbnh=61&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Deen%2Bdeciliter%2Bmaat%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gentsbakkershuis.be/gentsb20.jpg&imgrefurl=http://www.gentsbakkershuis.be/GENTSBKH.htm&usg=__uwnptC_tB54DOaPu1zXA4-zSfdY=&h=381&w=781&sz=28&hl=nl&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=iQDMDeRyZ3_HAM:&tbnh=70&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dmaatbekers%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://94.100.122.97/629700001-629750000/629736501-629736600/629736554_14_a8Ma.jpeg&imgrefurl=http://receptenzoeken.hyves.nl/blog/19567294/Nieuw_kooktijdschrift_Jamie_Oliver/Y9W9/&usg=__L6CRme21Q5o5wpcFUICnOOo3ow4=&h=75&w=75&sz=7&hl=nl&start=56&um=1&itbs=1&tbnid=jAZoYwu6hg1o0M:&tbnh=71&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3Dkooktijdschrift%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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gebruikt kan worden (bijvoorbeeld om rijst, macaroni af 

te passen). 

 

Aandachtspunten Recepten met deciliters komen minder vaak voor dan met 

milliliters. Als je recepten zoekt google dan op recepten 

met de deciliter. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- Bespreek het recept, werk in de context van een 

kookles en maak de deciliter tot een vaste maat 

die verband houdt met het bekertje en leg geen 

verband later met de liter. 

 

Moeilijker: 

- Laat eerst de streepjes zien in de litermaatbeker 

en bespreek dit. Laat vervolgens met water een 

deciliter afmeten en vertel de leerlingen pas 

daarna dat er een handige maatbeker bestaat 

speciaal voor een deciliter. Op deze manier kunnen 

ze beide maatbekers gebruiken. 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

– estafettewedstrijd waarbij een litermaat wordt 

gevuld al rennend met steeds één deciliter water 

– laat 10 glazen potten vullen met water, oplopend 

van 1 tot 10 deciliter en laat ontdekken dat 10 

deciliter hetzelfde is als één liter 

– koken met een deciliter vloeistof of vaste stof 

– limonade maken met twee deciliter limonadestroop 

en acht deciliter water 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.inhetoldekoeland.nl/witte_maatbeker.jpg&imgrefurl=http://www.inhetoldekoeland.nl/nieuwe_pagina_3.htm&usg=__cFwQcm6GfYJ3n4OoFxH-KqsRh5k=&h=480&w=640&sz=111&hl=nl&start=55&um=1&itbs=1&tbnid=fZiUCxx6WJesfM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dmaatbeker%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cmgtcontent.ahold.com.kpnis.nl/cmgtcontent/media//000278200/000/000278250_004_46801_200.jpg&imgrefurl=http://webwinkel.ah.nl/product/AH/46801/AH%2BLimonadesiroop%2Bframboos&usg=__8d7IeTxeXooITMF8W--tfBpi0E4=&h=200&w=200&sz=9&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=613Bp0kjAB9ixM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dlimonadesiroop%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 1  voorbeeldrecept (tik in op internet: recepten met de deciliter) 
 

 

Koolsalade 

 

Ingrediënten 

 75 gram rozijnen  

 750 gram witte kool  

 1 deciliter yoghurt  

 1 theelepel honing  

 1 deciliter mayonaise  

 1 eetlepel citroensap  
 2 theelepels karwijzaad  

 

 

 

Bereiding 

Was de rozijnen en laat ze in een beetje warm water wellen. Verwijder van de kool de 

lelijkste buitenste bladeren. Snijd de kool in de lengte in vieren, verwijder de witte stronk 

en snijd de kool in heel dunne reepjes. Doe deze in een vergiet en giet er ruim kokend 

water over. Spoel ze na met koud water en laat de kool goed uitlekken. 

 

Maak intussen een dressing door de yoghurt, honing, mayonaise en citroensap door 

elkaar te kloppen. Laat de gewelde rozijnen goed uitlekken en dep ze droog. Meng de 

rozijnen samen met het zout, de peper, en het karwijzaad door de dressing. Schep ook 

de kool door de dressing en laat de koolsalade ca. 15 minuten staan. 

 

 

 

http://www.knorr.nl/site/producten/534992/product/refrecept
http://www.knorr.nl/site/producten/534992/product/refrecept
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 10. Hoeveel water gaat er in die vaas? 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

Ze leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 10. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.10 de standaardmaat deciliter (dl) en milliliter (ml) 

4.1_3.10 een maatbeker aflezen 

 

Doel van de les 

 

Een litermaat kunnen aflezen en liters bij elkaar optellen. 

 

Benodigdheden 

 

- 10 vazen groot, klein, smal, hoog, breed en laag in 

diverse inhoudsmaten 

- litermaatbekers met decilitervermelding 

- emmers 

 

Korte samenvatting  De leerlingen meten de inhoud van de met water gevulde 

vazen in liters en deciliters (afgerond -naar beetje meer 

dan-). Een vaas wordt met water gevuld, de inhoud van 

de vaas wordt gemeten met de litermaat. De liters 

worden geturfd. 

Als er geen volle liter meer wordt gemeten, kijken de 

leerlingen naar de streepjes op de laatst gevulde 

litermaatbeker.  

Daarna worden de vazen van weinig naar veel water 

gerangschikt in de juiste volgorde. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Laat de werkbladen in tweetallen maken. 

 

Activiteiten Introductie: 

Zet een emmer neer en laat de leerlingen om de beurt de 

vazen met water vullen door een litermaat onder te 

dompelen in de emmer en uit te gieten in de vaas. 

Vraag ze om te schatten in welke vaas het minste en het 

meeste water zit. 

Misschien dat een enkeling goed opgelet heeft en heeft 

het aantal maatbekers geteld. 

Vraag de leerlingen hoe ze precies de inhoud kunnen 

meten. 

 

Kern: 

Laat ze dat vooral samen ontdekken. Zet de emmers en 

de litermaten wel in het zicht. Laat telkens na het vullen 

van één liter de inhoud in de emmer gieten, zodat na 

afloop altijd nóg eens gecheckt kan worden of de inhoud 

klopt. 

Stel vragen over een nauwkeurige telling: noteren 

hoeveel liters worden gevuld tot één liter en in de emmer 

worden leeggegooid en vervolgens het aflezen van de 

laatst gevulde litermaat. Doe dat een paar keer samen. 

 

Verwerking: 

Vraag de leerlingen om per tweetal een werkblad te 

maken, waarbij ze elke genummerde vaas (van 1 tot 10) 
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gaan meten qua inhoud. 

 

 

Afsluiting: 

Bespreek de les en laat de vazen van weinig naar veel 

inhoud in de juiste volgorde zetten. Vraag of de schatting 

klopte. 

 

Aandachtspunten Het wordt vast een natte boel, houdt een doek bij de 

hand. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- vullen met dopjes water, turven, tellen en 

vergelijken 

- vullen met deciliters, turven, tellen en vergelijken 

- kan er minder of meer dan een liter water in? 

 

Moeilijker: 

- eerst schatten hoeveel liter én deciliter water er in 

een vaas gaan 

 

Vervolgactiviteiten - inhoud van flessen 

- inhoud van soepblikken 

- inhoud van emmers 
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Werkblad 1                    
Schrijf hoeveel liter(s),deciliters en meer water in een vaas gaan 
 

vaasnummer liter(s) deciliters en nog een beetje: 
zet dan een kruisje 

in dit vak 

1 
 

 

 

   

2 
 

 

 

   

3 
 

 

 

   

4 
 

 

 

   

5 
 

 

 

   

6 
 

 

 

   

7 
 

 

 

   

8 
 

 

 

   

9 
 

 

 

   

10 
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 11. Een blikje cola 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 10. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.10 referentiematen, zoals een blikje (330 ml) en 

een emmer (10 l) frisdrank 

 

Doel van de les 

 

Weten hoeveel bekers er ongeveer uit een blikje frisdrank 

gaan. 

