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Les 1: Tot tien tellen
Wij zijn gewend om tot tien te tellen. Wel handig, want we hebben tien vingers. Deze manier
om getallen weer te geven heet een decimaal talstelsel. Decem komt uit het Latijn en
betekent tien. Het rare is dat het getal tien niet een van de tien getallen is waarmee we
getallen kunnen weergeven. Dat zijn namelijk: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Als we nog meer
hebben dan negen, dan schuift er een 1 voor de 0. Deze 1 is tien keer zoveel waard als een 1
zonder 0 erachter.
Maak opdracht 1.1 samen met je buurmens.
Computers kunnen maar tot 1 tellen: 0 en 1. Dit heet het binair talstelsel. Deze 0 of 1
noemen we een bit. En als we een groepje van 8 bits hebben noemen we dat een byte.
Computers gebruiken deze bytes om met elkaar te kunnen communiceren. Het lijkt wel een
soort geheimschrift.
Maak opdracht 1.2 alleen.
Er zijn nog meer talstelsels;


Het octale stelsel;



Het hexadecimale stelsel;



Het twaalftallig stelsel;



Het sexagesimale stelsel.

Maak opdracht 1.3 in een groepje.
Een getal geeft aan hoeveel iets is. Maar als je meet hoe groot, hoe lang, hoe zwaar of
hoeveel iets is, heb je niet genoeg aan alleen een getal. Je hebt dan ook een maat nodig. Dit
heet een eenheid. Je kent ze wel. Voorbeelden van zo’n maat zijn: meter, liter, kilogram,
seconde en joule. Dat wat je meet heet een grootheid, zoals lengte, inhoud, tijd, energie en
elektrische stroomsterkte.
Om machten van tien uit te kunnen leggen, maken we even een uitstapje naar de grootheid
‘inhoud’ en de bijbehorende maat ‘liter’.
Maak opdracht 1.4 in een groepje.
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In de tabel zijn we begonnen met 1 mL (= 0,001 L = 1/1000 L) en hebben we de inhoud van
het voorwerp in de volgende rij steeds 10 keer groter gemaakt. Je ziet al dat je hetzelfde
getal op verschillende manieren kunt schrijven.
Maak opdracht 1.5 alleen.
In de laatste kolom van je tabel bij opdracht 1.5 hebben we de getallen als machten van 10
geschreven. In 103 (= 10 x 10 x 10 = 1000) noemen we de 10 het grondgetal en de 3 de
macht.
Bekijk: https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0

Moeilijke woorden:
weergeven

=

_________________________________________________

communiceren

=

_________________________________________________

bijbehorend

=

_________________________________________________

Platoklas 2020

4

Opdracht 1.1
Reken uit:
9+1

=

______________

99 + 1

=

______________

999 + 1

=

______________

9999 + 1

=

______________

Opdracht 1.2
a. Vul de onderstaande tabel verder in:
Decimaal talstelsel
0

Binair talstelsel
00000000

1

00000001

2

00000010

3

00000011

4

00000100

5

00000101

6
7
8
9
10
b. Codeer het volgende woord:
Letters
Decimaal
Binair

P
16

L
12

A
1

T

O

00000001

Opdracht 1.3
Zoek informatie over een van de genoemde talstelsels en maak hier een informatieblad
over.
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Opdracht 1.4
Zoek bij iedere inhoudsmaat een plaatje van een voorwerp en plaats deze in de tabel.
1 mL = 1/1000 L

1 cL = 1/100 L

1 dL = 1/10 L

1L

1 daL = 10 L

1 hL = 100 L

1 kL = 1000 L

Platoklas 2020

6

Opdracht 1.5
Vul de tabel verder in:
0,001

10-3

1

-

100

10

-

101

100

-

1000

-

1/1000
1/100
1/10
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Les 2: Sterrenkunde

