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Lekker windje
1a Vul aan.

Windkracht is de snelheid waarmee lucht zich verplaatst .

Windrichting is de kant waar de wind vandaan komt .

1b Lees de zinnen. Hoort de zin bij windkracht of bij windrichting? 
Kruis het goede antwoord aan.
   windkracht windrichting
De wind komt vandaag uit het noordwesten. O O• 
Er waait een stormachtige wind. O• O 
Toen ik naar school fi etste, had ik wind mee. O O• 
De wind neemt toe van zwak tot matig. O• O 

De wind in het weerbericht
2a Vul aan. Morgen waait er een noordoostenwind.

De wind komt uit het noordoosten .

De wind gaat naar het zuidwesten .

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Supersnelle computer
Hoe werkt deze windmeter? Zet de zinnen in de goede 
volgorde. Schrijf de nummers 1 tot en met 4 ervoor.

4  De computer berekent de windkracht.

1  De wind waait tegen het molentje.

3  De computer telt de rondjes per minuut.

2  Het molentje draait rondjes.

Een slimme haan wijst de richting aan
4a Waar komt de wind vandaan? Laat met een pijl zien hoe de wind waait.

4b Wat is de windrichting? Schrijf het 
onder de plaatjes bij opdracht 4.

4c Bedenk hoe je zelf de windrichting 
kunt meten. Schrijf je idee op of maak 
een tekening.

bijvoorbeeld: een zelfgemaakt 

molentje, je haar in de wind laten 

wapperen

1

2

4

3

oost  west  zuid  

2b Waarom wil een schipper weten hoe de wind waait?

Als hij weet dat het gaat stormen, kan hij 

beter niet gaan varen.

2c Bedenk nog iemand voor wie het belangrijk is om te weten hoe de wind 
waait. Leg uit.

Bijvoorbeeld: ik. Als het gaat stormen, ga ik niet 

op de fi ets naar school.

3130

Lekker windje
Wind is lucht die zich verplaatst. De snelheid waarmee dat 
gebeurt, noem je windkracht. Bij windkracht 7 kun al je 
bijna niet tegen de wind in fi etsen. Bij windkracht 10 kun 
je beter binnen blijven. De dakpannen vliegen dan van de 
daken. Het weerbericht vertelt je hoe hard het gaat waaien. 
En ook wat de windrichting is. De windrichting is niet de kant 
waar de wind naartoe waait, maar waar die vandaan komt.

De wind kan van 

verschillende kanten komen.

De wind in het weerbericht
In het weerbericht geeft een pijltje de 
windrichting aan. Het getal dat erbij staat, 
is de windkracht. Waarom willen mensen 
dat weten? Denk maar aan boten en 
vliegtuigen. Bij storm kan een schip beter 
niet de zee op gaan. Veel te gevaarlijk. 
Piloten moeten rekening houden met de 
windrichting. Zij moeten altijd tegen de 
wind in landen. Zeker als het hard waait. 
Anders moeten ze veel te hard remmen.

Soms is het heel belangrijk om naar het weerbericht te 
luisteren. Zoals op 25 januari 1990. Nederland maakte toen 
een van de zwaarste stormen in honderd jaar mee. In het 
weerbericht werd gewaarschuwd voor windkracht 12.

2

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Bij windkracht 12 kunnen bomen omvallen.

1

Waar komt de wind vandaan?

38

Welke windmeter gebruikt de weerman?

windwijzers: zoek de verschillen

3

4

Supersnelle computer
Heb je wel eens zo’n windmolentje 
op een stok gezien? Daarmee kun je 
de windkracht meten. Je moet nog 
wel een manier vinden om te tellen 
hoe vaak het molentje ronddraait … 
Je ogen kunnen dat niet bijhouden. 
Een echte windmeter heeft daar 
een supersnelle computer voor. 
Die telt de rondjes per minuut. 
Zo rekent hij uit hoe snel het 
molentje draait. Dan weet je 
ook hoe hard de wind waait.

Een slimme haan wijst de richting aan 
Om te bepalen waar de wind vandaan komt, hebben 
mensen van alles uitgevonden. De mooiste windwijzers 
vind je boven op de kerktoren. Als je geluk hebt, zie je 
daar een windhaantje staan. De haan wijst altijd met zijn 
snavel naar de wind toe. Soms zie je een soort sok aan 
een paal. De wind blaast in de sok. De punt van de sok 
wijst dus met de wind mee.

an?

39

Lekker windje
Wind is lucht die zich verplaatst. De snelheid waarmee dat 
gebeurt, noem je windkracht. Bij windkracht 7 kun al je 
bijna niet tegen de wind in fi etsen. Bij windkracht 10 kun 
je beter binnen blijven. De dakpannen vliegen dan van de 
daken. Het weerbericht vertelt je hoe hard het gaat waaien. 
En ook wat de windrichting is. De windrichting is niet de kant 
waar de wind naartoe waait, maar waar die vandaan komt.

De wind kan van 

verschillende kanten komen.

De wind in het weerbericht
In het weerbericht geeft een pijltje de 
windrichting aan. Het getal dat erbij staat, 
is de windkracht. Waarom willen mensen 
dat weten? Denk maar aan boten en 
vliegtuigen. Bij storm kan een schip beter 
niet de zee op gaan. Veel te gevaarlijk. 
Piloten moeten rekening houden met de 
windrichting. Zij moeten altijd tegen de 
wind in landen. Zeker als het hard waait. 
Anders moeten ze veel te hard remmen.

Soms is het heel belangrijk om naar het weerbericht te 
luisteren. Zoals op 25 januari 1990. Nederland maakte toen 
een van de zwaarste stormen in honderd jaar mee. In het 
weerbericht werd gewaarschuwd voor windkracht 12.

2

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Bij windkracht 12 kunnen bomen omvallen.

1

Waar komt de wind vandaan?

38

LESDOELEN
De kinderen kunnen:
• de definitie noemen van 

windrichting en windkracht.
•   uitleggen hoe je windkracht en 

windrichting meet.
• beschrijven wat een 

thermometer is en een aantal 
toepassingen van een 
thermometer noemen.

• het verschil noemen tussen een 
digitale thermometer en een 
vloeistofthermometer.

• de temperatuur aflezen van een 
digitale thermometer en een 
vloeistofthermometer.

DOELWOORDEN
•   de windkracht
• de windmeter
• de thermometer
• het kookpunt
• het smeltpunt

MATERIALEN
•   Een kaart van Nederland.
• Eventueel een wereldkaart.
• Eventueel een windmolentje.

VOORBEREIDING
  Zoek uit wat het weerbericht van 
vandaag is: temperatuur, 
windrichting en windkracht.