 

Benodigdheden 

 

- voor iedere leerling een blikje cola (of andere 

frisdrank)  

- voor iedere leerling een beker, plus twee bekers 

extra voor de kernactiviteit 

 

Korte samenvatting  Met behulp van een blikje cola en bekers ervaren de 

leerlingen wat de inhoud is van een doorsnee blikje (330 

ml). of: hoeveel bekers er ongeveer uit een blikje gaan. 

 

Organisatie Klassikaal 

 

Activiteiten 

 

 

Introductie: 

Deel de blikjes cola uit en vraag aan de leerlingen of ze 

weten hoeveel cola er in een blikje zit: meer of minder 

dan een doorsnee beker, hoeveel bekers kun je er mee 

vullen? Laat de antwoorden noteren op het bord. 

 

Kern: 

Vraag aan de leerlingen hoe ze dat kunnen checken. 

Laat dit controleren met bekers. 

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen ervaren hoe het is om zo'n hoeveelheid 

te drinken. 

 

Afsluiting: 

Bespreek of ze het veel of weinig vinden om te drinken. 

Bespreek de geschatte aantallen bekers die je met een 

blikje cola kunt vullen. 

 

Aandachtspunten Het is wenselijk om deze activiteit, i.v.m. de kosten te 

koppelen aan een verjaardag of andere 

traktatiemogelijkheid. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- de inhoud van een blikje meten met bekers 

Moeilijker: 

- laat de inhoud na de activiteit met de bekers, 

meten met een maatbeker 

- twee soorten gangbare blikjes laten vergelijken en 

kunnen vertellen hoeveel bekers eruit gaan 

 

Vervolgactiviteiten   Hoeveel glazen gaan er uit een fles cola? 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verpakkingshop.nl/images/drinkbekerLR.jpg&imgrefurl=http://www.verpakkingshop.nl/index.php/cPath/241_184&usg=__aqedy3wOn9dqQgLKO6QxaoEL3ew=&h=308&w=408&sz=3&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=YkLqltc9UjcM3M:&tbnh=94&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Ddrinkbekers%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://static.marktplaza.nl/images/1/9/7799909.jpg&imgrefurl=http://www.marktplaza.nl/680501-COCA-COLA-frisdrank-in-blik-Coca-Cola-pak-24-stuks-7799909.php&usg=__WQqxaLUdGQYcwNDzrt3nirsHdx0=&h=450&w=450&sz=27&hl=nl&start=35&um=1&itbs=1&tbnid=BVcEN8mvoxpq1M:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dblikje%2Bcola%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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 12. Tandenpoetsen met de kraan open 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 10. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.10 referentiematen kennen van een emmer 

Een maatbeker aflezen 

 

Doel van de les 

 

Weten hoeveel liter water of hoeveel emmers water het 

kost als je de tanden poetst met de kraan open. 

Dit kunnen vergelijken met de hoeveelheid water bij 

zuinig en afgepast gebruik. 

 

Benodigdheden 

 

 

- een litermaatbeker 

- 8 emmers  

- tandenborstel 

- tandpasta 

- beker 

- handdoek 

- een kookwekker 

Korte samenvatting  

 

 

 

 

De leerlingen gaan de liters water en/of emmers water 

vergelijken die gebruikt worden bij het tandenpoetsen. Bij 

de ene oefening laten de leerlingen de kraan lopen 

gedurende de hele tijd en bij de andere oefening wordt de 

kraan opengezet om de borstel nat te maken, een beker 

water te vullen en de tandenborstel en wasbak schoon te 

spoelen. In beide gevallen wordt het gebruikte water in 

emmers opgevangen. Daarna wordt gemeten hoeveel 

water nodig was voor beide oefeningen en worden de 

verschillen besproken. 

 

Organisatie Klassikaal 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Bespreek met de leerlingen het tandenpoetsen en stel 

vragen over hoe ze dat stap voor stap doen en hoelang je 

gemiddeld moet tandenpoetsen (richttijd is 2 minuten). 

Stel ook vragen over het watergebruik: wanneer maken 

de leerlingen de kraan open en dicht?  

Vraag aan de leerlingen of ze een idee hebben hoeveel 

liter water en/of emmers water je gebruikt bij het 

tandenpoetsen? Noteer deze schattingen. 

 

Kern: 

Vertel de leerlingen dat ze vandaag gaan uitproberen 

hoeveel water je verbruikt als je tandenpoetst met de 

kraan open óf op een zuinige manier tanden poetst. 

Maak twee groepjes en vraag uit elk groepje een leerling 

die de tanden wil poetsen. 

Vraag de leerlingen hoe je eerlijk kunt meten en richt op 

de tijd en het opvangen van het waterverbruik. 

Spreek af hoeveel tijd je precies wil nemen voor het 

tanden poetsen en vertel dat je de kookwekker gaat 

zetten. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Tandenborstel.jpg&imgrefurl=http://currypasta.punt.nl/%3Fa%3D2009-05&usg=__wnxt64gvtdWY__NHoO25KSl4LDk=&h=768&w=1024&sz=256&hl=nl&start=5&itbs=1&tbnid=Tdvq4PVmrS_-cM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtandenborstel%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.moonenpackaging.com/photoseek/get_thumbnail.php%3Fid%3D11843%26large%3D1&imgrefurl=https://www.moonendirect.eu/emmer-bekro-liter-bouw-rond-blauw-plastic-29x23cm-p-689173.html&usg=__8m-WA7nNN27TjNpgPnPC18N-drs=&h=240&w=237&sz=14&hl=nl&start=4&itbs=1&tbnid=2qvtQDb6_Zr9iM:&tbnh=110&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Demmers%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Bij leerling A gaat de waterkraan direct bij het poetsen 

open. Leerling B maakt alleen de tandpasta op de borstel 

even nat, daarna gaat de kraan dicht. Er wordt twee 

minuten gepoetst. Daarna wordt gespoeld en 

schoongemaakt.De andere leerlingen zorgen dat de 

emmer die bij het tandenpoetsen wordt gebruikt om het 

water (vuil en schoon) op te vangen, steeds wordt 

vervangen door een nieuwe lege emmer. 

 

Verwerking: 

Als ze klaar zijn gaan de leerlingen in twee groepjes 

zitten, rondom de emmers die ze gebruikt hebben. 

Vraag de leerlingen welke manier van watergebruik het 

zuinigste is en waarom. Vraag ze wie het meeste water 

heeft verbruikt en hoeveel emmers dat zijn. 

Laat de leerlingen bedenken hoe ze dat kunnen meten en 

reik de litermaat aan.Laat de litermaten vullen en vraag 

de leerlingen om de liters te turven op werkblad 1. 

 

Afsluiting: 

Bespreek de resultaten, de verschillen in gebruik. 

Vraag de leerlingen ook of er nog andere activiteiten in 

huis of op school zijn waar ze zuiniger met water kunnen 

omspringen. 

 

Aandachtspunten 

 

 

Leerlingen zijn in het algemeen zeer verbaasd over de 

hoeveelheid water die ze verbruiken. Bij de kraan volop 

open worden in 2 minuten iets meer dan 3 emmers water 

gevuld, wat ongeveer neer komt op 20 liter water. 

Leg verband tussen de emmer en het aantal liters dat een 

emmer bevat, het is namelijk moeilijk voor te stellen dat 

er zoveel (7 l) water in een emmer zit. 

Laat dit bijvoorbeeld ook ervaren door een emmer water 

op een droog speelplein te laten uitvloeien en doe dat ook 

met een liter water, om te laten zien hoeveel water dat is. 

