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Werkwijze
Werkmap
Je krijgt per onderwerp een werkmap zoals deze. Tevens
krijg je wekelijks een huiswerkopdracht om te kijken of je
de lesstof van de voorgaande les hebt begrepen.
In deze werkmap mag je schrijven. Verder moet je de
werkmap elke les bij je hebben.
Ondersteunend materiaal, zoals YouTube-filmpjes en
applets, is te vinden op de site van natuurkunde:
http://www.rwi-natuurkunde.nl 1).
In deze werkmap zitten:
 Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen bestrijken grotendeels stof die in de reader staat. Er zijn een
beperkt aantal onderzoeksvragen die stof bestrijken die niet in de reader staat, maar
die je op internet kunt vinden. Deze onderzoeksvragen zijn gemarkeerd met (i).
De onderzoeksvragen zijn eveneens voorzien van sterren. Hoe meer sterren, hoe meer
tijd de uitwerking van de betreffende onderzoeksvraag zal kosten.
 Vaardighedenlijst
De vaardighedenlijst bevat een aantal typen opdrachten die je moet kunnen uitvoeren.
De opgaven uit de reader en de weekopdrachten bieden voldoende oefening om deze
vaardigheden te oefenen.
 Begrippenlijst
De begrippenlijst bevat een reeks woorden, begrippen, vaktermen die je moet
begrijpen en kunnen uitleggen. De onderzoeksvragen zijn zodanig dat je alle begrippen
bent tegengekomen en hebt moeten herkennen of gebruiken.
 Planner
De planner bevat een lessenschema waarin alle lessen staan vermeld die beschikbaar
zijn voor het doornemen van het betreffende onderwerp. Je dient deels zelf een
werkplanning te maken.
De planners zullen aan het begin van een onderwerp, dus als je een nieuwe reader
krijgt, samen met de docent worden doorgenomen.
 Vragenlijst
Dit onderdeel bied je de ruimte om vragen te noteren die je tijdens de bestudering van
de stof bent tegengekomen. Dit lijstje met vragen kan als basis dienen om in de les
vragen te stellen.
 Aantekeningen
Hier kun je belangrijke opmerkingen die tijdens een les worden gemaakt noteren, zodat
je daar beslist aan denkt als je je proefwerk gaat leren.
 Werkbladen
Dit onderdeel bevat een aantal werkbladen die als samenvatting voor alle grootheden
en formules kunnen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat je die zelf bij elkaar zoekt
door de reader goed door te nemen.
 Huiswerk
Achteraan worden A4-bladen naar behoefte toegevoegd. Op deze bladen maak je je
weekopdrachten. De weekopdrachten maak je op een A4-blaadje. Per weekopdracht
een apart A4’tje. Dat is geen bladzijde die uit een schrift is gescheurd!
De docent kan in elke les inzage in jouw huiswerk vragen. Als het huiswerk niet is
bijgehouden wordt dat in magister als “huiswerk vergeten” geregistreerd.
De werkmappen van de verschillende onderwerpen moeten worden verzameld en
bewaard.
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Leerlingen
 Alle leerlingen werken in groepjes van twee die
samen een onderwerp bestuderen. De
groepssamenstelling blijft ongewijzigd voor de duur
van één onderwerp. Elke leerling houdt zijn eigen
werkmap bij en kan worden gevraagd zijn eigen
werkmap ter beoordeling in te leveren. Elke leerling
kan worden aangesproken om uitleg te geven over
de gehele werkmap. Dus, “Dat weet ik niet, want dat
heeft mijn partner gemaakt”, is geen excuus.
 Aan het begin van elk onderwerp moet elk groepje een planning maken van wanneer
wat af is.
“Af” betekent dat je dat deel van de werkmap netjes hebt uitgewerkt. In planner staat
wanneer bepaalde onderzoeksvragen aan de orde zijn in verband met instructielessen.
Je hoeft je antwoord nog niet te kunnen verdedigen, maar je moet de niet
beantwoordde onderzoeksvragen tijdens de les navragen.
Er is een apart onderdeel in de werkmap toegevoegd om je vragen, die je tijdens het
bestuderen van de stof bent tegengekomen, te noteren. Deze vragen kun je dan tijdens
de les stellen.
 Het maken en inleveren van de opgaven in de weekopdrachten is voor iedereen
verplicht. Als de weekopdracht niet tijdig is gemaakt, wordt dit door de docent als
“huiswerk niet orde” in magister geregistreerd.
 Heb je minder dan een 5,0 gescoord dan kan jouw docent je naast het gebruikelijke
huiswerk ook uitdrukkelijk herhaalopdrachten geven die betrekking hebben op de oude
stof. Deze extra oefening zou er dan toe moeten leiden dat je de volgende keer
minimaal een 6,0 kunt scoren.
Iedere leerling kan in de tweede klas bij voldoende inzet een 6,0 of meer voor zijn of
haar proefwerk halen. Dit is meestal alleen een kwestie van voldoende inzet, maar
vooral ook van de manier van werken. Om in de derde klas het vak te kiezen moet je
minstens een 6,0 gemiddeld staan.
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Onderzoeksvragen
Elke onderzoeksvraag is voorzien van sterren.
Hoe meer sterren hoe meer tijd de beantwoording van de
onderzoeksvraag zal kosten.
De antwoorden op onderzoeksvragen die zijn gemarkeerd met (i)
kunnen worden gevonden op internet. Alle andere antwoorden
kunnen worden gevonden in de reader of de weekopdrachten.
1. Wat wordt bedoeld met een zuivere stof? (*)
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen:
 Hoe heten de deeltjes waaruit stoffen zijn opgebouwd?
 Wat is het verschil tussen een zuivere en een niet-zuivere stof?
2. Waaraan kun je herkennen met welke stof je het te maken hebt? (*)
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen:
 Wat is een stofeigenschap?
 Zijn er stofeigenschappen die gemakkelijker te onderscheiden zijn dan andere?
 Zijn er stofeigenschappen waarvoor je veiligheidsmaatregelen moet nemen en zo
ja, welke en waarom?
3. Hoe worden stofeigenschappen weergegeven op verpakkingen? (*)
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen:
 Wat zijn gevarensymbolen?
4. Hoe wordt aan stoffen gemeten? (**)
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen:
 Wat is een grootheid?
 Wat is een eenheid?
 Wat is een vermenigvuldigingsfactor?
5. Wat is het verschil tussen de grootheid massa en de grootheid gewicht? (*)
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen:
 Wat is het symbool voor de grootheid en het symbool voor de eenheid van de
grootheid massa?
 Waarvoor staat de grootheid massa?
 Wat is het symbool voor de grootheid en het symbool voor de eenheid van de
grootheid gewicht? (i)
 Waarvoor staat de grootheid gewicht?
6. Waarvoor staat de grootheid volume? (***)
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen:
 Wat is het symbool voor de grootheid en het symbool voor de eenheid van de
grootheid volume?
 Hoe kan het volume van een stof met regelmatige vorm worden berekend, zoals
balk, cilinder en taartpunt?
 Hoe kan het volume van een stof met onregelmatige vorm worden gemeten?
7. Waarom staat het vloeistofoppervlak van sommige vloeistoffen niet altijd horizontaal bij
de wand van een maatcilinder ? (*)
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen:
 Wat zijn cohesiekrachten?
 Wat zijn adhesiekrachten?
 Wat bepaalt de vorm van het vloeistofoppervlak van de vloeistof in een
reageerbuis?
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8. Waarvoor staat de grootheid dichtheid? (***)
Schenk daarbij aandacht aan de onderstaande deelvragen:
 Wat is het symbool voor de grootheid en het symbool voor de eenheid van de
grootheid dichtheid?
 Welke informatie geeft de grootheid dichtheid over een stof?
 Met welke formule kan de dichtheid worden berekend?
9. Wat bepaald of een voorwerp drijft op, of zinkt in een bepaald medium? (**)
Schenk daarbij aandacht aan onderstaande deelvragen:
 Wat heeft de dichtheid van het voorwerp ermee te maken?
 Wat heeft de dichtheid van het medium ermee te maken?
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Vaardighedenlijst
Wat moet je kunnen doen:
Je moet
1. kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een zuivere en
niet niet-zuivere stof.
2. kunnen uitleggen wat een molecuul is.
3. de betekenis van gevarensymbolen kunnen uitleggen.
4. het gevarensymbool kunnen koppelen aan de
veiligheidsrisico’s van een stof.
5. kunnen uitleggen wat met een grootheid dan wel eenheid wordt bedoeld.
6. kunnen uitleggen wat met de grootheden massa, volume en dichtheid wordt bedoeld.
7. kunnen aangeven wat het verschil tussen de grootheden massa en gewicht is.
8. diverse eenheden in elkaar kunnen omrekenen. Tenminste voor de grootheden:
massa, lengte, tijd, oppervlakte en volume.
9. kunnen rekenen met de formules voor het volume van wiskundige vormen, zoals een
balk, een cilinder of een taartpunt.
10. het volume van een voorwerp met de onderdompelmethode kunnen berekenen.
11. kunnen aangeven waarop gelet moet worden bij het aflezen van een maatcilinder.
12. kunnen uitleggen waarom het vloeistofoppervlak van sommige vloeistoffen niet altijd
horizontaal staat bij de wand van een maatcilinder.
13. kunnen rekenen met de formule voor dichtheid.
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Hoofdstuk 1: Stoffen en dichtheid
De natuur om ons heen is opgebouwd uit materie en energie. In dit hoofdstuk gaan we de
materie eens wat preciezer bekijken.