Als we op een heldere nacht naar de lucht kijken
zien we een heleboel sterren. Het lijken witte
puntjes op een zwart papier. We zien geen
verschil in kleur of afstand, hooguit een verschil
in grootte of helderheid. Al deze sterren zijn, net
als onze zon, een zon in hun eigen zonnestelsel.
En de sterren die we kunnen zien maken deel uit van een sterrenstelsel, waarvan er weer
heel veel in het heelal zijn, wel zoveel als zandkorrels in de woestijn.
Als we naar de sterrenhemel kijken zien we zelfs sterren die niet meer bestaan. Sterren
staan heel ver van aarde af; ‘lichtjaren’. Het licht is jaren onderweg om de aarde en dus je
oog te bereiken. Soms zo lang dat de ster die het licht onze kant op zond in diezelfde tijd al
gedoofd is.
Maak opdracht 2.1 met je buurmens.
Voor ons lijken de sterren in een (opper)vlak te liggen. In de oudheid zagen de mensen in
groepjes sterren een plaatje en gaven ze deze een naam; een sterrenbeeld. In werkelijkheid
liggen de sterren helemaal niet in een plat vlak.
Maak opdracht 2.2 in een groepje.

Moeilijke woorden:
Lichtjaar

=
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Opdracht 2.1
Bekijk de volgende site:
http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-ziet-het-leven-van-een-ster-eruit
Maak een PowerPointpresentatie waarin je laat zien hoe het leven van onze zon verloopt.
De uitleg moet in het kort in de presentatie staan, het is dus niet de bedoeling, dat je een
spreekbeurt gaat houden.

Opdracht 2.2
Hieronder is een afbeelding te zien van het sterrenbeeld Cassiopeia. In het grijze vlak zie je
het sterrenbeeld in 2D. Dat is hoe wij het sterrenbeeld aan de sterrenhemel zien staan. Maar
de sterren staan in de ruimte en ze staan niet allemaal even ver van de aarde. Hoever de
sterren van de aarde staan kun je aflezen aan de linkerkant van de afbeelding.

Maak in je groepje een 3D-model van het sterrenbeeld Cassiopeia.
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Les 3: Aarde
De aarde is een van de planeten die rond onze zon draaien. De
zwaartekracht en de snelheid van de aarde zorgen ervoor dat de
aarde iedere keer net langs de zon valt. Dit rondje rond de zon
duurt een jaar. In combinatie met de stand van de aardas is het de
oorzaak van de seizoenen, die je op sommige plaatsen op aarde
hebt.
De aarde draait ook nog eens rond zijn eigen as (aardas) en zorgt
daarmee voor dag en nacht.
Maak opdracht 3.1 alleen.
Maak opdracht 3.2 in een groepje.

Moeilijke woorden:
zwaartekracht

=

_________________________________________________

aardas

=

_________________________________________________
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Opdracht 3.1
Bekijk het volgende filmpje:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_dagennacht01
Maak de volgende vragen:
1. Planeten
Uit hoeveel planeten bestaat ons zonnestelsel?
De aarde en dan nog …….. planeten. (vul aantal in)
2. Dag en nacht
Hoe komt het dat we hier op aarde dag en nacht hebben? Zet een kruisje voor het goede
antwoord.
O Door de zon
O Dat is omdat de aarde draait (rond zijn eigen as)
O Dat komt door de wolken ’s nachts
O Dat is omdat de zon rond de aarde draait
3. De Noordpool en de Zuidpool
De aarde staat scheef ten opzichte van de zon. Hierdoor ligt de Noordpool in de
winter afgekeerd van de zon. Daardoor is het in het noorden zelfs midden op de
dag nog donker. Hoe noemen we dat?
_________________________________________________
Op de Zuidpool (Antarctica) is de zon dan altijd te zien, dag en nacht. Dus zelfs midden in de
nacht gaat de zon niet onder. Hoe noemen we dat?
_________________________________________________
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4. De maanden van het jaar
In welke maand krijgt Europa de meeste zon?
In _________________________________________________
In welke maand zijn de dagen het kortst en de nachten het langst in ons land?
In _________________________________________________