Zie de les 'de emmer'. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- tel alleen de emmers en kijk welke manier van 

tandenpoetsen het meeste water kost 

 

Moeilijker: 

- laat vooraf schatten hoeveel water er in een emmer 

zit en hoeveel water er verbruikt wordt 

- vraag de leerlingen om te meten hoeveel liter water 

er in één emmer zit en eventueel hoeveel die 

emmers gezamenlijk bevatten (rekenmachine). 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

- hoeveel water zit er in een (baby-)bad? 

- hoeveel water kost het douchen? 

- hoeveel water gaat er in een zwembad(je) 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.relatie-geschenken.nl/productImages/11215800_EX.jpg&imgrefurl=http://www.relatie-geschenken.nl/Relatiegeschenken/%3Fc%3D93%26page%3D3%26sort%3Dprice%26order%3Dasc&usg=__mXujNgQaiEAYbN8fMqzDLKRyeX4=&h=550&w=434&sz=32&hl=nl&start=47&itbs=1&tbnid=F3xR4MRDcTry5M:&tbnh=133&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dkookwekker%26start%3D40%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dolceta.eu/nederland/Mod6/IMG/jpg/water.jpg&imgrefurl=http://www.dolceta.eu/nederland/Mod6/spip.php%3Frubrique73&usg=__NuL5x5jMWIUnBuRqSRM0mAtcaTQ=&h=300&w=400&sz=32&hl=nl&start=1&itbs=1&tbnid=-EnsDiwCvmCHJM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dwater%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://kinderboeken.blog.nl/files/2009/06/000555704_001_goudenboekjes_zwembad.jpg&imgrefurl=http://kinderboeken.blog.nl/actueel/nieuws/2009/06/14/albert-heijn-start-exclusieve-samenwerking-met-gouden-boekjes&usg=__NanfOHFiQlmCkwFpDslMCQT0VXg=&h=617&w=1400&sz=491&hl=nl&start=12&itbs=1&tbnid=gkaBltQ_boG4bM:&tbnh=66&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dzwembadje%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 1 Welke manier van tandenpoetsen verbruikt het minste water 

 

tandenpoetsen met 

stromende kraan 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turven van liters meeste of minste water? 

tandenpoetsen met zuinig 

gebruik van water  

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turven van liters meeste of minste water? 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kennislink.nl/upload/118073_962_1095074907844-kraan.jpg&imgrefurl=http://www.kennislink.nl/publicaties/wervels-waargenomen-in-kielzog-nieuwe-turbulentie-theorie&usg=__LcCoRi3lYNjpVKr-Zjbgka_H8jA=&h=115&w=200&sz=9&hl=nl&start=2&itbs=1&tbnid=QllsvbMr4rF-fM:&tbnh=60&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dstromende%2Bkraan%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verbouwen-bouwen.be/2.5.3kraan2.jpg&imgrefurl=http://www.verbouwen-bouwen.be/2005/04/badkamerkranen.html&usg=__laaaKV2xiQLq4n_OSS8wfF9gug4=&h=293&w=356&sz=59&hl=nl&start=2&itbs=1&tbnid=WHhg85xwQ7nmQM:&tbnh=100&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dkraan%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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 13. 125 ml slagroom 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 10. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.10 de standaardmaat deciliter (dl) en milliliter (ml) 

4.1_3.10 een maatbeker aflezen 

 

Doel van de les 

 

Kennismaken met het begrip milliliter 

Benodigdheden 

 

- maatbeker waar milliliters op vermeld staan 

- maatbeker van 1 deciliter? 

- een potje slagroom van 125 milliliter 

- een garde of mixer 

- een beetje suiker 

- een kom om de slagroom in te kloppen 

- een lepel 

- recepten uit supermarkttijdschriften, boekjes, 

internet of uit werkblad 1 

 

 

Korte samenvatting  De leerlingen maken kennis met productinformatie over 

de milliliter en gaan hiermee oefenen. 

Ze leren de afkorting ml kennen. 

Ze kloppen de slagroom en ervaren dat slagroom in 

geklopte vorm niet meer in het oorspronkelijke potje 

past. 

 

Organisatie Klassikaal 

 

Activiteiten 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie: 

Haal voorkennis op over het begrip liter en deciliter. 

Vertel aan de leerlingen dat je slagroom wilde kopen 

maar je wist niet hoeveel voldoende was om iedereen een 

lepeltje slagroom te geven voor op de koffie. 

Wat had je moeten kopen, een liter of een deciliter? 

Vertel dat je het kleinste potje hebt gekocht, maar dat je 

niet goed begreep wat er in zat en wijs op het begrip 

milliliter. 

Vraag aan de leerlingen of zij weten wat dat betekent en 

richt de aandacht op de productinformatie. 

 

Kern: 

Als iedereen overtuigd is dat 125 ml iets zegt over de 

inhoud vergelijk dan 125 milliliter met een deciliter. Giet 

de slagroom in de maatbeker van een deciliter en laat 

zien wat er nog in het potje zit. 

Stel vragen over de verschillen en de overeenkomsten. 

Het past niet. Laat de leerlingen bedenken hoe je het wel 

kunt meten. Richt op de millimetermaatbeker, maar keur 

ook goed als de leerlingen melden dat 125 ml iets meer is 

dan een deciliter. 

Meet samen en leg de afkorting ml uit. 

Klop samen met de leerlingen de slagroom en vraag of de 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.loverendale.nl/Images/LoverendaleSlagroomWeb.jpg&imgrefurl=http://www.loverendale.nl/Kwark.asp&usg=__dWnqnQ26-s7QmVdqVqH7ZCkpm1E=&h=300&w=300&sz=43&hl=nl&start=20&itbs=1&tbnid=oT5-RsJK8QHtMM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dklein%2Bpotje%2Bslagroom%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_ipgixxR5zg8/SxKnIrE4f2I/AAAAAAAAAM4/D1HIg0-bI-c/s320/KitchenAid%2B7-Speed%2BDigital%2BHand%2BMixer.jpg&imgrefurl=http://top-rated-gifts.blogspot.com/2009/11/kitchenaid-7-speed-hand-mixer.html&usg=__X8-vKypPYfrytYrju3qBu-dK_qQ=&h=280&w=280&sz=12&hl=nl&start=74&um=1&itbs=1&tbnid=D6nZLByf2IUTnM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dhandmixer%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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slagroom nog in het potje pas. Laat het uitproberen en 

kijk wat er gebeurt. 

 

Verwerking: 

Vertel de leerlingen dat ze twee recepten mogen zoeken 

waarin de milliliter vermeld staat. Vraag de leerlingen om 

in tweetallen de millilitermaatbeker te vullen met water 

tot de benodigde hoeveelheid 

 

Afsluiting: 

Vraag de leerlingen om de recepten aan elkaar te laten 

zien. Weten ze om welke producten het ging bij de 

millimeter? Help de leerlingen bij het lezen of vraag welke 

leerlingen dit kunnen lezen. 

Probeer samen in elk geval een aantal producten te 

bedenken waar je milliliters van nodig hebt en geen liters. 

Kom nog even terug op de notatie van de ml. 

 

Aandachtspunten De laatste oefeningen zijn erg moeilijk. Misschien is dit 

meer relevant als je een recept in de keuken bespreekt of 

als je met een groepje in de winkel bij de zuivelafdeling 

gaat kijken en de productinformatie gaat (voor-)lezen. 