STAP Introduceren

Lees de ontdekvraag voor.
Wat hebben we in les 1 al over 
de wind geleerd? [Onder meer 
acht windrichtingen en wat 
windrichting is.]  In deze les 
gaan we leren wat de windrich-
ting met het weer te maken 
heeft en hoe je wind kunt 
meten.
Lees samen de introductie. 
Vergelijk de genoemde 
windkracht 12 met de kracht 
van de wind vandaag.

STAP Lezen en verwerken

STAP Lezen en verwerken

1

2

thema 2 – Wat een weer!
les 4 – Het weer meten

Lesboek pagina 38-39 Werkboek pagina 30-31
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verschillende thermometers

Vandaag is de temperatuur precies goed.

De perfecte temperatuur?
De perfecte temperatuur bestaat niet. 
Jouw lichaam is ongeveer 37 graden 
Celsius. Maar als je een taart bakt, is 
37 graden in de oven veel te laag. 
Dan is 160 graden beter. Water kookt 
bij 100 graden Celsius. Dat is het 
kookpunt van water. IJs smelt bij 
0 graden. Dat noem je het smeltpunt 
van water. Perfecte temperaturen voor 
taart, theewater en ijs. Maar wat als 
jouw temperatuur 160 graden zou zijn, 
of 0 graden? Dan zou het niet zo goed 
met je gaan.

‘Het kwik gaat omhoog’ betekent dat het warmer wordt.

De warmste dag
In juli 2006 was het meer dan 37 graden Celsius. 
Dat is extreem warm voor Nederland. Maar in Turkije 
is het wel eens 45 graden geweest. En in Italië is ooit 
47 graden gemeten. De temperatuur meet je met een 
thermometer. Zonder thermometer zou je nooit zo 
precies weten hoe warm of koud het buiten is. Er zijn 
ook thermometers om te meten hoe warm je lichaam is. 
Of om te kijken hoe warm het zwembadwater is.

Zeewind
In Nederland waait de 
meeste wind vanaf zee. 
Boven zee ontstaan veel 
wolken, want er is veel 
water om te verdampen. 
De zeewind drijft de 
wolken naar het land. 
Dus als het weerbericht 
westenwind voorspelt, is 
de kans op regen groot. 
Dan moet je je regenjas 
maar vast klaarleggen. 
Als de wind uit het zuiden 
komt, wordt het meestal 
lekker weer. Want de 
zuidenwind brengt warme 
lucht mee.

De zuidenwind brengt 

warmte mee.

7

8

5

6

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Om te onthouden

 de windkracht
 de windmeter
 de thermometer

 het kookpunt
 het smeltpunt

Giftige thermometer
Vroeger zat er kwik in thermometers. Dat is een 
bijzonder metaal, want het is vloeibaar. Als het warmer 
wordt, gaat het kwik in een glazen buisje omhoog. 
Op het buisje staan streepjes om te zien hoe warm 
het is. Je moet wel goed kijken. En je moet zo’n 
thermometer niet laten vallen. Kwik is namelijk giftig. 
In een moderne thermometer zit daarom gekleurde 
alcohol. In een digitale thermometer zit geen vloeistof. 
Deze werkt elektronisch, met een batterij of een snoer.
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De perfecte temperatuur?
Geef de temperatuur aan op de thermometer.
Omcirkel dan het goede antwoord.

Stijn voelt zich niet lekker.
Zijn temperatuur is 39 graden Celsius.

Stijn heeft    wel   /   geen   koorts.

Zeewind
5a Leg uit waarom in Nederland westenwind vaak regen 

meebrengt.

De westenwind neemt wolken mee vanaf 

zee. Boven land valt daar regen uit.

5b Teken met een pijl hoe westenwind waait.

5c Welke windrichting heb jij het liefst? Leg uit.

Bijvoorbeeld: zuidenwind, want dan 

wordt het lekker weer.

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

6b Waar wordt een thermometer nog meer gebruikt?
Bedenk zelf nog een ander voorbeeld.

bijvoorbeeld: auto, koelkast, babybadje, oven 

Giftige thermometer
7a Wat voor thermometer is het? Kies uit: vloeistof – digitaal.

Hoeveel graden geven de thermometers aan? Schrijf het erbij.

7b Bij welke thermometer hoort het? Kruis de goede antwoorden aan. 

    vloeistofthermometer digitale thermometer

 vloeistof zet uit O• O 
 werkt elektronisch O O•
 alcohol of kwik O• O
 minder precies af te lezen O• O
 heel snel af te lezen O O•

5

6

8

7

Wesley wil weten of het buiten vriest.
De thermometer geeft twee graden 
onder nul aan.

Het vriest    wel   /   niet   buiten.

vloeistof  

17   graden Celsius

digitaal 

-5   graden Celsius

1 2 3

De warmste dag
6a Waarvoor worden deze thermometers gebruikt? 

Schrijf het bij het nummer.

1  om te meten hoe warm het zwembadwater is 

2  om te meten hoe warm je lichaam is 

3  om te meten hoe warm of koud het buiten is 39

3332

Welke windmeter gebruikt de weerman?

windwijzers: zoek de verschillen

3

4

Supersnelle computer
Heb je wel eens zo’n windmolentje 
op een stok gezien? Daarmee kun je 
de windkracht meten. Je moet nog 
wel een manier vinden om te tellen 
hoe vaak het molentje ronddraait … 
Je ogen kunnen dat niet bijhouden. 
Een echte windmeter heeft daar 
een supersnelle computer voor. 
Die telt de rondjes per minuut. 
Zo rekent hij uit hoe snel het 
molentje draait. Dan weet je 
ook hoe hard de wind waait.

Een slimme haan wijst de richting aan 
Om te bepalen waar de wind vandaan komt, hebben 
mensen van alles uitgevonden. De mooiste windwijzers 
vind je boven op de kerktoren. Als je geluk hebt, zie je 
daar een windhaantje staan. De haan wijst altijd met zijn 
snavel naar de wind toe. Soms zie je een soort sok aan 
een paal. De wind blaast in de sok. De punt van de sok 
wijst dus met de wind mee.

an?

39

Lesboek pagina 40-41 Werkboek pagina 32-33

Verbreding

Oefen met de kinderen de 
windrichting van de pijltjes op 
het kaartje. Zien jullie dat deze 
niet in heel Nederland precies 
hetzelfde is, maar wel onge-
veer? De wind kan niet uit twee 
tegengestelde richtingen komen.
Vraag: Wanneer houd jij 
rekening met de wind? [Bijvoor-
beeld wel/niet buitenspelen, 
de fijnste helft kiezen bij 
voetbal, of wel/niet op de fiets, 
eerder vertrekken als je 
tegenwind hebt, lang haar in 
een staart doen in plaats van 
los als het hard waait.]

STAP Lezen en verwerken

Verbreding

Laat een windmolentje in de 
klas zien. Blaas ertegen. De 
kinderen mogen tellen hoe 
vaak hij in een minuut 
rondgaat. Lastig hè? Daarom 
hebben we computers!