Materie bestaat uit bouwstenen. Als je met een geschikte microscoop kijkt, kun je steeds
kleinere bouwstenen zichtbaar maken. Bij biologie heb je al gezien dat planten en dieren
uit cellen bestaan. Bij scheikunde zul je volgend jaar uitgebreid gaan kijken naar de
bouwstenen op weer een kleinere schaal. De celonderdelen bestaan namelijk uit
moleculen en die bestaan op hun beurt weer uit atomen. De atomen worden bij
natuurkunde weer verder bestudeert. Deze blijken namelijk te bestaan uit een kern
waaromheen elektronen draaien. Daarover meer als we het onderwerp elektriciteit gaan
bekijken.
Je weet dat er allerlei stoffen in de natuur voorkomen. Daarover nu meer.
1.1 Stofeigenschappen
Wat is een stof?
Een stof is een materiaal dat uit moleculen of uit losse atomen
bestaat. In nevenstaande afbeelding zijn de moleculen voor
een paar stoffen weergegeven.
Wat is het verschil tussen een zuivere stof en
een niet-zuivere stof?
Een zuivere stof is een stof die bestaat uit moleculen/atomen
van één enkele soort.
Een niet-zuivere stof is een stof die bestaat uit een mengsel
van twee of meer verschillende
moleculen/atomen.
In nevenstaande afbeelding zie je een
weergave van zuiver water en water
waarin chloor is opgelost.