Milliliter is net als deciliter in vergelijking met de liter 

moeilijk voor te stellen. Het belangrijkste is dat de zml-

leerlingen de begrippen kennen en in relatie brengen met 

wat er nodig is voor een recept, door het vullen van en  

het aflezen op een maatbeker. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- vergelijk het niet met een deciliter maar laat vooral 

met de meest voorkomende producten 

kennismaken waarop milliliters staan aangegeven 

en laat met behulp van een kopje of met lepels 

ervaren hoeveel 125 milliliter is 

 

Moeilijker: 

- laat bijvoorbeeld uit een beker slagroom van 250 

milliliter, 200 milliliter slagroom afmeten en 

kloppen 

 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 
 

- laat producten zoeken, bedenken waarvan de 

inhoud in ml wordt aangegeven op de verpakking 

- laat de leerlingen oefeningen met het meten van 

milliliters vloeistof, zowel door het vullen van een 

bepaalde hoeveelheid als het aflezen ervan 

- eau de toiletflesjes, wat zit er in? 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eurochoice.nl/data/afbeeldingen/ketjap_manis_125_p.jpg&imgrefurl=http://www.eurochoice.nl/data/producten/ConimexIndonesianAssortment.php&usg=__HMaSreonf2XMU9DZQra3jy-ddRo=&h=899&w=350&sz=56&hl=nl&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=9JQH87VzQY8GmM:&tbnh=146&tbnw=57&prev=/images%3Fq%3Dketjap%26um%3D1%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.k2-publisher.nl/media/catalog/product/cache/16/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/4/5/45800_600.jpg&imgrefurl=http://www.k2-publisher.nl/pnl/taal/meten-en-wegen/messbecher-mit-ml-skala.html&usg=__xiG4l1YnFqNLeFQfhTvEavSh4ak=&h=308&w=600&sz=18&hl=nl&start=58&um=1&itbs=1&tbnid=JY7_GxK2E93a_M:&tbnh=69&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dmaatbekers%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.roelofenkitty.nl/albumcreaties/slides/Parfum%2520flesjes.jpg&imgrefurl=http://westlanders.nu/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26layout%3Dblog%26id%3D30%26Itemid%3D92%26limitstart%3D30&usg=__SgKwn3A1oO4SsLwhM-LKuF7nf8Y=&h=540&w=800&sz=200&hl=nl&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=7SOykpChoQRvFM:&tbnh=97&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dparfumflesjes%26um%3D1%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 1 (facultatief): recepten waarin ml voorkomt 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 
Perzikshake 
4 rijpe perziken in partjes gesneden 

100 ml. magere yoghurt 
350 ml. vers geperst sinaasappelsap 

Mix alles met een mixer tot een gladde 
shake 

   

 
 

      
 

Haringhapje met tortillachips 

Nodig 

3 haringen 
6 minitomaatjes 

1/2 zak tortillachips (20 chips) 
125 ml zure room 

150 g tuinkers 
1 kleine gesnipperde ui (sjalot) 

Bereidingswijze 

Verdeel iedere haring in 6 stukjes. 
Snijd de tomaatjes in smalle plakjes. 
Doe een tipje zure room op de chips. 

Leg daarop toefjes veldsla of tuinkers, 
plakjes tomaat en stukjes haring. 

Bestrooi met gesnipperde ui (sjalotjes) 
. 

 

      
 

    
 

 

Japanse soep met kip (4 personen) 

Verwarm een pot bouillon met 

kippenvlees (340 milliliter) en 2 potten 
water in een pan (tot het kookt?). Doe 

er 6 fijn gesneden champignons bij en 
een klein pakje garnalen. 

Doe peper en beetje sojasaus bij. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vincianeclosset.fr/art/Les%2520peches,%2520close%2520up.jpg&imgrefurl=http://www.vincianeclosset.fr/nl/toiles/Fruits&usg=__pAuPf-SdNqVlY2QeoRb3JLiJJPY=&h=320&w=500&sz=115&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=K2_-Ar-N54eMZM:&tbnh=83&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dperzikken%26um%3D1%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vincianeclosset.fr/art/Les%2520peches,%2520close%2520up.jpg&imgrefurl=http://www.vincianeclosset.fr/nl/toiles/Fruits&usg=__pAuPf-SdNqVlY2QeoRb3JLiJJPY=&h=320&w=500&sz=115&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=K2_-Ar-N54eMZM:&tbnh=83&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dperzikken%26um%3D1%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://nl.dreamstime.com/witte-yoghurt-thumb695812.jpg&imgrefurl=http://nl.dreamstime.com/white-yogurt-image695812&usg=__MlyukjN1lmqSf-Luv7AidEOdLRY=&h=270&w=300&sz=17&hl=nl&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=T0DIS2uiamCHyM:&tbnh=104&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dyoghurt%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vander-wal.nl/shop/images/products/Friesland%2520Foods/Riedel/9526_Appelsientje%2520Sinaasappel%252040cl.jpg&imgrefurl=http://www.vander-wal.nl/frisdrank%2520petfles.php&usg=__SbRGvSZmC_LUWrmY_l0dlhrdelQ=&h=500&w=176&sz=57&hl=nl&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=vE40qZ3KR2dTSM:&tbnh=130&tbnw=46&prev=/images%3Fq%3Dsinasappelsap%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://users.skynet.be/Roberts-kookhoekje/tuinkers.jpg&imgrefurl=http://users.skynet.be/Roberts-kookhoekje/Kruiden.htm&usg=__RFRolGPH-efMangDdGfKfhXoNSs=&h=407&w=340&sz=62&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=G-YwbdtVk5piRM:&tbnh=125&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dtuinkers%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://users.skynet.be/Roberts-kookhoekje/tuinkers.jpg&imgrefurl=http://users.skynet.be/Roberts-kookhoekje/Kruiden.htm&usg=__RFRolGPH-efMangDdGfKfhXoNSs=&h=407&w=340&sz=62&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=G-YwbdtVk5piRM:&tbnh=125&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dtuinkers%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://nieuwsblad.typepad.com/anzegem/images/2008/08/13/haring10_4.jpg&imgrefurl=http://nieuwsblad.typepad.com/anzegem/anzegems_dialect/&usg=__7QTTHzlAfuIjtoUcfnKlCXLFtl0=&h=141&w=240&sz=9&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=inG5OftC8tw71M:&tbnh=65&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dverse%2Bharing%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://nieuwsblad.typepad.com/anzegem/images/2008/08/13/haring10_4.jpg&imgrefurl=http://nieuwsblad.typepad.com/anzegem/anzegems_dialect/&usg=__7QTTHzlAfuIjtoUcfnKlCXLFtl0=&h=141&w=240&sz=9&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=inG5OftC8tw71M:&tbnh=65&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dverse%2Bharing%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bgf.ditnet.nl/filebrowser/view/veggipedia/image/ui.jpg&imgrefurl=http://bgf.ditnet.nl/veggipedia/Ui&usg=__fuDUuYw5WkhiyhjXag7uPRApCk0=&h=377&w=300&sz=9&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=AgAj6WPOTLoPnM:&tbnh=122&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dui%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tastethat.nl/Paddestoelen.jpg&imgrefurl=http://www.tastethat.nl/Paddestolen.htm&usg=__3mp7aHObNJaf4GHZqOJsmM2SmdY=&h=300&w=400&sz=127&hl=nl&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=6cdx7YqqVi1FrM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Djapanse%2Bsoep%2Bmet%2Bpaddestoelen%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i100.twenga.com/eten-en-drinken/kippenbouillon/kippenbouillon-geconcentreerd-ah-340-tp_4201222425840139588.png&imgrefurl=http://www.twenga.nl/dir-Eten-en-Drinken,Culinaire-ingredienten,Kippenbouillon&usg=__bi9rjgXL0TzDP3z5PUxB_4Vd-tU=&h=100&w=100&sz=4&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=kbtO9RwL2ngYPM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dkippenbouillon%2Bvan%2Bah%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_qwQIIBKXx1k/S4pnACGau9I/AAAAAAAADs8/G5Pta5qJYqk/s1600/soep.1.garnalen.jpg&imgrefurl=http://adoptielog.blogspot.com/2010/02/chinese-10-schatten-soep.html&usg=__JOy5ocB6hgaYq7ERoRwPBbneX_w=&h=533&w=800&sz=76&hl=nl&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=_bhyjHrR9XgBnM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dbakje%2Bgarnalen%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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 14. Wat staat er op die verpakking? 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 10. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4.2.10 standaardmaat l, dl, ml kennen: 

productinformatie over inhoud lezen. 