5. De planeten
Schrijf de namen van de 9 planeten van ons zonnestelsel op.
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
5. _________________________________________________
6. _________________________________________________
7. _________________________________________________
8. _________________________________________________
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Opdracht 3.2
Bekijk het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=4ur4TXjqqD4
Maak, eventueel met aanvullende informatie, een posterpresentatie waarin je laat zien en
uitlegt hoe lang het licht is op de evenaar, in Nederland en op de Noordpool in de
verschillende seizoenen.
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Les 4: DNA
Het lichaam van mensen is opgebouwd uit wel 100.000
miljard hele kleine cellen. Cellen zijn zo klein dat je ze niet
met het blote oog niet kunt zien. En in die cellen zit bij
iedereen DNA verstopt. DNA is een lange draad, waarin een
soort code zit.
En die DNA-code is, net als een vingerafdruk, bij ieder mens
anders. In het DNA zit allerlei informatie opgeslagen bijvoorbeeld de kleur van je haar, hoe
lang je bent, welke kleur ogen je hebt.
Onderzoekers kunnen DNA halen uit bijvoorbeeld speeksel, huidcellen, bloed en haren.
De technieken om onderzoek te doen naar DNA zijn steeds beter geworden. Ze kunnen
tegenwoordig ook aan DNA zien of je familie bent van elkaar. Het DNA van jou en dat van je
broer of van je neef of nicht lijkt namelijk erg op elkaar.
Maak opdracht 4.1 alleen.
Maak opdracht 4.2 met je buurmens.

Moeilijke woorden:
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Opdracht 4.1
Zoek op internet een geleurde afbeelding van DNA. Op welke manier is de DNA-code in je
afbeelding te zien?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Opdracht 4.2
DNA isoleren
We gaan vandaag een proef doen. Bij het doen van proeven is het heel belangrijk dat je op je
eigen veiligheid en die van je klasgenoten let. Dat betekent, dat je goed moet luisteren naar
de begeleiders. Als je dat niet kunt ben je deze les niet welkom in de platoklas.
Materiaal
Zout(oplossing)
Afwasmiddel
Ethanol

Bekerglas
Proefbuis
Gedestilleerd water

Methode
Stap 1: Neem een beker water en verzadig deze met zout (zout blijven bijvullen tot het niet
meer oplost).
Stap 2: Vul een proefbuis met een bodempje afwasmiddel.
Stap 3: Spoel je mond met de zoutoplossing gedurende ongeveer een 5 minuten.
Stap 4: Spuw het zoutwater uit je mond in de proefbuis met afwasmiddel en schud hiermee
gedurende een 10 minuten.
Stap 5: Voeg wat ethanol toe aan de vloeistof en wacht tot er deeltjes boven komen te
drijven.
Waarneming
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Platoklas 2020

15

Les 5: Atomen en moleculen
Het universum is, net als Legoland, opgebouwd
uit kleine bouwstenen. Deze bouwstenen,
atomen, zijn veel kleiner dan legoblokjes. Maar
met behulp van zo’n 150 verschillende
bouwstenen is het hele universum opgebouwd.
Water bijvoorbeeld, is opgebouwd uit de
bouwstenen waterstof (H) en zuurstof (O). Je hebt het vast wel eens ergens zien staan: H 2O.
Dit is de scheikundige manier om aan te geven dat één deeltje water (een watermolecuul)
gemaakt is van twee waterstofatomen en één zuurstofatoom.
Maak opdracht 5.1 alleen.
Maak opdracht 5.2 in een groepje.
Maak opdracht 5.3 in een groepje.

Moeilijke woorden:
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Opdracht 5.1
Bekijk het volgende filmpje:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090623_periodieksysteem01 en beantwoord de
bijbehorende vragen:
1. Wat heeft de Fransman Lavoisier ontdekt?
___________________________________________________________________
2. Wat houdt het Periodiek Systeem in?
__________________________________________________________________
3. Geef een voorbeeld van hoe scheikundigen hun woorden spellen.
___________________________________________________________________

Opdracht 5.2
Je hebt als huiswerk de molecuulformules van water, suiker, koolstofdioxide, zuurstof en
methaan opgezocht. Je gaat met behulp van een bouwdoos de molecuulmodellen van deze
stoffen bouwen. En vervolgens gaan we kijken hoe stoffen met elkaar kunnen reageren.
In woorden:
methaan