zuiver water
Stoffen en dichtheid
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Bij het hanteren van stoffen dien je voorzichtig te zijn, want niet alle stoffen zijn zo
onschuldig als water. Sommige stoffen zijn heel brandbaar, andere zijn zeer giftig of
stinken. Dit soort eigenschappen worden stofeigenschappen genoemd.
Stofeigenschappen zijn eigenschappen van een stof waaraan je een stof kunt herkennen.
De bekendste stofeigenschappen zijn:
• geur
• kleur
• smaak
• brandbaarheid
In nevenstaande afbeelding zie je een
aantal stoffen weergeven. Je kunt deze
stoffen bijvoorbeeld onderscheiden op
basis van hun kleur, doorzichtigheid,
geur, smaak en brandbaarheid. Er is
echter een probleem met de
stofeigenschappen smaak en geur.
Stoffen kunnen giftig zijn. Dat soort
stoffen mag je dus niet proeven of
eraan ruiken. Proeven is uit den boze
als je niet zeker weet dat het geen giftige stof betreft. Wat betreft
ruiken is er wel een oplossing, alhoewel die ook niet moet worden
toegepast bij zeer giftige stoffen. In ieder geval ruik je nooit
rechtstreeks aan een stof. Oftewel je steekt niet je neus in het
potje en ruikt eens enthousiast. Wat je moet doen is, je waait met
je hand een beetje van de geur naar je neus, zodat je maar zeer
weinig van de stof inhaleert. Zie nevenstaande afbeelding.
1.1.1 Stoffen veiligheid
Omdat men niet kan verwachten dat je thuis alle potjes in de huishoudkast eens gaat
beoordelen op hun giftigheid enz. (zover je dat al zou kunnen), is dit voor producten die je
kant-en-klaar in een winkel kunt kopen al gedaan. Het resultaat van die beoordeling wordt
weergegeven met gevarensymbolen, zodat elke gebruiker in een oogopslag kan zien met
wat voor stof hij te maken heeft. In onderstaande afbeelding zijn een aantal
gevarensymbolen weergegeven.