STAP Lezen en verwerken

Verbreding

Verwijs naar windwijzers die 
de kinderen kennen uit de 
omgeving van de school.

Verdieping

Denkvraag: Welke van de drie 
windwijzers staat vaak boven 
op een oude kerktoren? [De 
haan.] Waarom zou hij juist 
daar staan? [Een kerktoren is 
hoog. Vroeger, toen er nog 
geen flatgebouwen waren, 
vaak het hoogste gebouw in 
de omgeving. Daar kon je dus 
de wind goed voelen, omdat 
die niet werd tegengehouden 
door bomen en andere 
gebouwen.]

Taalsteun

Vat samen: De windkracht 
meten we dus met een 
windmeter. De windrichting 
meten we met een windwijzer.

1

2
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Lekker windje
1a Vul aan.

Windkracht is de snelheid waarmee lucht zich verplaatst .

Windrichting is de kant waar de wind vandaan komt .

1b Lees de zinnen. Hoort de zin bij windkracht of bij windrichting? 
Kruis het goede antwoord aan.
   windkracht windrichting
De wind komt vandaag uit het noordwesten. O O• 
Er waait een stormachtige wind. O• O 
Toen ik naar school fi etste, had ik wind mee. O O• 
De wind neemt toe van zwak tot matig. O• O 

De wind in het weerbericht
2a Vul aan. Morgen waait er een noordoostenwind.

De wind komt uit het noordoosten .

De wind gaat naar het zuidwesten .

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

1

2

2b Waarom wil een schipper weten hoe de wind waait?

Als hij weet dat het gaat stormen, kan hij 

beter niet gaan varen.

2c Bedenk nog iemand voor wie het belangrijk is om te weten hoe de wind 
waait. Leg uit.

Bijvoorbeeld: ik. Als het gaat stormen, ga ik niet 

op de fi ets naar school.
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Lekker windje
1a Vul aan.

Windkracht is de snelheid waarmee lucht zich verplaatst .

Windrichting is de kant waar de wind vandaan komt .

1b Lees de zinnen. Hoort de zin bij windkracht of bij windrichting? 
Kruis het goede antwoord aan.
   windkracht windrichting
De wind komt vandaag uit het noordwesten. O O• 
Er waait een stormachtige wind. O• O 
Toen ik naar school fi etste, had ik wind mee. O O• 
De wind neemt toe van zwak tot matig. O• O 

De wind in het weerbericht
2a Vul aan. Morgen waait er een noordoostenwind.

De wind komt uit het noordoosten .

De wind gaat naar het zuidwesten .

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Supersnelle computer
Hoe werkt deze windmeter? Zet de zinnen in de goede 
volgorde. Schrijf de nummers 1 tot en met 4 ervoor.

4  De computer berekent de windkracht.

1  De wind waait tegen het molentje.

3  De computer telt de rondjes per minuut.

2  Het molentje draait rondjes.

Een slimme haan wijst de richting aan
4a Waar komt de wind vandaan? Laat met een pijl zien hoe de wind waait.

4b Wat is de windrichting? Schrijf het 
onder de plaatjes bij opdracht 4.

4c Bedenk hoe je zelf de windrichting 
kunt meten. Schrijf je idee op of maak 
een tekening.

bijvoorbeeld: een zelfgemaakt 

molentje, je haar in de wind laten 

wapperen

1

2

4

3

oost  west  zuid  

2b Waarom wil een schipper weten hoe de wind waait?

Als hij weet dat het gaat stormen, kan hij 

beter niet gaan varen.

2c Bedenk nog iemand voor wie het belangrijk is om te weten hoe de wind 
waait. Leg uit.

Bijvoorbeeld: ik. Als het gaat stormen, ga ik niet 

op de fi ets naar school.
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Lekker windje
Wind is lucht die zich verplaatst. De snelheid waarmee dat 
gebeurt, noem je windkracht. Bij windkracht 7 kun al je 
bijna niet tegen de wind in fi etsen. Bij windkracht 10 kun 
je beter binnen blijven. De dakpannen vliegen dan van de 
daken. Het weerbericht vertelt je hoe hard het gaat waaien. 
En ook wat de windrichting is. De windrichting is niet de kant 
waar de wind naartoe waait, maar waar die vandaan komt.

De wind kan van 

verschillende kanten komen.

De wind in het weerbericht
In het weerbericht geeft een pijltje de 
windrichting aan. Het getal dat erbij staat, 
is de windkracht. Waarom willen mensen 
dat weten? Denk maar aan boten en 
vliegtuigen. Bij storm kan een schip beter 
niet de zee op gaan. Veel te gevaarlijk. 
Piloten moeten rekening houden met de 
windrichting. Zij moeten altijd tegen de 
wind in landen. Zeker als het hard waait. 
Anders moeten ze veel te hard remmen.

Soms is het heel belangrijk om naar het weerbericht te 
luisteren. Zoals op 25 januari 1990. Nederland maakte toen 
een van de zwaarste stormen in honderd jaar mee. In het 
weerbericht werd gewaarschuwd voor windkracht 12.

2

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Bij windkracht 12 kunnen bomen omvallen.

1

Waar komt de wind vandaan?

38

Welke windmeter gebruikt de weerman?

windwijzers: zoek de verschillen

3

4

Supersnelle computer
Heb je wel eens zo’n windmolentje 
op een stok gezien? Daarmee kun je 
de windkracht meten. Je moet nog 
wel een manier vinden om te tellen 
hoe vaak het molentje ronddraait … 
Je ogen kunnen dat niet bijhouden. 
Een echte windmeter heeft daar 
een supersnelle computer voor. 
Die telt de rondjes per minuut. 
Zo rekent hij uit hoe snel het 
molentje draait. Dan weet je 
ook hoe hard de wind waait.

Een slimme haan wijst de richting aan 
Om te bepalen waar de wind vandaan komt, hebben 
mensen van alles uitgevonden. De mooiste windwijzers 
vind je boven op de kerktoren. Als je geluk hebt, zie je 
daar een windhaantje staan. De haan wijst altijd met zijn 
snavel naar de wind toe. Soms zie je een soort sok aan 
een paal. De wind blaast in de sok. De punt van de sok 
wijst dus met de wind mee.

an?

39

STAP Lezen en verwerken

STAP Lezen en verwerken

thema 2 – Wat een weer!
les 4 – Het weer meten

Lesboek pagina 38-39 Werkboek pagina 30-31
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Supersnelle computer
Hoe werkt deze windmeter? Zet de zinnen in de goede 
volgorde. Schrijf de nummers 1 tot en met 4 ervoor.

4  De computer berekent de windkracht.

1  De wind waait tegen het molentje.

3  De computer telt de rondjes per minuut.

2  Het molentje draait rondjes.

Een slimme haan wijst de richting aan
4a Waar komt de wind vandaan? Laat met een pijl zien hoe de wind waait.

