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Science: Water – 1 M/1HM/1H – Periode 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

  

  

  

  

Verwondersessie 

Eigenschappen van 
water (drie 
gezichten) 

Verwondersessie 
 
Zie workshopsessie 

Verwondersessie 
 
Massa, volume en 
dichtheid 
 

Verwondersessie 
 
Zuivere stoffen en 
mengsels 

Verwondersessie 
 
Drijven, zweven, 
zinken: practicum 
en theorie 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
Groepsonderzoek waterzuivering, 
eindproduct maken: Folder 

Check de leerdoelen. Ik 

kan: 

 

De stappen van 

waterzuivering, 

rioolwaterzuivering en 

transport van drinkwater 

benoemen en uitleggen. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

Uitleggen wat bedoelt wordt 

met de begrippen: 

Grootheid, eenheid, 

stofeigenschap, dichtheid, 

massa en volume 

 

De dichtheid berekenen met 

de formule: rho = m/V 

Verwondersessie 
 
SO dichtheid +  
Zuurgraad pH en 
start missie 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

De leerdoelen van groen. 

 

Massa en volume meten met 

weegschaal en maatcilinder 

 

cm3 en dm3 omrekenen in mL 

en L 

 

massa en volume uitrekenen 

met de formule: rho = m/V 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

benoemen hoe klein de 

deeltjes zijn waaruit stoffen 

zijn opgebouwd.  

het verschil tussen een 

zuivere stof en een mengsel 

beschrijven en tekenen mbv 

deeltjesmodel. 

Een oplossing, suspensie en 

emulsie beschrijven, evt. 

mbv deeltjesmodel en de 

kenmerken ervan 

benoemen. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

Uitleggen hoe je met 

rodekoolsap kunt bepalen of 

een oplossing zuur, basisch of 

neutraal is. 

Uitleggen wat bedoelt wordt 

met pH. 

Uitleggen met pH wanneer een 

oplossing zuur, basisch of 

neutraal is. 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Portal: zuivere stof of mengsel 
Portal: Soorten mengsels 
 
 

Workshopsessies / Oefenstof  
 

Portal: eigenschappen water en 
waterkringloop 
- Wat is het deeltjesmodel en in welke 

fasen kan een stof voorkomen? 
- Fase-overgangen van water 
- Water als oplosmiddel 
- Maak vragen over het deeltjesmodel 

en fasen 
- Welke reis legt water af? 
- - Teken de waterkringloop 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
Lesbrief 2 grootheden en eenheden (papier) 
Lesbrief 3 dichtheid (showbie) 
 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Lesbrief 3 dichtheid (showbie) 
Schrijven verslag (showbie) 
Portal: Drijven, zinken, zweven 
 

Workshopsessie / Oefenstof 
 
Practicum rodekoolsap 
Portal: Zuurgraad pH 
Portal: missie – voorbereiden met 
groepje 

Check de leerdoelen. Ik 

kan: 

 

de waterkringloop stap 

voor stap beschrijven en 

tekenen. 

de fasen en fase-

overgangen van water 

benoemen en uitleggen 

met behulp van 

(tekeningen van) het 

deeltjesmodel 