Deze moet je leren. Zowel van plaatje naar uitleg, als omgekeerd.
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1.2 Meten aan stoffen
In de natuurkunde wordt, net als bij andere exacte vakken, veel gemeten. Je kunt
bijvoorbeeld meten hoe zwaar iets is, hoe groot iets is, hoe lang iets is, hoeveel licht iets
geeft enz. In de natuurkunde zijn daarom een hele serie zogenaamde grootheden
afgesproken. Een grootheid is iets dat je kunt meten. Als je een grootheid meet, moet je
deze natuurlijk ook een eenheid meegeven. Een uitspraak als “Dat voorwerp is 1,5 lang.”
zegt totaal niets als je niet weet dat je 1,5 meter bedoelt. Een eenheid is een maat waarin
een grootheid wordt uitgedrukt. Als je zegt: “dat voorwerp is 1,5 meter lang”, is de lengte
de grootheid en meter de eenheid.
In onderstaande tabel staan een aantal grootheden met hun bijbehorende eenheden.
Deze dien je uit je hoofd te leren. Let goed op het gebruik van hoofdletters en kleine
letters, want dat maakt verschil! De grote letter V staat bijvoorbeeld voor de grootheid
volume en de kleine letter v staat voor de grootheid snelheid.
Grootheid
symbool
betekenis
lengte
ℓ
breedte
b
hoogte
h
straal
r
diameter
d
massa
m
volume
V
oppervlakte
A

symbool
m
m
m
m
m
g
m3
m2

eenheid
betekenis

meter
meter
meter
meter
meter
gram
kubieke meter
vierkante meter

In elk proefwerk zit een vraag waarbij je een tabel zoals bovenstaande krijgt gegeven. Die
tabel is dan echter vrijwel geheel leeg. Per regel is één van de vier kolommen ingevuld, de
andere drie moet je aanvullen. Zo’n opgave kun je foutloos maken, tenzij je je leerwerk
niet bijhoudt.
Naast de eenheden waarin grootheden worden uitgedrukt wordt er ook gebruik gemaakt
van diverse vermenigvuldigingsfactoren zoals milli, kilo, mega enz. In onderstaande tabel
staan de vermenigvuldigingsfactoren die veel voorkomen in opgaven.
nano
micro
milli
kilo
mega
giga

n
μ
m
k
M
G

10-9
10-6
10-3
103
106
109

Let ook hier goed op het gebruik van
hoofdletters en kleine letters!
Zo is bijvoorbeeld M = 10+6 en
m = 10-3, dat is een factor miljard
verschil!