4b Wat is de windrichting? Schrijf het 
onder de plaatjes bij opdracht 4.

4c Bedenk hoe je zelf de windrichting 
kunt meten. Schrijf je idee op of maak 
een tekening.

bijvoorbeeld: een zelfgemaakt 

molentje, je haar in de wind laten 

wapperen

4

3

oost  west  zuid  

31

verschillende thermometers

Vandaag is de temperatuur precies goed.

De perfecte temperatuur?
De perfecte temperatuur bestaat niet. 
Jouw lichaam is ongeveer 37 graden 
Celsius. Maar als je een taart bakt, is 
37 graden in de oven veel te laag. 
Dan is 160 graden beter. Water kookt 
bij 100 graden Celsius. Dat is het 
kookpunt van water. IJs smelt bij 
0 graden. Dat noem je het smeltpunt 
van water. Perfecte temperaturen voor 
taart, theewater en ijs. Maar wat als 
jouw temperatuur 160 graden zou zijn, 
of 0 graden? Dan zou het niet zo goed 
met je gaan.

‘Het kwik gaat omhoog’ betekent dat het warmer wordt.

De warmste dag
In juli 2006 was het meer dan 37 graden Celsius. 
Dat is extreem warm voor Nederland. Maar in Turkije 
is het wel eens 45 graden geweest. En in Italië is ooit 
47 graden gemeten. De temperatuur meet je met een 
thermometer. Zonder thermometer zou je nooit zo 
precies weten hoe warm of koud het buiten is. Er zijn 
ook thermometers om te meten hoe warm je lichaam is. 
Of om te kijken hoe warm het zwembadwater is.

Zeewind
In Nederland waait de 
meeste wind vanaf zee. 
Boven zee ontstaan veel 
wolken, want er is veel 
water om te verdampen. 
De zeewind drijft de 
wolken naar het land. 
Dus als het weerbericht 
westenwind voorspelt, is 
de kans op regen groot. 
Dan moet je je regenjas 
maar vast klaarleggen. 
Als de wind uit het zuiden 
komt, wordt het meestal 
lekker weer. Want de 
zuidenwind brengt warme 
lucht mee.

De zuidenwind brengt 

warmte mee.

7

8

5

6

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Om te onthouden

 de windkracht
 de windmeter
 de thermometer

 het kookpunt
 het smeltpunt

Giftige thermometer
Vroeger zat er kwik in thermometers. Dat is een 
bijzonder metaal, want het is vloeibaar. Als het warmer 
wordt, gaat het kwik in een glazen buisje omhoog. 
Op het buisje staan streepjes om te zien hoe warm 
het is. Je moet wel goed kijken. En je moet zo’n 
thermometer niet laten vallen. Kwik is namelijk giftig. 
In een moderne thermometer zit daarom gekleurde 
alcohol. In een digitale thermometer zit geen vloeistof. 
Deze werkt elektronisch, met een batterij of een snoer.
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De perfecte temperatuur?
Geef de temperatuur aan op de thermometer.
Omcirkel dan het goede antwoord.

Stijn voelt zich niet lekker.
Zijn temperatuur is 39 graden Celsius.

Stijn heeft    wel   /   geen   koorts.

Zeewind
5a Leg uit waarom in Nederland westenwind vaak regen 

meebrengt.

De westenwind neemt wolken mee vanaf 

zee. Boven land valt daar regen uit.

5b Teken met een pijl hoe westenwind waait.

5c Welke windrichting heb jij het liefst? Leg uit.

Bijvoorbeeld: zuidenwind, want dan 

wordt het lekker weer.

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

6b Waar wordt een thermometer nog meer gebruikt?
Bedenk zelf nog een ander voorbeeld.

bijvoorbeeld: auto, koelkast, babybadje, oven 

Giftige thermometer
7a Wat voor thermometer is het? Kies uit: vloeistof – digitaal.

Hoeveel graden geven de thermometers aan? Schrijf het erbij.

7b Bij welke thermometer hoort het? Kruis de goede antwoorden aan. 

    vloeistofthermometer digitale thermometer

 vloeistof zet uit O• O 
 werkt elektronisch O O•
 alcohol of kwik O• O
 minder precies af te lezen O• O
 heel snel af te lezen O O•

5

6

8

7

Wesley wil weten of het buiten vriest.
De thermometer geeft twee graden 
onder nul aan.

Het vriest    wel   /   niet   buiten.

vloeistof  

17   graden Celsius

digitaal 

-5   graden Celsius

1 2 3

De warmste dag
6a Waarvoor worden deze thermometers gebruikt? 

Schrijf het bij het nummer.

1  om te meten hoe warm het zwembadwater is 

2  om te meten hoe warm je lichaam is 

3  om te meten hoe warm of koud het buiten is 39

3332

Lesboek pagina 40-41 Werkboek pagina 32-33

STAP Lezen en verwerken

Didactische aanwijzing

Bespreek het plaatje van de 
windmeter indien nodig. 
Bovenop zit het molentje zoals 
het windmolentje dat we in het 
lesboek zagen. Op het scherm-
pje daaronder komt te staan 
hoe hard het waait. Het 
bovenste getal is de windkracht. 
Deze windmeter is stiekem ook 
een thermometer, kijk maar. 
Het onderste getal geeft aan 
dat het 21 graden is!

STAP Lezen en verwerken

Didactische aanwijzing

Wijs de kinderen erop dat ze 
bij opdracht 4a alleen een pijl 
in de afbeeldingen tekenen. 
Pas bij opdracht 4b schrijven 
ze de windrichting eronder. Ze 
gaan hierbij uit van de 
windroos met het westen 
links, het oosten rechts 
enzovoort.

Taalsteun

Leg uit: De pijl die je tekent, 
geeft aan welke kant de wind 
op gaat. De pijl wijst met de 
wind mee. De windrichting is de 
kant waar de wind vandaan 
komt. Als de pijl naar het 
westen wijst, waait er dus een 
oostenwind. De haan maakt 
het nog iets ingewikkelder. De 
snavel van de haan wijst de 
windrichting aan. Die wijst dus 
de andere kant op dan jouw 
pijl.

Argus Clou Natuur en Techniek • groep 5 • Handleiding © Malmberg ‘s-Hertogenbosch
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verschillende thermometers

Vandaag is de temperatuur precies goed.

De perfecte temperatuur?
De perfecte temperatuur bestaat niet. 
Jouw lichaam is ongeveer 37 graden 
Celsius. Maar als je een taart bakt, is 
37 graden in de oven veel te laag. 
Dan is 160 graden beter. Water kookt 
bij 100 graden Celsius. Dat is het 
kookpunt van water. IJs smelt bij 
0 graden. Dat noem je het smeltpunt 
van water. Perfecte temperaturen voor 
taart, theewater en ijs. Maar wat als 
jouw temperatuur 160 graden zou zijn, 
of 0 graden? Dan zou het niet zo goed 
met je gaan.

