deel 1
Hoofdstuk 1 Ik en science!
Hoofdstuk 2 Ik kan ordenen!
Hoofdstuk 3 Ik onderzoek!
Hoofdstuk 4 Ik maak contact!

deel 3
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deel 2
deel 3

Hoofdstuk 5 Ik overleef!
Hoofdstuk 6 Ik en mijn klimaat
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deel 3

Hoofdstuk 8 Ik en mijn kracht!
Hoofdstuk 9 Ik ontwikkel!
Hoofdstuk 10 Wat zie ik?

SCIENCE

deel 4

SCIENCE

Hoofdstuk 11 Ik sta onder spanning!
Hoofdstuk 12 Hoe stoffig ben ik?

Begripskaart 01.01 Wat is science?

Science (uit het Latijn scientia, wat ‘kennis’
betekent) is een Engels woord voor
wetenschap. Wetenschap is uitzoeken en
begrijpen hoe de natuur in elkaar zit door er
zelf onderzoek naar te doen.

Leidsche Rijn College

Figuur 1: Science is onderzoeken hoe de natuur in elkaar zit

De natuur is alles wat je om je heen ziet, ruikt, proeft, hoort en voelt. Zien, ruiken, proeven,
horen en voelen noem je waarnemen (let op: dit is nog niet de definitie!). De natuur bestaat niet
alleen uit planten en dieren, maar ook beweging, krachten, het weer en stoffen. In dit vak gaan jullie
kennis en vaardigheden opdoen van de natuur; zowel de levende als de levenloze natuur.
In het onderwijs is de natuur opgedeeld in 3 vakken: biologie, natuurkunde en scheikunde.
Biologie
Bij biologie leer je over het leven. De biologie is opgedeeld in de levende
natuur en levenloze natuur. Levende natuur is alles wat leeft.
Voorbeelden hiervan zijn: planten, dieren, schimmels en bacteriën. De
levenloze natuur is alles wat nooit geleefd heeft. Voorbeelden hiervan
zijn: water, een steen en natuurverschijnselen. Tussen de levende en de
levenloze natuur in heb je ook nog dode natuur. Zolang herkenbaar is
dat iets heeft geleefd, bestudeer je ook dat bij de biologie.

Figuur 2: Levende natuur

Natuurkunde
Bij natuurkunde leer je over verschijnselen en stoffen die hetzelfde
blijven. Een verschijnsel is iets dat zich voordoet. Voorbeelden van
een verschijnsel zijn: het opengaan van een deur, aardbevingen, het
vallen van een cola flesje, tsunami’s, zons- en maansverduistering en
het weer. Deze verschijnselen behoren tot de levenloze natuur. Ze
leven niet, maar je ziet er wel wat mee gebeuren, zie figuur 3.
Een verschijnsel van de natuur. In de natuurkunde ga je onderzoeken
en verklaren waarom bijvoorbeeld een pen op de grond valt of hoe
het kan dat de bliksem op een bepaald punt inslaat.

Figuur 3: Levenloze natuur een
natuurverschijnsel

.
Scheikunde
Bij scheikunde leer je over stoffen en hoe ze veranderen. Als stoffen met
elkaar reageren (er doet zich iets voor) zijn dit ook voorbeelden van
verschijnselen. Het roesten van een hoefijzer, het afgaan van vuurwerk
en het koken van een eitje zijn (scheikundige) verschijnselen.
Bij scheikunde verklaar je deze verschijnselen door te kijken naar de
kleinste deeltjes (atomen) en hun eigenschappen.

Figuur 4: Een verschijnsel bij de dom

Op sommige scholen worden deze vakken apart gegeven. De vakken biologie, scheikunde en
natuurkunde hebben echter veel overeenkomsten met elkaar. Daarom hebben wij deze vakken
gecombineerd tot het vak dat jullie nu volgen: science!

Kenniskaart 01.01 Wat is Science?

science = wetenschap =
Uitzoeken en begrijpen hoe de natuur
in elkaar zit door er zelf onderzoek
naar te doen.