De machten van tien mag je in de onderbouw gebruiken, moet echter niet. In de
bovenbouw wordt hier echter wel standaard mee gewerkt. Dat kan dan ook niet anders,
want tegen die tijd worden er ook eisen gesteld aan het aantal cijfers waarin je een
uitkomst mag opschrijven. Het getal 1000 kun je bijvoorbeeld niet opschrijven met maar
twee cijfers, tenzij je gebruik maakt van de machten van 10. In dat geval schrijf je 1000 als
1,0∙103.
We hebben nu een aantal grootheden met hun bijbehorende eenheden gehad. Je hebt op
de basisschool al geleerd hoe je bepaalde eenheden kunt omrekenen. Nu we meer
eenheden krijgen en daar meer mee moeten gaan rekenen, wordt het tijd ons even bezig
te houden met eenheden omrekenen.
Stoffen en dichtheid
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1.3 Eenheden omrekenen
1.3.1 Basiseenheden
Onderstaand rijtje ken je waarschijnlijk al en zul je uit je hoofd moeten leren!
eenheid wordt factor 10 kleiner

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�

km ↔ hm ↔ dam ↔ m ↔ dm ↔ cm ↔ mm
eenheid wordt factor 10 groter

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�

Dit rijtje vormt de basis voor alle andere eenheden. Zoals bijvoorbeeld vierkante meter en
kubieke meter.
Onderstaand rijtje ken je waarschijnlijk gedeeltelijk al, maar niet helemaal. Ook dat rijtje zul
je uit je hoofd moeten leren!
eenheid wordt factor 1000 kleiner

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�

Gm ↔ Mm ↔ km ↔ m ↔ mm ↔ µm ↔ nm
eenheid wordt factor 1000 groter

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�

Overigens gaat het bij deze rijtjes meer om de vermenigvuldigingsfactoren dan om de
eenheid meter. Dat zul je in onderstaande opgave zien.
Opgave R01: basiseenheden
Reken onderstaande waarden om naar de nieuwe eenheid.
a) 200 mm =
…
m
b) 300 dm =
…
km
c) 400 km =
…
cm
d) 500 cL
=
…
L
e) 600 Mg =
…
kg
f) 700 μg =
…
kg

1.3.2 Oppervlakte- en volume-eenheden
Bij oppervlakte-eenheden kun je de stappen tellen op basis van de bovengenoemde rijtjes.
Het verschil is dat bij vierkante …. de factor niet 10, maar 100 per stap is.
Tevens is dan bij kubieke … de factor niet 10, maar 1000 per stap.
Dat zul je in onderstaande opgave zien.
Opgave R02: oppervlakte- en volume-eenheden
Reken onderstaande waarden om naar de nieuwe eenheid.
a) 200 mm2 =
…
m2
2
b) 300 dm =
…
km2
c) 400 km2 =
…
cm2
3
d) 500 dm =
…
cm3
e) 600 mm3 =
…
m3
f) 700 L
=
…
mm3

In elk proefwerk zit een vraag waarbij je een aantal eenheden zult moeten omrekenen. Dit
is een zeer belangrijke vaardigheid voor alle exacte vakken. Het is het tweede type vraag,
dat je van tevoren weet, dat in elk proefwerk voor het vak natuurkunde zit.
Stoffen en dichtheid
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1.4 De massa, volume en dichtheid
1.4.1 De grootheden massa en gewicht
De grootheid massa is een maat voor de hoeveelheid van een stof. De massa wordt
weergegeven met een kleine letter m en uitgedrukt in de eenheid gram.
Een niet-standaard eenheid voor de grootheid massa is de ton. Daarbij geldt dat 1 ton
gelijk is aan 1000 kg.

Het verschil tussen massa en gewicht
Er is een tweede grootheid die vaak wordt verward met de grootheid massa en dat is de
grootheid gewicht. Het gewicht is echter geen maat voor de hoeveelheid stof, maar een
maat voor de kracht die een hoeveelheid massa op een
ondergrond uitoefent.
Een astronaut in de ruimte is bijvoorbeeld gewichtloos. Dat
betekent niet dat hij geen massa heeft, want de persoon bestaat
wel degelijk uit een hoeveelheid van diverse stoffen. Alleen
oefent al die massa geen kracht uit op een ondersteunend vlak.