‘Het kwik gaat omhoog’ betekent dat het warmer wordt.

De warmste dag
In juli 2006 was het meer dan 37 graden Celsius. 
Dat is extreem warm voor Nederland. Maar in Turkije 
is het wel eens 45 graden geweest. En in Italië is ooit 
47 graden gemeten. De temperatuur meet je met een 
thermometer. Zonder thermometer zou je nooit zo 
precies weten hoe warm of koud het buiten is. Er zijn 
ook thermometers om te meten hoe warm je lichaam is. 
Of om te kijken hoe warm het zwembadwater is.

Zeewind
In Nederland waait de 
meeste wind vanaf zee. 
Boven zee ontstaan veel 
wolken, want er is veel 
water om te verdampen. 
De zeewind drijft de 
wolken naar het land. 
Dus als het weerbericht 
westenwind voorspelt, is 
de kans op regen groot. 
Dan moet je je regenjas 
maar vast klaarleggen. 
Als de wind uit het zuiden 
komt, wordt het meestal 
lekker weer. Want de 
zuidenwind brengt warme 
lucht mee.

De zuidenwind brengt 

warmte mee.

7

8

5

6

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Om te onthouden

 de windkracht
 de windmeter
 de thermometer

 het kookpunt
 het smeltpunt

Giftige thermometer
Vroeger zat er kwik in thermometers. Dat is een 
bijzonder metaal, want het is vloeibaar. Als het warmer 
wordt, gaat het kwik in een glazen buisje omhoog. 
Op het buisje staan streepjes om te zien hoe warm 
het is. Je moet wel goed kijken. En je moet zo’n 
thermometer niet laten vallen. Kwik is namelijk giftig. 
In een moderne thermometer zit daarom gekleurde 
alcohol. In een digitale thermometer zit geen vloeistof. 
Deze werkt elektronisch, met een batterij of een snoer.

4140
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Lekker windje
1a Vul aan.

Windkracht is de snelheid waarmee lucht zich verplaatst .

Windrichting is de kant waar de wind vandaan komt .

1b Lees de zinnen. Hoort de zin bij windkracht of bij windrichting? 
Kruis het goede antwoord aan.
   windkracht windrichting
De wind komt vandaag uit het noordwesten. O O• 
Er waait een stormachtige wind. O• O 
Toen ik naar school fi etste, had ik wind mee. O O• 
De wind neemt toe van zwak tot matig. O• O 

De wind in het weerbericht
2a Vul aan. Morgen waait er een noordoostenwind.

De wind komt uit het noordoosten .

De wind gaat naar het zuidwesten .

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Supersnelle computer
Hoe werkt deze windmeter? Zet de zinnen in de goede 
volgorde. Schrijf de nummers 1 tot en met 4 ervoor.

4  De computer berekent de windkracht.

1  De wind waait tegen het molentje.

3  De computer telt de rondjes per minuut.

2  Het molentje draait rondjes.

Een slimme haan wijst de richting aan
4a Waar komt de wind vandaan? Laat met een pijl zien hoe de wind waait.

4b Wat is de windrichting? Schrijf het 
onder de plaatjes bij opdracht 4.

4c Bedenk hoe je zelf de windrichting 
kunt meten. Schrijf je idee op of maak 
een tekening.

bijvoorbeeld: een zelfgemaakt 

molentje, je haar in de wind laten 

wapperen

1

2

4

3

oost  west  zuid  

2b Waarom wil een schipper weten hoe de wind waait?

Als hij weet dat het gaat stormen, kan hij 

beter niet gaan varen.

2c Bedenk nog iemand voor wie het belangrijk is om te weten hoe de wind 
waait. Leg uit.

Bijvoorbeeld: ik. Als het gaat stormen, ga ik niet 

op de fi ets naar school.

3130
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Lekker windje
Wind is lucht die zich verplaatst. De snelheid waarmee dat 
gebeurt, noem je windkracht. Bij windkracht 7 kun al je 
bijna niet tegen de wind in fi etsen. Bij windkracht 10 kun 
je beter binnen blijven. De dakpannen vliegen dan van de 
daken. Het weerbericht vertelt je hoe hard het gaat waaien. 
En ook wat de windrichting is. De windrichting is niet de kant 
waar de wind naartoe waait, maar waar die vandaan komt.

De wind kan van 

verschillende kanten komen.

De wind in het weerbericht
In het weerbericht geeft een pijltje de 
windrichting aan. Het getal dat erbij staat, 
is de windkracht. Waarom willen mensen 
dat weten? Denk maar aan boten en 
vliegtuigen. Bij storm kan een schip beter 
niet de zee op gaan. Veel te gevaarlijk. 
Piloten moeten rekening houden met de 
windrichting. Zij moeten altijd tegen de 
wind in landen. Zeker als het hard waait. 
Anders moeten ze veel te hard remmen.

Soms is het heel belangrijk om naar het weerbericht te 
luisteren. Zoals op 25 januari 1990. Nederland maakte toen 
een van de zwaarste stormen in honderd jaar mee. In het 
weerbericht werd gewaarschuwd voor windkracht 12.

2

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Bij windkracht 12 kunnen bomen omvallen.

1

Waar komt de wind vandaan?

38

538924_BW.indd   38 11-04-12   10:27

Welke windmeter gebruikt de weerman?

windwijzers: zoek de verschillen

3

4

Supersnelle computer
Heb je wel eens zo’n windmolentje 
op een stok gezien? Daarmee kun je 
de windkracht meten. Je moet nog 
wel een manier vinden om te tellen 
hoe vaak het molentje ronddraait … 
Je ogen kunnen dat niet bijhouden. 
Een echte windmeter heeft daar 
een supersnelle computer voor. 
Die telt de rondjes per minuut. 
Zo rekent hij uit hoe snel het 
molentje draait. Dan weet je 
ook hoe hard de wind waait.

Een slimme haan wijst de richting aan 
Om te bepalen waar de wind vandaan komt, hebben 
mensen van alles uitgevonden. De mooiste windwijzers 
vind je boven op de kerktoren. Als je geluk hebt, zie je 
daar een windhaantje staan. De haan wijst altijd met zijn 
snavel naar de wind toe. Soms zie je een soort sok aan 
een paal. De wind blaast in de sok. De punt van de sok 
wijst dus met de wind mee.

an?

39
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STAP Lezen en verwerken

Taalsteun

Wijs op de kaart van Neder-
land aan wat er in de tekst 
verteld wordt.
Herhaal kort met de kinderen 
de afbeelding van de water-
kringloop uit les 2.

Verbreding

Neem het weerbericht van 
vandaag erbij. Waar komt de 
wind vandaag vandaan? Wat 
betekent dit voor het weer?

