
DE WEERMEESTER !
Maak regen in een jampot! !
In deze serie over het weer vind je verschillende activiteiten die erop gericht zijn een beter begrip te 
krijgen van de weersverschijnselen om ons heen. Door zelf te ontdekken en te ondernemen aan de 
hand van eenvoudige en toegankelijke proefjes en experimenten krijgen kinderen van zowel de 
onderbouw als de bovenbouw van de basisschool antwoorden op vragen als: !

Waarom regent het en hoe gaat dit dan? 
Hoe ontstaat bliksem? 
Waar komt de wind vandaan? 
Hoe ontstaan wolken? !

Bij deze eerste activiteit gaan we in op de vraag waarom en hoe het eigenlijk regent. De kinderen 
kunnen gaan voorspellen, observeren, conclusies trekken en verklaren.   !!
Benodigdheden: !

• leeg jampotje of een andere glazen pot 
• kokend water 
• een bord dat de opening van de pot goed afdekt 
• ijsblokjes  !

Verloop: !
Na het activeren van de voorkennis over het weer in het algemeen en regen 
in het bijzonder, gaan we de glazen pot vullen met kokend water; een 
centimeter of vier, vijf is voldoende. Ben wel altijd voorzichtig wanneer de 
kinderen het zélf gaan doen. Met minder warm water lukt het ook, maar dan 
laat het gewenste effect langer op zich wachten. Vraag de leerlingen wat ze 
nu al opmerken (stoom dat vanuit de pot omhoog trekt).  !
Vervolgens sluiten we de glazen pot af met een bord waarop veel ijsklontjes 
gelegd zijn. Vraag ook wat de leerlingen denken dat er gaat gebeuren.. 
Binnen een minuut zal je opmerken dat de pot beslaat, waarna het daadwerkelijk gaat regenen. 
Laat de nu kinderen proberen te verklaren hoe dit ontstaat en laat ze inzien dat de pot met kokend 
water staat voor het aardoppervlak en het bord met de ijsklontjes voor de koudere luchtlagen in de 
atmosfeer. 
 
Verklaring: !
Het bord sluit de warme lucht uit de pot af. Op het moment dat er ijs aan 
toegevoegd wordt, ontstaat er een groot verschil in temperatuur; de warme 
damp condenseert en er worden regendruppels gevormd. Deze vergelijking 
kan direct doorgetrokken worden met ons aardoppervlak en de atmosfeer: 
door het relatief warme aardoppervlak gaat de vochtige lucht omhoog (warme 
lucht stijgt immers op). In de hogere lagen van de atmosfeer komt deze lucht 
terecht in koudere temperaturen waardoor de waterdamp condenseert en 
vervolgens weer op het aardoppervlak terecht komt als regen, hagel of 
bijvoorbeeld sneeuw.  !
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De Weermeester !
Maak je eigen flessenthermometer !
Bij deze activiteit in de serie 'De Weermeester' gaan we met eenvoudige en vrij beschikbare 
middelen een eigen thermometer maken. Door observeren en verklaren leren de leerlingen hoe een 
thermometer werkt en welke conclusies daaraan verbonden kunnen worden als het gaat om de 
temperatuur.!!
Wat heb je nodig? !

een lege, schone fles (of een vaas of iets dergelijks)!
water!
schoonmaakalcohol (verkrijgbaar bij de drogist)!
kleurstof (bijvoorbeeld voedselkleurstof) !
een rietje!
zachte klei of een stukje kneedgum!
een markeerstift! !

 Werkwijze:!!
Verzamel de materialen en vul de fles voor een kwart vol met water. 
Voeg dan dezelfde hoeveelheid alcohol toe; de fles is nu half vol. Voeg als 
laatste een paar druppeltjes kleurstof toe.!
Doe het rietje in de fles, dusdanig dat het de bodem en de zijkanten niet 
raakt en zet het vast met een stukje klei. Op deze manier wordt het rietje 
op zijn plaats gehouden.!!
Zet nu met de markeerstift een streepje tot waar de vloeistof in het rietje 
zelf komt. Deze hoogte staat voor de temperatuur zoals die nu is. !!

Verplaats vervolgens de fles naar verschillende locaties en vraag vooraf aan de kinderen wat ze 
denken wat er met de hoogte van de vloeistof in het rietje gebeurt en laat ze vervolgens 
observeren.  Zet de fles bijvoorbeeld in het zonlicht, of buiten op een koude of warme dag of in de 
koelkast. De kinderen zullen zien dat de vloeistof in het rietje stijgt of daalt door respectievelijk een 
stijging of daling van de temperatuur.!!
Wetenschappelijke verklaring: !
De vloeistof in de fles zet uit wanneer het verwarmd wordt en krimpt 
wanneer het afkoelt. Er is echter zoveel ruimte op de bodem van de 
fles dat wanneer de vloeistof warmer wordt, de vloeistof stijgt in de 
fles en dus ook in de ruimte van het rietje. Omdat die ruimte kleiner is 
dan de ruimte daarbuiten, zie je in het rietje zelf een grotere stijging 
van de vloeistof. Wanneer de vloeistof in een koudere omgeving 
terecht komt, zal het krimpen en dit zie je in het rietje door een daling 
van het vloeistofniveau. !
Deze thermometer geeft je geen exacte temperatuur maar het laat je 
wel duidelijk waarneembaar de verschillen zien tussen koudere en 
warmere ruimtes.  !!
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De weermeester !
Zie de wind waaien..	
 
Bij deze activiteit binnen de reeks 'De weermeester' leren kinderen wat wind nu eigenlijk is en 
waarom het waait. Door observeren en verklaren krijgen ze een beter begrip van dit 
weerfenomeen.!!
Wat heb je nodig? !

blauwe ijsklontjes!
rode kleurstof!
platte plastic bak!
water!!

Werkwijze: !
Vul de plastic bak met water. Let erop dat het water 
volledig kalm is voordat je verder gaat. Doe vervolgens de 
blauwe ijsklontjes aan de ene kant van de bak in het water. 
Je maakt deze door aan water blauwe kleurstof te voegen. 
Vervolgens leg je de bakjes met blauw water in de vriezer. !
Voeg aan de andere kant van de bak een paar druppeltjes 
rode kleurstof toe. !!
Het duurt niet lang voordat de rode kleurstof opstijgt, 
terwijl je het blauwe water van de ijskontjes een rechte weg 
naar beneden ziet gaan. Even later zie je dat het rode water 
zich bovenlangs verplaatst naar de andere kant, evenals het blauwe water. Dit blauwe water 
verplaatst zich echter langs de onderkant: er is nu sprake van een convectiestroom.!!

Verklaring: !
Wat heeft nu convectie te maken met het weer? !
Het rode water representeert een warme luchtmassa, 
terwijl het blauwe water een koude luchtmassa 
voorstelt. De warme luchtmassa wordt gedwongen op 
de stijgen wanneer het een koud front ontmoet: 
warme, vochtige lucht stijgt nu op. Dit naderende 
koude front stimuleert een omhoog-gaan van lucht in 
een cumulus wolk (schaapjeswolk). Wanneer de 

warme lucht opstijgt en het de koude lucht ontmoet, condenseert het en komt er warmte vrij. En 
deze warmte is weer de motor achter een onweersbui die kan losbarsten. !!
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