1.2.10 hoeveelheden aan getallen tot en met 1000  

koppelen in reële situaties (beperkt tot de context van 

geld en meten) 

1.3.10 hoeveelheden tot 1000 vergelijken in context van 

geld en meten 

2.3.10 getallen tot en met 1000 herkennen, benoemen 

en schrijven 

4.1_3.10 de standaardmaat deciliter(dl) en milliliter(ml) 

 

Doel van de les 

 

Weten wat de betekenis is van productinformatie over 

inhoud op dagelijkse producten zoals bijvoorbeeld melk, 

blikken soep, slagroom, blikjes frisdrank. 

 

Benodigdheden 

 
 

- diverse producten met inhoudsmaten liter, deciliter 

en milliliter 

- drie maatbekers: een met ml, een met dl en een  

litermaat 

- een werkblad 1 

- facultatief werkblad 2 waarop een inhoudsbeker is 

getekend met 4 maatsoorten voor inhoud, waarop 

de leerlingen een keuze moeten maken (zie 

moeilijker) 

 

Korte samenvatting  Leerlingen gaan diverse producten onderzoeken op 

inhoud en wijzen aan op een maatbeker hoeveel dat is en 

noteren dat bij de juiste inhoudsmaat. 

 

Organisatie Klassikaal. 

Verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 

Introductie: 

Haal informatie op over de liter, de deciliter en de 

milliliter. 

Zet een aantal producten in de kring op een groepstafel 

en vraag de leerlingen hoe je te weten komt hoeveel er in 

zit. 

Richt op de productinformatie en laat de leerlingen zelf 

onderzoeken wat er op de verpakking staat. 

 

Kern: 

Vraag de leerlingen om op het bord achter de producten 

die getekend zijn of geschreven, de juiste maat te 

schrijven die op het product genoteerd staat. 

Bespreek de overeenkomsten en de verschillen zodat 

duidelijk wordt welke producten worden aangeduid in 

milliliters, in deciliters of in liters. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bin.ilsemedia.nl/m/m1dybirw9vhx.jpg&imgrefurl=http://www.goeievraag.nl/vraag/goede-maatbeker.13148&usg=__eUhC5hu6qPH-hWahNvTCYkfeSyc=&h=300&w=300&sz=21&hl=nl&start=13&zoom=1&itbs=1&tbnid=CQCKSLKUhYG1XM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dmaatbeker%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=ZBlJTaTWCYyZOsP1mN8P
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.top-verpakking.nl/top/stap1/vb2_stap1.JPG&imgrefurl=http://www.top-verpakking.nl/top/stap1/vb2_stap1.html&usg=__sfuV3PzEBKI_xC9Q3OzYWSp0wE8=&h=318&w=320&sz=45&hl=nl&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=YXDI0qpljGCOpM:&tbnh=117&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dverpakking%2Bsoep%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=KRlJTZfyI4-aOonM4dcP
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Het voert misschien te ver dat de verschillen tussen deze 

notaties volledig begrepen worden, maar het is aan te 

bevelen om deze vragen wel te stellen. Voor de meeste is 

het wel duidelijk dat het bij vloeistoffen in millimeters 

meestal om kleine hoeveelheden gaat in tegenstelling tot 

de producten van een of meer liters. Ze hoeven in elk 

geval niet te weten dat 100 ml gelijk is aan 1dl en 0,1 l. 

 

Verwerking: 

Vraag aan de leerlingen om in tweetallen een aantal 

producten in de juiste tabel op het werkblad te noteren.  

 

Afsluiting: 

Vergelijk de resultaten en vraag aan de leerlingen of ze 

nog meer producten kunnen bedenken. Of laat op een 

digibord bijvoorbeeld plaatjes van diverse producten zien, 

waarvan sommige een inhoudsmaat hebben en andere 

een gewichtsmaat. Laat de plaatjes met een inhoudsmaat 

aanwijzen en benoemen.  

 

Aandachtspunten Verschillende inhoudsmaten door elkaar gebruiken is voor 

de meeste zeer moelijk lerenden te abstract. 

Het gaat vooral om kennismaken met deze inhoudsmaten 

en het kunnen gebruiken in de praktijk van alledag. 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- laat alleen de productinformatie opzoeken en 

sorteren op inhoud of gewicht 

Moeilijker: 

- laat de producten van weinig naar veel sorteren 

(met dezelfde soort maat, bijvoorbeeld milliliter) 

- laat de leerlingen zelf categorieën bedenken waarop 

ze kunnen sorteren 

- laat de leerlingen op werkblad 2, waarop een 

litermaat staat aangegeven die ook  alle andere 

maten bevat, een rood streepje zetten bij de juiste 

maat  

 

Vervolgactiviteiten - naar de winkel producten bekijken, foto's hiervan 

maken en deze gebruiken voor andere activiteiten 

over inhoud (kringgesprek, spel, werkstuk) 

- verschillende maten van één product onder de loep 

nemen (bijvoorbeeld flessen cola of blikken soep) 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.polaris.nl/page/images/thumb/w800h800_340tonijn.jpg&imgrefurl=http://www.polaris.nl/tonijn/q/page/profile_view/profile_id/2375/type/product&usg=___maCubpolAZ0iovG6ap5sECYuDU=&h=467&w=531&sz=128&hl=nl&start=20&zoom=1&itbs=1&tbnid=ffZEv7Tdxm9K-M:&tbnh=116&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dverpakking%2Bblik%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=ShlJTaixLsOVOuDZ_NsP
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Werkblad 1 Wat staat er op de verpakking? Noteer dat in de juiste kolom. 
 

product milliliter deciliter liter 

 

 
pakje sap 

   

 
blik soep 

   

 

 
blik verf 

   

 

 
potje slagroom 

   

 

 
cupje koffiemelk 

   

 

 
blikje cola 

   

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://woordenschat1.web-log.nl/ETEN-EN-DRINKEN/DRINKEN/sap-sinasappelsap.gif&imgrefurl=http://woordenschat1.web-log.nl/woordenschatkist/theezakje/index.html&usg=__44OApbkDT4CgnSmKmpGe3FcSY4A=&h=450&w=450&sz=97&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=4QtP96cQxCjMxM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dsinasappelsap%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.top-verpakking.nl/top/stap1/vb2_stap1.JPG&imgrefurl=http://www.top-verpakking.nl/top/stap1/vb2_stap1.html&usg=__sfuV3PzEBKI_xC9Q3OzYWSp0wE8=&h=318&w=320&sz=45&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=YXDI0qpljGCOpM:&tbnh=117&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dblik%2Bsoep%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i22.photobucket.com/albums/b314/Marjan67/groene_verfpot.gif&imgrefurl=http://miss.punt.nl/%3Fa%3D2007-05&usg=__SkG6qv8wImCmqElB4petXkQhsos=&h=388&w=315&sz=40&hl=nl&start=24&um=1&itbs=1&tbnid=71Ch2tl3zddbKM:&tbnh=123&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dblik%2Bverf%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.heidepoort.nl/beheer/UserFiles/Image/Polderland/Slagroom%2520en%2520Sour%2520Cream%2520200%2520ml.jpg&imgrefurl=http://www.mijnklas.net/afmaaktaak/parser.php%3Ftaaknaam%3D140510%26username%3Da1&usg=__adD387jJfXJjiez6nArkyXvzauM=&h=296&w=320&sz=22&hl=nl&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=yfnajghWE48JrM:&tbnh=109&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dslagroom%2Bpotje%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i224.photobucket.com/albums/dd72/maadj/eten-koffiemelk.jpg&imgrefurl=http://jeeg.punt.nl/%3Fr%3D1%26id%3D418532&usg=__P6tzaFCd5QFuJO6TzeSd619VEdU=&h=98&w=130&sz=5&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=TQqCr4-oJExlQM:&tbnh=69&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dkoffiemelk%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bramsbroodjes.nl/shop/images/imagecache/blik%2520cola.jpg&imgrefurl=http://www.bramsbroodjes.nl/shop/product_info.php%3Fproducts_id%3D92%26osCsid%3D15050d9b8919d0f66fb69597f106a9d7&usg=__ZRCnxxk4YglRN5Ao_Elrd0bwQpw=&h=105&w=105&sz=3&hl=nl&start=37&um=1&itbs=1&tbnid=O619oFQihdqW9M:&tbnh=84&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Dblikje%2Bcola%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 2 (facultatief) kan zelf uitgebreid worden. 
 