STAP Lezen en verwerken

Verbreding

Vraag: Waar hebben jullie in 
huis thermometers? Waar 
worden ze nog meer voor 
gebruikt? [Bijvoorbeeld in de 
oven bij de bakker, in de 
koelcel van de slager, in de 
sauna, in een bloemenkas.]

Verdieping

Pak de wereldkaart erbij. Wijs 
Nederland, Italië en Turkije 
aan. Wijs de evenaar aan. Leg 
uit dat landen die dichter bij 
de evenaar liggen hogere 
temperaturen kennen.

1

2

thema 2 – Wat een weer!
les 4 – Het weer meten

Lesboek pagina 38-39 Werkboek pagina 30-31
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Vandaag is de temperatuur precies goed.

De perfecte temperatuur?
De perfecte temperatuur bestaat niet. 
Jouw lichaam is ongeveer 37 graden 
Celsius. Maar als je een taart bakt, is 
37 graden in de oven veel te laag. 
Dan is 160 graden beter. Water kookt 
bij 100 graden Celsius. Dat is het 
kookpunt van water. IJs smelt bij 
0 graden. Dat noem je het smeltpunt 
van water. Perfecte temperaturen voor 
taart, theewater en ijs. Maar wat als 
jouw temperatuur 160 graden zou zijn, 
of 0 graden? Dan zou het niet zo goed 
met je gaan.

‘Het kwik gaat omhoog’ betekent dat het warmer wordt.

7

8

Om te onthouden

 de windkracht
 de windmeter
 de thermometer

 het kookpunt
 het smeltpunt

Giftige thermometer
Vroeger zat er kwik in thermometers. Dat is een 
bijzonder metaal, want het is vloeibaar. Als het warmer 
wordt, gaat het kwik in een glazen buisje omhoog. 
Op het buisje staan streepjes om te zien hoe warm 
het is. Je moet wel goed kijken. En je moet zo’n 
thermometer niet laten vallen. Kwik is namelijk giftig. 
In een moderne thermometer zit daarom gekleurde 
alcohol. In een digitale thermometer zit geen vloeistof. 
Deze werkt elektronisch, met een batterij of een snoer.

41

verschillende thermometers

Vandaag is de temperatuur precies goed.

De perfecte temperatuur?
De perfecte temperatuur bestaat niet. 
Jouw lichaam is ongeveer 37 graden 
Celsius. Maar als je een taart bakt, is 
37 graden in de oven veel te laag. 
Dan is 160 graden beter. Water kookt 
bij 100 graden Celsius. Dat is het 
kookpunt van water. IJs smelt bij 
0 graden. Dat noem je het smeltpunt 
van water. Perfecte temperaturen voor 
taart, theewater en ijs. Maar wat als 
jouw temperatuur 160 graden zou zijn, 
of 0 graden? Dan zou het niet zo goed 
met je gaan.

‘Het kwik gaat omhoog’ betekent dat het warmer wordt.

De warmste dag
In juli 2006 was het meer dan 37 graden Celsius. 
Dat is extreem warm voor Nederland. Maar in Turkije 
is het wel eens 45 graden geweest. En in Italië is ooit 
47 graden gemeten. De temperatuur meet je met een 
thermometer. Zonder thermometer zou je nooit zo 
precies weten hoe warm of koud het buiten is. Er zijn 
ook thermometers om te meten hoe warm je lichaam is. 
Of om te kijken hoe warm het zwembadwater is.

Zeewind
In Nederland waait de 
meeste wind vanaf zee. 
Boven zee ontstaan veel 
wolken, want er is veel 
water om te verdampen. 
De zeewind drijft de 
wolken naar het land. 
Dus als het weerbericht 
westenwind voorspelt, is 
de kans op regen groot. 
Dan moet je je regenjas 
maar vast klaarleggen. 
Als de wind uit het zuiden 
komt, wordt het meestal 
lekker weer. Want de 
zuidenwind brengt warme 
lucht mee.

De zuidenwind brengt 

warmte mee.

7

8

5

6

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Om te onthouden

 de windkracht
 de windmeter
 de thermometer

 het kookpunt
 het smeltpunt

Giftige thermometer
Vroeger zat er kwik in thermometers. Dat is een 
bijzonder metaal, want het is vloeibaar. Als het warmer 
wordt, gaat het kwik in een glazen buisje omhoog. 
Op het buisje staan streepjes om te zien hoe warm 
het is. Je moet wel goed kijken. En je moet zo’n 
thermometer niet laten vallen. Kwik is namelijk giftig. 
In een moderne thermometer zit daarom gekleurde 
alcohol. In een digitale thermometer zit geen vloeistof. 
Deze werkt elektronisch, met een batterij of een snoer.

4140

De perfecte temperatuur?
Geef de temperatuur aan op de thermometer.
Omcirkel dan het goede antwoord.

Stijn voelt zich niet lekker.
Zijn temperatuur is 39 graden Celsius.

Stijn heeft    wel   /   geen   koorts.

Zeewind
5a Leg uit waarom in Nederland westenwind vaak regen 

meebrengt.

De westenwind neemt wolken mee vanaf 

zee. Boven land valt daar regen uit.

5b Teken met een pijl hoe westenwind waait.

5c Welke windrichting heb jij het liefst? Leg uit.

Bijvoorbeeld: zuidenwind, want dan 

wordt het lekker weer.

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

6b Waar wordt een thermometer nog meer gebruikt?
Bedenk zelf nog een ander voorbeeld.

bijvoorbeeld: auto, koelkast, babybadje, oven 

Giftige thermometer
7a Wat voor thermometer is het? Kies uit: vloeistof – digitaal.

Hoeveel graden geven de thermometers aan? Schrijf het erbij.

7b Bij welke thermometer hoort het? Kruis de goede antwoorden aan. 

    vloeistofthermometer digitale thermometer

 vloeistof zet uit O• O 
 werkt elektronisch O O•
 alcohol of kwik O• O
 minder precies af te lezen O• O
 heel snel af te lezen O O•

5

6

8

7

Wesley wil weten of het buiten vriest.
De thermometer geeft twee graden 
onder nul aan.

Het vriest    wel   /   niet   buiten.

vloeistof  

17   graden Celsius

digitaal 

-5   graden Celsius

1 2 3

De warmste dag
6a Waarvoor worden deze thermometers gebruikt? 

Schrijf het bij het nummer.

1  om te meten hoe warm het zwembadwater is 

2  om te meten hoe warm je lichaam is 

3  om te meten hoe warm of koud het buiten is 39

3332
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STAP Lezen en verwerken

Verdieping

Denkvraag: Kun je nog meer 
voordelen van een digitale 
thermometer verzinnen? 
[Bijvoorbeeld: makkelijk 
afleesbaar, kwik is duur, plastic 
valt minder snel kapot dan 
glas.] En een nadeel? [Batterij 
kan op zijn.]

Didactische aanwijzing

Herinner de kinderen aan de 
thermometer in les 3 in het 
lesboek. Hoe ging het aflezen 
ook alweer?