+

zuursof

->

koolstofdioxide

+

water

In een tekening van de modellen:

In molecuulformules:
__ _________ + __ _________ -> __ _________ + __ _________
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Opdracht 5.3
We gaan vandaag weer een proef doen; mayonaise maken. Het practicumvoorschrift (nu
heet het opeens een recept) staat hieronder. Bij hoge uitzondering mag je deze keer
proeven bij een scheikundeproef.
Hoe maak ik mayonaise
Bereidingstijd: 20 minuten
Ingrediënten
2 eidooiers
1 theelepel dijonmosterd
1 theelepel witte wijnazijn
circa 2 ½ dl zonnebloem- of maïsolie of olijfolie (je kunt het half om half doen)
2 theelepels citroensap
zout
peper
Materialen
Kom
Garde
Maatbeker
Vochtige theedoek
Bereiden
1. Laat de ingrediënten op kamertemperatuur komen
Het mengen (emulgeren) van alle ingrediënten gaat het makkelijkst als alles op
kamertemperatuur is. Dat geldt met name voor de eieren en voor de olie. Als je eieren in
de koelkast bewaart, moet je ze minimaal een half uur op het aanrecht laten ‘rusten’
voordat je ze kunt splitsen en kunt beginnen met de bereiding van mayonaise. Wil je
zeker weten dat eieren warm genoeg zijn om te gebruiken, dan kun je ze op temperatuur
brengen met behulp van een kom en wat warm water. Leg de eieren in een schaal en
plaats de schaal vervolgens in een groter formaat kom. Vul de kom met warm water uit
de kraan en laat de eieren 10 minuten staan. Niet alleen komen de eieren op deze
manier op de juiste temperatuur, de mengkom wordt tevens warm.
2. Splits de eieren
Als de eieren op kamertemperatuur zijn, kun je ze splitsen. Splitsen doe je met behulp
van twee of drie roestvrijstalen of glazen kommen. Voor het maken van mayonaise heb
je slechts de dooiers nodig.
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3. Plaats de kom op een vochtige theedoek
Mayonaise maken doe je met 2 handen: met de ene hand voeg je de olie toe, met de
andere meng je de ingrediënten. Je hebt dus geen hand meer vrij om de mengkom op
zijn plaats te houden. Leg daarom een vochtige theedoek of vaatdoekje onder de kom.
De doek voorkomt dat de kom tijdens het roeren gaat schuiven.
4. Doe de dooiers, mosterd en azijn in een kom
Doe de dooiers samen met de mosterd en de azijn in een kom. Voeg wat zout en peper
toe. Je kunt het beste witte peper gebruiken omdat zwarte je mayonaise ‘spikkeltjes’
bezorgt.
5. Voeg druppelsgewijs de olie toe
Mayonaise kun je maken met zonnebloem- of maïsolie, maar ook met olijfolie. Terwijl je
met je ene hand de olie toevoegt, roer je met je andere hand de olie door het mengsel.
Wanneer de saus dik wordt, kun je de olie in een klein straaltje bij het mengsel gieten.
Hoe dikker de saus wordt, hoe meer olie je tegelijkertijd kunt toevoegen. Blijf roeren
totdat alle olie is toegevoegd.
6. Voeg citroensap toe
Als de maatbeker(s) leeg zijn en de mengkom een dikke homogene saus bevat, is het tijd
om het citroensap toe te voegen. Roer het sap goed door de saus en breng de mayonaise
verder op smaak met peper en zout. Is de mayonaise naar je zin, zet ‘m dan in de
koelkast totdat je ‘m gebruikt.
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Huiswerk

Voor les 2
In de les ga je in tweetallen een (PowerPoint)presentatie maken over ‘de levensloop van
onze zon’. Dit betekent dat je je moet gaan inlezen in het leven van sterren. Hoe ontstaan
ze? Hoe doven ze uit? Welke soort ster is onze zon? Zorg dat je zoveel mogelijk informatie
verzamelt over dit onderwerp, zowel digitaal als op papier.