product welke maat 
 

 
pakje sap 

 

 
blik soep 

 
 

 
potje slagroom 

 
 

 
cupje koffiemelk 

 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://woordenschat1.web-log.nl/ETEN-EN-DRINKEN/DRINKEN/sap-sinasappelsap.gif&imgrefurl=http://woordenschat1.web-log.nl/woordenschatkist/theezakje/index.html&usg=__44OApbkDT4CgnSmKmpGe3FcSY4A=&h=450&w=450&sz=97&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=4QtP96cQxCjMxM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dsinasappelsap%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.top-verpakking.nl/top/stap1/vb2_stap1.JPG&imgrefurl=http://www.top-verpakking.nl/top/stap1/vb2_stap1.html&usg=__sfuV3PzEBKI_xC9Q3OzYWSp0wE8=&h=318&w=320&sz=45&hl=nl&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=YXDI0qpljGCOpM:&tbnh=117&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dblik%2Bsoep%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.heidepoort.nl/beheer/UserFiles/Image/Polderland/Slagroom%2520en%2520Sour%2520Cream%2520200%2520ml.jpg&imgrefurl=http://www.mijnklas.net/afmaaktaak/parser.php%3Ftaaknaam%3D140510%26username%3Da1&usg=__adD387jJfXJjiez6nArkyXvzauM=&h=296&w=320&sz=22&hl=nl&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=yfnajghWE48JrM:&tbnh=109&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dslagroom%2Bpotje%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i224.photobucket.com/albums/dd72/maadj/eten-koffiemelk.jpg&imgrefurl=http://jeeg.punt.nl/%3Fr%3D1%26id%3D418532&usg=__P6tzaFCd5QFuJO6TzeSd619VEdU=&h=98&w=130&sz=5&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=TQqCr4-oJExlQM:&tbnh=69&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Dkoffiemelk%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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 15. 500 ml bouillon 

 

Leeftijdsgroep 12-16 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 11. 

 

Leerstofonderdeel 

 
4.1_3.11 een maatbeker met een bepaalde hoeveelheid 

vullen 

 

Doel van de les 

 

Weten hoeveel milliliter is bij gebruik van een maatbeker. 

Benodigdheden 

 

 

- recepten uit een tijdschrift van de supermarkt 

waarin de inhoudsmaat milliliter staat genoteerd 

- een millilitermaatbeker (tot 500 ml) 

- bouillonblokken 

- water 

- bekertjes 

- werkblad 1 

 

Korte samenvatting  De leerlingen gebruiken een maatbeker om een afgepaste 

hoeveelheid water af te meten. Ze oefenen eerst met de 

maatbeker en met water. Daarna oefenen ze in tweetallen 

en gebruiken daarbij werkblad 1. 

Vervolgens maken ze (facultatief) bouillon voor iedereen.  

 

Organisatie Klassikaal. 

De verwerking in tweetallen. 

 

Activiteiten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    500  ml  

Introductie: 

Haal voorkennis op over het begrip milliliter uit de les 

'125 ml slagroom'. Laat de millilitermaatbeker zien. De 

leerlingen hoeven niet te weten dat 1 liter 1000 milliliter 

is, maar laat ze er wel mee kennis maken. Laat de 

leerlingen ontdekken wat er op geschreven staat en wat 

de betekenis is. Haal kennis op op over de schrijfwijze 

(ml). 

 

Kern: 

Vertel dat je een soepje wil maken. In het recept staat 

dat je 500 milliliter water in de pan moet gieten en 1 

bouillonblok. Vraag aan de leerlingen hoeveel water je 

dan nodig hebt en hoe je dat nauwkeurig kunt meten. 

Laat de juiste maat aanwijzen. Teken een grote 

maatbeker op het (digi-) bord en laat de juiste maat daar 

aan strepen. 

Vertel de leerlingen dat je op een later tijdstip* dat 

soepje gaat maken en dat ze in deze les gaan oefenen in 

het meten van milliliters met behulp van werkblad 1 en 

dat je met de maatbeker langskomt om te oefenen met 

water. 

 

Verwerking: 

Terwijl de leerlingen werkblad 1 maken waarbij ze het 

juiste aantal milliliters aftekenen in een maatbeker, 

maakt u een een rondje langs de leerlingen. Om de beurt 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://94.100.113.127/759450001-759500000/759478401-759478500/759478475_5_Yq65.jpeg&imgrefurl=http://www.babybytes.nl/vip-blog/Aoife*/1257104606&usg=__1POkb0EBW2vUAL4XRZ7DMZVdo5g=&h=375&w=500&sz=73&hl=nl&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=yRL336-FhNUUnM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dmilliliter%2Bmaatbeker%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dutchfood.com/images/bouillonkip.jpg&imgrefurl=http://www.dutchfood.com/index.php%3FcPath%3D35&usg=__oEpeTwkpktvWmZyw4IaxrJFmLsU=&h=76&w=150&sz=6&hl=nl&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=_AFENQRJTSTwWM:&tbnh=49&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dbouillonblokjes%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
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mogen ze een door u gevraagde maat met water 

afpassen in de maatbeker. Noteer op hun werkblad hoe 

dat ging. 

 

Afsluiting: 

Bespreek de les en vraag waar je milliliters in recepten 

nog wel eens tegen komt. Doe eventueel een spelletje 

waarbij de leerlingen moeten zeggen of dat in milliliters 

wordt gemeten of in grammen (vloeistof en vaste stof). 

*=Maak samen met de leerlingen het soepje of bewaar 

deze activiteit voor een andere gelegenheid bijvoorbeeld 

de kookles en laat de kennis daar toepassen. 

 

Aandachtspunten 

 

 

Pas de maatbekers in de keuken steeds aan als het te 

moeilijk is. Er zijn diverse maatbekers in de handel. Plak 

non-informatie af (vaak staan er Engelse maten of 

grammen op). 

Het belangrijkste is dat de leerlingen notie hebben van 

verschillende inhoudsmaten en wat ze daarvoor kunnen 

gebruiken. Het gaat verder vooral om getallen af te lezen. 