Taalsteun

Maak twee rijen op het bord. 
Een voor ‘thermometer 
vroeger’, een voor ‘thermome-
ter nu’. Schrijf de feiten uit de 
tekst in de goede rij zodat de 
kinderen een duidelijk 
overzicht krijgen van de 
verschillen. Vul eventueel aan 
met de extra punten die 
hierboven onder ‘Verdieping’ 
zijn genoemd.

STAP Lezen en verwerken

Verbreding

Laat de kinderen de afbeelding 
bekijken. Welke dingen hebben 
met temperatuur te maken? 
[Het weer buiten, water in het 
badje, koud blikje, smeltend 
ijsje, warme taart uit de oven, 
kokend water in de waterko-
ker.] 
Vraag: Wat vind jij een fijne 
temperatuur buiten? Waarom? 
[Bijvoorbeeld: onder nul, want 
ik houd van sneeuw en 
schaatsen; 25 graden Celsius, 
want dan kun je naar het 
strand.]

1

2
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Zeewind
5a Leg uit waarom in Nederland westenwind vaak regen 

meebrengt.

De westenwind neemt wolken mee vanaf 

zee. Boven land valt daar regen uit.

5b Teken met een pijl hoe westenwind waait.

5c Welke windrichting heb jij het liefst? Leg uit.

Bijvoorbeeld: zuidenwind, want dan 

wordt het lekker weer.

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

6b Waar wordt een thermometer nog meer gebruikt?
Bedenk zelf nog een ander voorbeeld.

bijvoorbeeld: auto, koelkast, babybadje, oven 

5

6

1 2 3

De warmste dag
6a Waarvoor worden deze thermometers gebruikt? 

Schrijf het bij het nummer.

1  om te meten hoe warm het zwembadwater is 

2  om te meten hoe warm je lichaam is 

3  om te meten hoe warm of koud het buiten is 

32

Lekker windje
1a Vul aan.

Windkracht is de snelheid waarmee lucht zich verplaatst .

Windrichting is de kant waar de wind vandaan komt .

1b Lees de zinnen. Hoort de zin bij windkracht of bij windrichting? 
Kruis het goede antwoord aan.
   windkracht windrichting
De wind komt vandaag uit het noordwesten. O O• 
Er waait een stormachtige wind. O• O 
Toen ik naar school fi etste, had ik wind mee. O O• 
De wind neemt toe van zwak tot matig. O• O 

De wind in het weerbericht
2a Vul aan. Morgen waait er een noordoostenwind.

De wind komt uit het noordoosten .

De wind gaat naar het zuidwesten .

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Supersnelle computer
Hoe werkt deze windmeter? Zet de zinnen in de goede 
volgorde. Schrijf de nummers 1 tot en met 4 ervoor.

4  De computer berekent de windkracht.

1  De wind waait tegen het molentje.

3  De computer telt de rondjes per minuut.

2  Het molentje draait rondjes.

Een slimme haan wijst de richting aan
4a Waar komt de wind vandaan? Laat met een pijl zien hoe de wind waait.

4b Wat is de windrichting? Schrijf het 
onder de plaatjes bij opdracht 4.

4c Bedenk hoe je zelf de windrichting 
kunt meten. Schrijf je idee op of maak 
een tekening.

bijvoorbeeld: een zelfgemaakt 

molentje, je haar in de wind laten 

wapperen

1

2

4

3

oost  west  zuid  

2b Waarom wil een schipper weten hoe de wind waait?

Als hij weet dat het gaat stormen, kan hij 

beter niet gaan varen.

2c Bedenk nog iemand voor wie het belangrijk is om te weten hoe de wind 
waait. Leg uit.

Bijvoorbeeld: ik. Als het gaat stormen, ga ik niet 

op de fi ets naar school.
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Lekker windje
Wind is lucht die zich verplaatst. De snelheid waarmee dat 
gebeurt, noem je windkracht. Bij windkracht 7 kun al je 
bijna niet tegen de wind in fi etsen. Bij windkracht 10 kun 
je beter binnen blijven. De dakpannen vliegen dan van de 
daken. Het weerbericht vertelt je hoe hard het gaat waaien. 
En ook wat de windrichting is. De windrichting is niet de kant 
waar de wind naartoe waait, maar waar die vandaan komt.

De wind kan van 

verschillende kanten komen.

De wind in het weerbericht
In het weerbericht geeft een pijltje de 
windrichting aan. Het getal dat erbij staat, 
is de windkracht. Waarom willen mensen 
dat weten? Denk maar aan boten en 
vliegtuigen. Bij storm kan een schip beter 
niet de zee op gaan. Veel te gevaarlijk. 
Piloten moeten rekening houden met de 
windrichting. Zij moeten altijd tegen de 
wind in landen. Zeker als het hard waait. 
Anders moeten ze veel te hard remmen.

Soms is het heel belangrijk om naar het weerbericht te 
luisteren. Zoals op 25 januari 1990. Nederland maakte toen 
een van de zwaarste stormen in honderd jaar mee. In het 
weerbericht werd gewaarschuwd voor windkracht 12.

2

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Bij windkracht 12 kunnen bomen omvallen.

1

Waar komt de wind vandaan?

38

Welke windmeter gebruikt de weerman?

windwijzers: zoek de verschillen

3

4

Supersnelle computer
Heb je wel eens zo’n windmolentje 
op een stok gezien? Daarmee kun je 
de windkracht meten. Je moet nog 
wel een manier vinden om te tellen 
hoe vaak het molentje ronddraait … 
Je ogen kunnen dat niet bijhouden. 
Een echte windmeter heeft daar 
een supersnelle computer voor. 
Die telt de rondjes per minuut. 
Zo rekent hij uit hoe snel het 
molentje draait. Dan weet je 
ook hoe hard de wind waait.

Een slimme haan wijst de richting aan 
Om te bepalen waar de wind vandaan komt, hebben 
mensen van alles uitgevonden. De mooiste windwijzers 
vind je boven op de kerktoren. Als je geluk hebt, zie je 
daar een windhaantje staan. De haan wijst altijd met zijn 
snavel naar de wind toe. Soms zie je een soort sok aan 
een paal. De wind blaast in de sok. De punt van de sok 
wijst dus met de wind mee.

an?

39

STAP Lezen en verwerken

STAP Lezen en verwerken

Didactische aanwijzing

Let op: deze buitenthermome-
ter (nummer 3) heeft een 
aanduiding zowel in Celsius als 
in Fahrenheit.  De laatste 
wordt bijvoorbeeld in de VS 
gebruikt en is voor ons niet 
van belang.

thema 2 – Wat een weer!
les 4 – Het weer meten
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De perfecte temperatuur?
Geef de temperatuur aan op de thermometer.
Omcirkel dan het goede antwoord.

Stijn voelt zich niet lekker.
Zijn temperatuur is 39 graden Celsius.