NATUUR
Alles wat je om je heen ziet, ruikt,
proeft, hoort en voelt
(waarneemt).

levende natuur =

dode natuur =

levenloze natuur =

Alles wat leeft.

Alles wat herkenbaar heeft
geleefd.

Alles wat nooit geleefd heeft.

Schema 1: Wat is wetenschap?

natuurkunde =
Leren over stoffen en
verschijnselen die
hetzelfde blijven.

science
biologie =

scheikunde =

Leren over alles wat
leeft.

Leren over stoffen en
verschijnselen die
veranderen.

Schema 2: Science in het
onderwijs

Begripskaart 01.02 Wat is waarnemen?
Het uitzoeken, begrijpen en verklaren van de natuur begint altijd met een waarneming. Waarnemen
is een eigenschap van een voorwerp/een levend wezen/verschijnsel zien, horen, proeven, ruiken of
voelen. Naast deze manieren kan je een waarneming ook meten. Al deze eigenschappen worden
vastgelegd op papier.

Hoe neem je waar?
Je neemt waar door te zien, horen, ruiken, proeven,
voelen én door te meten. Waarnemen gebeurt met
behulp van onze zintuigen. Zien met behulp van ons
zichtzintuig, horen met behulp van ons gehoorzintuig,
ruiken met behulp van ons reukzintuig, proeven met
behulp van ons smaakzintuig en voelen doen we met
behulp van ons tastzintuig. Het bewust waarnemen
gebeurt uiteindelijk in je hersenen. Wat onze
zintuigen niet kunnen opvangen, kunnen we soms wel
met meetinstrumenten meten.

Figuur 5: Hoe neem je waar: zien, horen, ruiken,
proeven, voelen en meten

Wat neem je waar?
Voorbeelden van dingen die je kunt waarnemen zijn; vorm, kleur, snelheid, beweging, geluid, geur,
smaak, textuur, druk, pijn, temperatuur, massa, volume en tijd.
Voorbeelden van waarnemingen die jij op een schooldag doet:
Voorbeeld

Wat neem je waar?

Welke eigenschap neem je waar?

Hoe neem je het waar?

De snelheid waarmee
zij door de gang loopt.

Verschijnsel: lopende beweging
Levend wezen: je klasgenoot

snelheid

zien

Het volume van de
stem van je leraar.

Levend wezen: je leraar
Verschijnsel: stem

volume

horen

De koude deurhendel.

Voorwerp: de vorm
Verschijnsel: koude

temperatuur

voelen

Het vastleggen van waarnemingen kan op verschillende manieren gedaan worden:
- Beschrijving in woorden: je legt in woorden uit wat je waarneemt.
- Natuurgetrouwe weergave: een foto, video of een tekening hoe één bepaalde waarneming
exact eruit ziet. Bij een natuurgetrouwe tekening teken je heel precies na wat je ziet.
- Schematische weergave: een tekening of afbeelding waarin alleen de belangrijkste
onderdelen staan. Je tekent alleen wat belangrijk is om de leerstof te kunnen begrijpen.
De namen van de onderdelen staan er meestal bij.
- Tabel en/of diagram: datgene wat je hebt waargenomen, noteer je in een tabel of diagram.

-

Figuur 6: Vastleggen van waarnemingen:
1. Beschrijving in woorden 2. Natuurgetrouwe weergave 3. Schematische weergave 4. Diagram

Kenniskaart 01.02 Wat is waarnemen?

Waarnemen =
Een eigenschap van een
voorwerp/organisme/verschijnsel
zien, horen, proeven, ruiken of voelen.

Wat neem je waar?

Hoe neem je waar?

(Welke kenmerken/eigenschappen)

•
•
•
•
•

Vorm, kleur
Geluid
Geur
Smaak
Vorm, textuur, druk, pijn, temperatuur

•
•
•
•
•

Kijken
Horen
Ruiken
Proeven
Voelen

•

Lengte, massa, volume, temperatuur en tijd.

•

Meten

Hoe geef je waarnemingen weer?
Natuurgetrouwe weergave =
een tekening/foto/film hoe één
bepaalde waarneming eruit ziet.