 

Differentiatie Makkelijker: 

- gebruik een maatbeker waarop milliters staan 

oplopend in 50 ml en vraag alleen maten die op de 

beker staan. Pas het werkblad eventueel aan 

Moeilijker: 

- laat tussenmaten schatten en afpassen en gebruik 

de litermaatbeker (erg moeilijk) 

- maak een werkblad met milliliters en deciliters door 

elkaar 

 

Vervolgactiviteiten 

 

 

- in de keuken: recepten met milliliters toepassen 

- recepten opzoeken met milliliters 

- plantenextract en milliliters  

- spel gebruik je liters of milliliters van iets, 

bijvoorbeeld slagroom 

- 100 ml vloeistof meenemen in het vliegtuig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mammoetproduktservice.nl/files/products/1391/maatbeker.jpg&imgrefurl=http://www.mammoetproduktservice.nl/producten.php%3Fcat_id%3D321%26subcat_id%3D486%26CategoryID%3D190&usg=__mlLCewTTitDreQvPW7teejSlwT0=&h=621&w=700&sz=240&hl=nl&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=Jr5uSIxpWdycQM:&tbnh=124&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dmaatbekers%26um%3D1%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.digilogus.nl/resources/culvita/groot/Plantenvoeding.JPG&imgrefurl=http://www.culvita.nl/product_informatie.php%3Fcatid%3D123%26subcat%3D62%26sorteer%3Dnaam%26sorteervolgorde%3Dasc%26pagina%3D1%26counter%3D0&usg=__fuk5938AM-Q5V_5_y4k3ZaPzMDo=&h=400&w=221&sz=18&hl=nl&start=35&um=1&itbs=1&tbnid=YS4A7A3UjULgVM:&tbnh=124&tbnw=69&prev=/images%3Fq%3Dplantenvoeding%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 1  Streep aan en vul op. 
 

 

 

 

 

          250 ml 

              
                         500 - 
                         450 - 
                         400 - 

                         350 - 
                         300 - 
                         250 - 
                         200 - 
                         150 - 
                         100 - 
                           50 - 

              

 

 

      

 

 

             50 ml 

              
                         500 - 
                         450 - 
                         400 - 
                         350 - 
                         300 - 
                         250 - 

                         200 - 
                         150 - 
                         100 - 
                           50 - 

              

  

 

 

 

 

          300 ml 

              
                         500 - 
                         450 - 
                         400 - 
                         350 - 
                         300 - 
                         250 - 
                         200 - 
                         150 - 
                         100 - 

                           50 - 

              

 

 

 

 

 

           150 ml 

              
                         500 - 
                         450 - 
                         400 - 
                         350 - 
                         300 - 
                         250 - 
                         200 - 
                         150 - 
                         100 - 
                           50 - 

              

 

 

 

 

 

            450 ml 

              
                         500 - 
                         450 - 
                         400 - 
                         350 - 
                         300 - 
                         250 - 
                         200 - 
                         150 - 
                         100 - 
                           50 - 

              

 

Hoe ging het afmeten met de maatbeker: 

 

.................................................................................................... 

 

.................................................................................................... 
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 16. Tanken met je scooter 

 

Leeftijdsgroep 16-20 jaar 

 

Kerndoel Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 4. 

De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met 

meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden. 

Leerlijn 11. 

 

Leerstofonderdeel 

 

4.1-3.11 een tank met een bepaalde hoeveelheid liters 

vullen: informatie aflezen van een benzinepomp. 

 

Doel van de les 

 

Tanken met een scooter. 

Benodigdheden 

 
 

- scooter 

- werkblad 1 (opdracht) 

- foto's van tank, benzinestation, tanken      

(werkblad 2 en zelf gemaakte foto's van de 

leerlingen) 

 

 

Korte samenvatting  Met behulp van een scooter van één van de leerlingen en 

met foto's of een filmpje wordt verkend wat er komt 

kijken bij het tanken met een scooter. 

 

Organisatie Groep leerlingen voor wie deze les relevant is. 

 

Activiteiten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introductie: 

Haal voorkennis op over liters en over aflezen van een 

litermaat.  

Laat de foto's zien en vraag wat de leerlingen hierover 

weten.  

 

Kern: 

Stel het probleem dat je moet tanken met je scooter: hoe 

weet je hoeveel er in de tank gaat? Richt op de noodzaak 

van de tank, het aantal liters dat er in gaat. 

Hoe lang doe je met zo'n tank benzine? De meeste 

leerlingen die een rijbewijs voor de scooter halen, zijn 

met behulp van een rekenmachine en met enige hulp in 

staat uit te rekenen: hoeveel kilometers ze kunnen rijden 

en wat een liter speciale scooterbenzine kost bij een 

tankstation. 

 

Verwerking: 

Laat de leerlingen aanwijzen op de foto's waar ze 

informatie kunnen vinden (prijs, prijs per kilometer). 

Maak samen werkblad 1.  

 

Afsluiting: 

Bespreek hoe vaak ze gemiddeld tanken en hoe ze dat 

betalen met hun zakgeld of met behulp van een baantje. 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://nieuwsblad.typepad.com/aarschot/images/2008/06/23/foto_wwwautorijschoolgroennl.jpg&imgrefurl=http://nieuwsblad.typepad.com/aarschot/2008/06/index.html&usg=__yojtZ2mRRHqJ11N0mbaDYwO0HeI=&h=303&w=300&sz=21&hl=nl&start=8&itbs=1&tbnid=C1IN88ZXs6pyXM:&tbnh=116&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dbenzinestation%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hoemoethet.be/wp-content/uploads/2009/06/tanken.jpg&imgrefurl=http://www.hoemoethet.be/tag/goedkoper-tanken/&usg=__h94G_bFGh3pYOGzuDV84xUpt_7s=&h=300&w=300&sz=12&hl=nl&start=6&itbs=1&tbnid=t-Y8ZnWGrdJS1M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dtanken%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mojoscooters.com/scooters/images/honda-scooters-fuel-cell.jpg&imgrefurl=http://www.mojoscooters.com/scooters/honda-scooters.php&usg=__FYVRfGpan5ifw2A59Xe28ErAxVk=&h=415&w=464&sz=37&hl=nl&start=40&itbs=1&tbnid=TZgHa2mq9NjWgM:&tbnh=114&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dscooter%26start%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Aandachtspunten Een deel van de VSO-ZML leerlingen halen hun rijbewijs 

voor de scooter. Het is nuttig dat ze weten dat de inhoud 

van hun tank in liters gaat en dat de benzine ook per liter 

betaald wordt (literprijs). 

 

Differentiatie 

 

 

Makkelijker: 

- laat zien hoeveel liters er in een scooter gaan door 

het te vergelijken met emmers water 

 

Moeilijker: 

- laat uitrekenen wat het kost om 4 liter te tanken 

- vergelijk verschillende tanks qua inhoud 

 

 

Vervolgactiviteiten - bezoek aan een benzinestation 

- tankjes op de camping (gas/water) 

 

Video/audio You tube filmpjes over tanken met de scooter 

(www.youtube.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://vakantie.paginablog.nl/vakantie/benzineprijzen-cyprus.jpg&imgrefurl=http://vakantie.paginablog.nl/vakantie/2007/07/15-week/&usg=__V498-xUFK0vit1MLoXGuWgtRzsc=&h=224&w=302&sz=26&hl=nl&start=6&itbs=1&tbnid=4jQIW5KV8bOISM:&tbnh=86&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dbenzineprijzen%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Werkblad 1 de afbeeldingen kunnen vergroot worden 
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Werkblad 2 

 

                        
 
benzinestation   benzineslang               soorten brandstof 
 
 

                                     
scooter     scooter   scooter 
 
 
 

                                               
 
tank                                                 tank     tank         
 
 

                  
motor                                   benzinemeter           dashbord      
 
 