Stijn heeft    wel   /   geen   koorts.

Giftige thermometer
7a Wat voor thermometer is het? Kies uit: vloeistof – digitaal.

Hoeveel graden geven de thermometers aan? Schrijf het erbij.

7b Bij welke thermometer hoort het? Kruis de goede antwoorden aan. 

    vloeistofthermometer digitale thermometer

 vloeistof zet uit O• O 
 werkt elektronisch O O•
 alcohol of kwik O• O
 minder precies af te lezen O• O
 heel snel af te lezen O O•

8

7

Wesley wil weten of het buiten vriest.
De thermometer geeft twee graden 
onder nul aan.

Het vriest    wel   /   niet   buiten.

vloeistof  

17   graden Celsius

digitaal 

-5   graden Celsius

39
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verschillende thermometers

Vandaag is de temperatuur precies goed.

De perfecte temperatuur?
De perfecte temperatuur bestaat niet. 
Jouw lichaam is ongeveer 37 graden 
Celsius. Maar als je een taart bakt, is 
37 graden in de oven veel te laag. 
Dan is 160 graden beter. Water kookt 
bij 100 graden Celsius. Dat is het 
kookpunt van water. IJs smelt bij 
0 graden. Dat noem je het smeltpunt 
van water. Perfecte temperaturen voor 
taart, theewater en ijs. Maar wat als 
jouw temperatuur 160 graden zou zijn, 
of 0 graden? Dan zou het niet zo goed 
met je gaan.

‘Het kwik gaat omhoog’ betekent dat het warmer wordt.

De warmste dag
In juli 2006 was het meer dan 37 graden Celsius. 
Dat is extreem warm voor Nederland. Maar in Turkije 
is het wel eens 45 graden geweest. En in Italië is ooit 
47 graden gemeten. De temperatuur meet je met een 
thermometer. Zonder thermometer zou je nooit zo 
precies weten hoe warm of koud het buiten is. Er zijn 
ook thermometers om te meten hoe warm je lichaam is. 
Of om te kijken hoe warm het zwembadwater is.

Zeewind
In Nederland waait de 
meeste wind vanaf zee. 
Boven zee ontstaan veel 
wolken, want er is veel 
water om te verdampen. 
De zeewind drijft de 
wolken naar het land. 
Dus als het weerbericht 
westenwind voorspelt, is 
de kans op regen groot. 
Dan moet je je regenjas 
maar vast klaarleggen. 
Als de wind uit het zuiden 
komt, wordt het meestal 
lekker weer. Want de 
zuidenwind brengt warme 
lucht mee.

De zuidenwind brengt 

warmte mee.

7

8

5

6

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

Om te onthouden

 de windkracht
 de windmeter
 de thermometer

 het kookpunt
 het smeltpunt

Giftige thermometer
Vroeger zat er kwik in thermometers. Dat is een 
bijzonder metaal, want het is vloeibaar. Als het warmer 
wordt, gaat het kwik in een glazen buisje omhoog. 
Op het buisje staan streepjes om te zien hoe warm 
het is. Je moet wel goed kijken. En je moet zo’n 
thermometer niet laten vallen. Kwik is namelijk giftig. 
In een moderne thermometer zit daarom gekleurde 
alcohol. In een digitale thermometer zit geen vloeistof. 
Deze werkt elektronisch, met een batterij of een snoer.

4140

De perfecte temperatuur?
Geef de temperatuur aan op de thermometer.
Omcirkel dan het goede antwoord.

Stijn voelt zich niet lekker.
Zijn temperatuur is 39 graden Celsius.

Stijn heeft    wel   /   geen   koorts.

Zeewind
5a Leg uit waarom in Nederland westenwind vaak regen 

meebrengt.

De westenwind neemt wolken mee vanaf 

zee. Boven land valt daar regen uit.

5b Teken met een pijl hoe westenwind waait.

5c Welke windrichting heb jij het liefst? Leg uit.

Bijvoorbeeld: zuidenwind, want dan 

wordt het lekker weer.

les 4 – Het weer meten
thema 2 – Wat een weer!

6b Waar wordt een thermometer nog meer gebruikt?
Bedenk zelf nog een ander voorbeeld.

bijvoorbeeld: auto, koelkast, babybadje, oven 

Giftige thermometer
7a Wat voor thermometer is het? Kies uit: vloeistof – digitaal.

Hoeveel graden geven de thermometers aan? Schrijf het erbij.

7b Bij welke thermometer hoort het? Kruis de goede antwoorden aan. 

    vloeistofthermometer digitale thermometer

 vloeistof zet uit O• O 
 werkt elektronisch O O•
 alcohol of kwik O• O
 minder precies af te lezen O• O
 heel snel af te lezen O O•

5

6

8

7

Wesley wil weten of het buiten vriest.
De thermometer geeft twee graden 
onder nul aan.

Het vriest    wel   /   niet   buiten.

vloeistof  

17   graden Celsius

digitaal 

-5   graden Celsius

1 2 3

De warmste dag
6a Waarvoor worden deze thermometers gebruikt? 

Schrijf het bij het nummer.

1  om te meten hoe warm het zwembadwater is 

2  om te meten hoe warm je lichaam is 

3  om te meten hoe warm of koud het buiten is 39
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STAP Lezen en verwerken

Didactische aanwijzing

Let erop dat de kinderen het 
juiste getal op de digitale 
thermometer gebruiken. Het 
bovenste getal is de tijd.

STAP Lezen en verwerken

Taalsteun

Koorts is een lastig woord. Leg 
uit: Koorts betekent dat je 
lichaamstemperatuur te hoog 
is, doordat je ziek bent. Je 
gewone temperatuur is 
ongeveer 37 graden. Dat is wel 
voor iedereen een beetje anders. 
De een heeft bijvoorbeeld 36,8 
en de ander 37,2. Ook is je 
temperatuur vaak ‘s avonds 
iets hoger.
Als je temperatuur tussen 37 en 
38 ligt, dan heb je verhoging. 
Als de temperatuur van je 
lichaam boven 38 graden stijgt, 
heb je koorts.

STAP Reflecteren

Lees nogmaals de ontdekvraag 
voor: Waar komt de wind 
vandaan? Vraag: Uit welke 
richtingen kan de wind komen? 
[Noord, noordoost, oost, 
zuidoost, zuid, zuidwest, west, 
noordwest.] Maakt het iets uit 
waar de wind vandaan komt? 
[Ja, want dat heeft invloed op 
het weer. Wind vanaf zee 
brengt vaak regen mee. 
Zuidenwind brengt juist mooi 
weer mee. De windrichting is 
ook van belang voor piloten 
en schippers, en voor jou als je 
moet fietsen.]
Waarmee kun je het weer 
meten? [Met een windmeter 
voor de windkracht, windwij-
zer voor de windrichting, 
thermometer voor de 
temperatuur.]

1

2
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