Schematische weergave =
een tekening/afbeelding waarin alleen
de belangrijkste onderdelen staan.
Beschrijving in woorden =
in woorden uitleggen wat je
waarneemt.
Tabellen en/of diagram
Zie vaardighedenkaart 5A.
Schema 1: Wat is waarnemen?

Opdrachtenkaart 01.01: Wat is science?
Voorkennis
1. Beantwoord de volgende vragen:
a. Wat betekent ‘science’ in het Nederlands?
b. Wat verwacht je te gaan doen bij het vak science? Schrijf je verwachting, in minimaal
drie zinnen, op.
2. Schrijf minimaal 5 woorden op, die voor jou met de ‘natuur’ te maken hebben.
3. Lees de begripskaart 01.01 ‘Wat is science’ goed door. Schrijf minimaal 5 woorden op die je
niet kent of begrijpt. Zoek in een woordenboek of op internet op wat deze woorden
betekenen. Schrijf vervolgens de betekenis in je eigen woorden op.
4. Wat heb je op de basisschool geleerd over science-achtige onderwerpen?
5. Noem een aantal televisie programma’s die met het vak science te maken hebben.

Kennis
6. Beantwoord de volgende vragen:
a. Schrijf de definitie op van levenloze natuur.
b. Schrijf de definitie op van levende natuur.

7. Beantwoord de volgende vragen:
a. Wat leer je bij natuurkunde?
b. Wat leer je bij scheikunde?
c. Wat leer je bij biologie?
d. Wat leer je bij science?

Toepassen
8. Neem de tabel over (met potlood en geodriehoek). Geef van de begrippen aan of ze bij
levende of dode natuur of bij levenloze natuur horen:

Begrip

Levende of
dode natuur

Levenloze
natuur

Walvis
Bliksem
Een houten stoel
Een hoop van bladeren
Een voetbal die geschopt wordt
Een ooievaar die een kikker opeet
E-coli bacterie
IPhone
Water
Appelboom
Een blaadje papier
Paddenstoel
Kever
Een schedel van een koe
9. Geef 4 voorbeelden van natuurkundige verschijnselen die je dagelijks tegenkomt.
10. Geef 4 voorbeelden (uit je dagelijks leven) waar je te maken hebt met scheikunde.
11. Geef 4 voorbeelden (uit je dagelijks leven) waar je te maken hebt met biologie.

Inzicht
Toepassen
12. Waarom doen mensen onderzoek? Schrijf minimaal vijf verschillende redenen op waarom
we aan wetenschap doen.
13. Leg uit waarom bedrijven veel geld investeren in wetenschap.

14. Leg uit waarom wij (de leraren science) het vak science hebben ontwikkeld en niet de monovakken: biologie, scheikunde en natuurkunde geven.

Practicumkaart bij H1: Duiken in waarnemingen
Doel
Je leert op welke manieren jij kunt waarnemen.
Wat ga je doen?
Je krijgt 10 verschillende doosjes en jij gaat uitvinden
wat er in de doosjes zit.
Hoe ga je dat doen?
Je werkt in een tweetal of drietal. Je verzamelt het materiaal wat je nodig hebt. Het materiaal
bestaat uit de 10 dichte doosjes en een blinddoek. Er zijn 2 taken bij dit practicum; er is een
waarnemer en een persoon die de waarnemingen opschrijft. Verdeel de taken in je groepje (er
mogen 2 waarnemers zijn). Je volgt de instructie zoals deze staat bij het kopje: Werkwijze.
Wat is het resultaat?
Het resultaat van dit practicum is een overgenomen en ingevulde tabel, waarin
staat wat jullie hebben waargenomen en wat jullie denken dat er in de doosjes
zit. Deze tabel doe je in het dossier. Let op; laat het practicum afstempelen.
Werkwijze
1. Pak een leeg lijntjes blaadje en schrijf hierop de titel van dit practicum: Practicumkaart 01.01:
Duiken in waarnemingen, de datum, je klas en je naam. De persoon die alles opschrijft doet
al het schrijfwerk en de waarnemer probeert erachter te komen wat er in de doosjes zit.
2. Neem de tabel die hieronder staat over met liniaal en potlood.
3. Wat denk jij dat er in doos 1 zit? Begin met doosje 1 en probeer door te luisteren erachter te
komen wat erin zit.
4. Schrijf op welk geluid je hoort wanneer je het doosje beweegt.
5. Bedek je ogen met een blinddoek, open het doosje en ruik.
6. Schrijf op welke geur je ruikt.
7. Voel nu met je handen aan de inhoud van het doosje.
8. Schrijf op welke vorm je voelt.
9. Wat denk je dat er in het doosje zit? Schrijf dit op in de volgende kolom; wat denk je.
10. Doe nu de blinddoek af en schrijf op wat je ziet.
11. Herhaal stap 3 t/m 10 met de rest van de doosjes.
Doosje
Horen
Ruiken
Voelen
Wat denk je?
Zien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Practicumkaart bij H11.: Een metaaldraad laten gloeien
Doel:

Onderzoek wat stroom in een draad kan veroorzaken; warmte.

Benodigdheden: OPSTELLING STAAT KLAAR ACHTERIN HET PRACTICUMLOKAAL
•
Twee statieven
•
Een dunne ijzerdraad van ongeveer 40 cm lengte
•
Een spanningsbron (vanuit het liftje)
•
Een stukje vloeipapier/servetje
•
Een massastukje
•
Isolator

Werkwijze:
•
Span de ijzerdraad tussen beide statieven.
•
Vouw het papiertje dubbel over de draad (zie de figuur).
•
Hang het massastukje aan de draad.
•
Verbind het begin en einde van de draad met de spanningsbron (NIET in het stopcontact,
maar het liftje!).
•
Zet de spanningsbron nog niet aan.
•
Neem de eerste vier vragen over en beantwoord ze.
•
Zet de spanningsbron aan en draai de spanning langzaam omhoog.
•
Schrijf alle waarnemingen op en beantwoord vraag 5.
Vragen:
1.
Wat zal er aan de ijzerdraad te zien zijn, zodra je de spanning aansluit?
2.
Voorspel wat er met de draad gebeurt, als je de spanning groter maakt.
3.
Voorspel wat er met het papiertje gebeurt, als je de spanning groter maakt.
4.
Voorspel wat er met het massastukje gebeurt, als je de spanning groter maakt.
5.

Controleer met je waarnemingen je voorspellingen bij de eerste vier vragen.
Geef aan wat je goed hebt voorspeld en wat je niet had verwacht. Geef ook een verklaring
voor de waarnemingen.

Leg je materialen netjes terug in de daarvoor bestemde bakken en bakjes!
Schrijf de vragen over en beantwoord ze. Laat ze controleren en laat het practicum
aftekenen.

Vaardighedenkaart 1B Werken met de microscoop

Microscoop met onderdelen

Microscoop klaar zetten
1. Pak de microscoop vast. Eén hand om het statief en een hand onder de voet. Zet hem
voor je neer.
2. Draai met de grove scherpstelschroef de tafel naar beneden.
3. Draai aan de revolver tot het objectief dat het minst vergroot (het kortste, 4x) recht boven de tafel
hangt.
4. Zet het diafragma helemaal open.
5. Doe het lampje aan.

Werken met de microscoop
6.
7.
8.
9.

Leg het preparaat op de tafel. Met de preparaatklemmetjes zorg je ervoor dat je preparaat stevig ligt.
Draai de tafel langzaam omhoog met de grove scherpstelschroef. Je kijkt ondertussen door het oculair.
Stop met draaien als je het voorwerp ziet.
Stel vervolgens het beeld scherp met de fijne scherpstelschroef.
Heb je het beeld scherp dan kan je verder naar een grotere vergroting (10x of 40x) door aan de
revolver te draaien. Je stelt vervolgens weer verder scherp met de fijne scherpstelschroef.

Microscoop opruimen
10.
11.
12.
13.
14.

Draai de tafel naar beneden.
Draai het revolver naar het kleinste objectief.
Ruim het preparaat op.
Doe de lamp uit.
Hoes erom.

15. Met één hand om het statief en de andere onder de voet hem terug in de kast zetten.