Voor les 4
In de les ga je een practicum doen, waarbij je DNA gaat isoleren. Maar dan is het wel van
belang dat je weet wat DNA is.
Lees de onderstaande tekst (uit de clip
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090623_dna01 ) en beantwoord de bijbehorende
vragen:
De opbouw van DNA
Letterlijke tekst bij de clip
Het speelt de hoofdrol in menig politieserie en het bepaalt wie jij en ik zijn. Ik heb het
over DNA. Maar wat is dat nou precies? Simpel gezegd is DNA de (belangrijkste)
drager van erfelijke informatie in alle mensen, dieren en planten. Het bevat de code
voor de erfelijke eigenschappen zoals bijvoorbeeld de kleur van je ogen.
In de jaren ’50 van de vorige eeuw ontdekken de wetenschappers Watson en Craig
dat DNA eruitziet als een dubbele helix: twee strengen draaien om elkaar heen als de
leuningen van een wenteltrap en de treden van die trap worden gevormd door vier
basen: A, C, T en G. Twee van die basen gaan steeds een verbinding met elkaar aan
en vormen zoals het ware een traptree. En die hele wenteltrap, dat is DNA. Maar wat
heeft dat nou te maken met wie je bent of hoe je eruitziet?
Het draait daarbij allemaal om eiwitten. Eiwitten bepalen de belangrijkste
eigenschappen van de mens: de kleur van je ogen, het bepaalt je bloedgroep, je
verstandelijke vermogens. En de aanmaak van die eiwitten (, dat) wordt geregeld
door DNA. Hoe zit dat dan? Eiwitten zijn opgebouwd uit reeksen aminozuren. Een
aminozuur bestaat uit drie opeenvolgende basen uit het DNA. Dus heel kort door de
bocht: DNA bestaat uit heel veel basen en drie basen vormen een aminozuur, een
reeks aminozuren vormt een eiwit en die eiwitten bepalen je eigenschappen.
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Invloeden van buitenaf zoals zonlicht en sigarettenrook kunnen het DNA zo
beschadigen, dat de basenvolgorde verandert. Vaak wordt dit door de cel zelf
hersteld, maar die verandering in het DNA kan ook blijvend zijn. Soms ten goede,
maar vaak leidt dit tot ziektes en ontwikkelingsstoornissen.
DNA speelt tegenwoordig een belangrijke rol in forensisch onderzoek. Komt het DNA
van de verdachte overeen met het gevonden DNA-spoor op de plaats delict? Zo kan
een enkele haar doorslaggevend zijn om iemands schuld te bewijzen. En dan is er ook
de veelbesproken gentherapie waarbij een defect stukje DNA wordt vervangen door
een gezond stukje DNA. En misschien dat hiermee sommige erfelijke ziektes in de
toekomst geheel zullen verdwijnen. De kennis van DNA wordt ook gebruikt in de
voedseltechnologie, om producten groter, lekkerder en sterker te maken. Het is nu
nog controversieel, maar misschien helpt deze kennis ooit bij het oplossen van het
wereldvoedselprobleem.

Vragen bij de tekst
Vraag 1:
Wat is het DNA precies (volgens de clip ‘Iedereen is anders’?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Vraag 2:
Hoe ziet het DNA eruit volgens de twee onderzoekers?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Vraag 3: (invullen)
DNA bestaat uit ___________. Dat bestaat weer uit _____________. En dat weer uit
___________.
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Vraag 4:
Wat gebeurt er met DNA als het beschadigd raakt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vraag 5:
Voor welke eigenschappen zorgt DNA? (juiste antwoord(en) aankruisen)
O De kleur van je ogen.
O Dat je goed bent in wiskunde.
O Dat je blind bent.
O Dat je blond haar hebt.

Voor les 5
In les 5 gaan we het hebben over atomen en moleculen. Om te begrijpen wat je doet, moet
je eerst de volgende clip bekijken.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081124_molecuulmodellen01
Je hebt in de clip gezien, dat stoffen afgekort kunnen worden met scheikundige formules (=
molecuulformules). Van water is de molecuulformule H2O. Zoek voor de volgende stoffen
ook de molecuulformule op: suiker, koolstofdioxide, zuurstof en methaan.
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