                     
  dashbord   benzinedop    benzinepomp 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.biesebos.nl/Tankstation.jpg&imgrefurl=http://boomblauwoogje.wordpress.com/2008/11/10/424/&usg=__6c6xxGxtAnq-FiNNMOMD8z1UUD4=&h=321&w=575&sz=32&hl=nl&start=4&itbs=1&tbnid=IJKV-MVOq3raXM:&tbnh=75&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dtankstation%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.biesebos.nl/Tankstation.jpg&imgrefurl=http://boomblauwoogje.wordpress.com/2008/11/10/424/&usg=__6c6xxGxtAnq-FiNNMOMD8z1UUD4=&h=321&w=575&sz=32&hl=nl&start=4&itbs=1&tbnid=IJKV-MVOq3raXM:&tbnh=75&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dtankstation%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.autogekken.nl/wp-content/uploads/2009/10/tankstation.jpg&imgrefurl=http://www.autogekken.nl/%3Fp%3D2728&usg=__Iqc0eKRUnoesfMLCbxubWa2HdJQ=&h=253&w=399&sz=33&hl=nl&start=6&itbs=1&tbnid=nDqVVaqFG5C5eM:&tbnh=79&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dtankstation%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.amstelveenweb.com/afbeeldingen/2008-Tankstation-pompen.jpg&imgrefurl=http://www.amstelveenweb.com/nieuws-Brandstofprijzen-zijn-in-12-jaar-verdubbeld%26newsid%3D79606758&usg=__tXhWZkVKBkEGMzMIwv2ilmvnSHY=&h=458&w=600&sz=63&hl=nl&start=28&itbs=1&tbnid=Vn-lKYjgJn1cyM:&tbnh=103&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dtankstation%26start%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.boevemotoren.nl/images/scooters/V131-2_AGM_Sport_Scooter_25km.jpg&imgrefurl=http://www.scooter-freaks.nl/forum/showthread.php%3Ft%3D342090&usg=__XGvJAYEPP3dd4KEPwh--I0aU5PI=&h=635&w=655&sz=69&hl=nl&start=5&itbs=1&tbnid=HVdFwDiYl1f2WM:&tbnh=134&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dscooter%2Btankstation%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.holland-bikes.nl/E-ton_bathy_elektrische-scooter/E-ton_elektrische-scooter.gif&imgrefurl=http://www.holland-bikes.nl/E-ton_elekrische-scooter_index.htm&usg=__u5i7Jcs_oEtFhoWe9BovBIQCJrw=&h=300&w=300&sz=157&hl=nl&start=49&itbs=1&tbnid=lv40Aolwlmy84M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dscooter%2Btankstation%26start%3D40%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.extrememotorsales.com/ITA-150.jpg&imgrefurl=http://www.extrememotorsales.com/ITA-150_150cc_Scooter.htm&usg=__oa_nkvdzMJkfarMCHXNDSRGuapg=&h=530&w=530&sz=119&hl=nl&start=61&itbs=1&tbnid=QWRMYLH5IqCfXM:&tbnh=132&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dscootertank%26start%3D60%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn2.ioffer.com/img/item/127/574/367/UAsx.jpg&imgrefurl=http://www.ioffer.com/c/Asian-Motorcycle-Parts-Accessories-36215/tank&usg=__QIbAbW0MEGjVDSBdoMUQjgTrM0o=&h=500&w=480&sz=22&hl=nl&start=6&itbs=1&tbnid=-nz5WjI7mbCprM:&tbnh=130&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dscootertank%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kappamoto.com/portals/0/Products/Images/TK725_a.jpg&imgrefurl=http://forum.scooterclubhellas.gr/viewtopic.php%3Ft%3D2245&usg=__eAN6BBPndNmLjzRzUKb-plS1maA=&h=225&w=200&sz=9&hl=nl&start=71&itbs=1&tbnid=K6DkRPjidDZCMM:&tbnh=108&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dscootertank%26start%3D60%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.supplierlist.com/photo_images/41266/Irene_Scooter_Tank_Z_S.jpg&imgrefurl=http://www.supplierlist.com/wholesale-lpg-35994.htm&usg=__SLcAs2-toHGydlz-Xrm9VGNlj0s=&h=546&w=800&sz=47&hl=nl&start=2&itbs=1&tbnid=5EXUy7YhgOEHTM:&tbnh=98&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dscootertank%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i414.photobucket.com/albums/pp228/Flaming-Rox/tunen%2520motorblok/scooterhulp3lr4.jpg&imgrefurl=http://opvoeren.scooterhulp.com/7302-het-tunen-van-je-motorblok.html&usg=__0Ydsty9WfYMkCcCeuMu91Wm7dLU=&h=361&w=372&sz=21&hl=nl&start=25&itbs=1&tbnid=u31qKnKgPlWcoM:&tbnh=118&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dscooter%2Bbenzine%26start%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.scootparts.nl/WebRoot/Scootpartsdb/Shops/Scootparts/4795/0F32/5FCC/A3C8/2F01/3E94/B8AD/17E4/S6-4035.jpg&imgrefurl=http://www.scooter-freaks.nl/forum/showthread.php%3Ft%3D355477&usg=__Ci0Kl3VjOU5tUw_OMzquzOlFwlM=&h=369&w=497&sz=39&hl=nl&start=182&itbs=1&tbnid=xfjvJ13-jN36_M:&tbnh=97&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dscooter%2Bbenzine%26start%3D180%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://img.autotrader.nl/PEUGEOT/NEW-VIVA-CITY-4-TAKT-(45KM)/PEUGEOT-NEW-VIVA-CITY-4-TAKT-(45KM)-Scooter-Benzine-Blauw-004--2196934-Small.jpg&imgrefurl=http://www.autotrader.nl/motor/kopen/Peugeot/NEW%2BVIVA%2BCITY%2B4-TAKT%2B(45KM)/2ASBW/algemeen.htm%3Fsortering%3DDEFAULT%26merken%3DPeugeot%26paginaNummer%3D3%26total%3D38%26pos%3D27&usg=__Ute4PVqkf994VW5KKizIqhkEag8=&h=150&w=200&sz=7&hl=nl&start=188&itbs=1&tbnid=zd5FkQSprJohfM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dscooter%2Bbenzine%26start%3D180%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.scooterproject.nl/sr50lc/sr50lc-0052.jpg&imgrefurl=http://www.scooterproject.nl/sr50lc/sr50lc-2.html&usg=__NntR9riIsMBeBeQ61nKI6FPDtJk=&h=375&w=500&sz=32&hl=nl&start=326&itbs=1&tbnid=pJGbfbwUht8EJM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dscooter%2Bbenzine%26start%3D320%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.scooterproject.nl/sr50lc/sr50lc-0052.jpg&imgrefurl=http://www.scooterproject.nl/sr50lc/sr50lc-2.html&usg=__NntR9riIsMBeBeQ61nKI6FPDtJk=&h=375&w=500&sz=32&hl=nl&start=326&itbs=1&tbnid=pJGbfbwUht8EJM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dscooter%2Bbenzine%26start%3D320%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vischscooters.nl/pics/shop/details/benzinetankdop%2520met%2520slot%2520puch%2520maxi33512.JPG&imgrefurl=http://www.vischscooters.nl/webshop/tankdoppen/benzine-tankdop-met-slot-puch-maxi.html%3FproductId%3D1927&usg=__a3qJyZ6tjexRVrM_q0lQd8UyGIc=&h=277&w=300&sz=10&hl=nl&start=415&itbs=1&tbnid=RTzO9ADbiUcDVM:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dscooter%2Bbenzine%26start%3D400%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/wp-content/uploads/2008/03/benzinepomp.thumbnail.jpg&imgrefurl=http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/page/295%3Fpu003d3894&usg=__DlIwDHS_ya5LCViRXp1IW1n6Kis=&h=128&w=128&sz=4&hl=nl&start=32&itbs=1&tbnid=NEJORwsr20GrbM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Ddisplay%2Bbenzinepomp%26start%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