1.4.2 De grootheid volume
De grootheid volume is een maat voor de ruimte die een stof in beslag neemt. Het volume
wordt weergegeven met een hoofdletter V en uitgedrukt in de eenheid kubieke meter.
Een niet-standaard eenheid voor het volume is de liter (L). Daarbij geldt dat 1 L gelijk is
aan 1 dm3, net zoals 1 mL gelijk is aan 1 cm3.

Volume berekenen
Als het voorwerp een wiskundige vorm heeft kan het volume worden berekend. In
onderstaande afbeelding staan een drietal vormen met hun bijbehorende formules
weergegeven. Deze formules ken je reeds uit de wiskunde en zul je uit je hoofd moeten
leren.

In het algemeen geldt dat het volume van een voorwerp gelijk is aan de oppervlakte van
het grondvlak keer de hoogte. Toegepast op bovenstaande voorwerpen geeft dat
onderstaande drie formules.
V = A∙h = π∙r2 ∙h

V = A∙h = ℓ∙b ∙h

V = A∙h = ½∙b∙h ∙h

oppervlakte van een cirkel keer de hoogte van de cilinder

oppervlakte van een rechthoek keer de hoogte van de balk

oppervlakte van een driehoek keer de hoogte van de taartpunt

Bij deze formules kan het verwarrend zijn dat grootheden als dikte, diepte en hoogte door
elkaar kunnen lopen. In bovenstaande formule voor het volume van een taartpunt komt
bijvoorbeeld twee keer een h voor (hoogte driehoek en hoogte taartpunt)
Wat als het voorwerp geen mooie wiskundige vorm heeft?
Stoffen en dichtheid
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Volume meten
Als een voorwerp een onregelmatige vorm heeft
waarvoor geen wiskundige formule beschikbaar
is, zal het volume moeten worden gemeten.
Daarvoor is de onderdompelmethode. Zie
nevenstaande afbeelding.
• Neem een maatcilinder met een hoeveelheid
water.
In dit voorbeeld 100 mL.
• Leg het voorwerp in de maatcilinder zodat
het zich geheel onder water bevindt.
Daardoor stijgt het water.
In dit voorbeeld tot 180 mL.
• Het volume van het voorwerp is nu
eenvoudig uit te rekenen door die twee
afgelezen waarden van elkaar af te trekken.
In dit voorbeeld is het volume van het
voorwerp dus gelijk aan 80 mL.
Bij het aflezen van een maatcilinder moet
je uitkijken dat je goed afleest. De meeste
vloeistoffen hebben de neiging een beetje
langs de wand van de maatcilinder
omhoog te kruipen. Zie nevenstaande
afbeelding.

Hoezo kruipen sommige vloeistoffen langs
de wand omhoog?
Dat heeft te maken met de krachten die tussen de moleculen onderling werken. Er zijn
twee soorten krachten te onderscheiden, namelijk de krachten die moleculen van dezelfde
soort op het elkaar uitoefenen en de krachten die moleculen van verschillende soort op
elkaar uitoefenen. Krachten tussen moleculen van dezelfde soort worden cohesiekrachten
genoemd en krachten tussen moleculen van verschillende soort worden adhesiekrachten
genoemd.
Cohesie- en adhesie krachten zijn zelden even groot en dat heeft gevolgen.
Als de adhesiekrachten groter
zijn dan de cohesiekrachten,
zoals in het geval van water in
een glazen reageerbuis, dan
wordt de vloeistof langs de wand
omhooggetrokken.
Als de cohesiekrachten groter
zijn dan de adhesiekrachten,
zoals in het geval van kwik in een
glazen reageerbuis, dan wordt de
vloeistof van de wand af
getrokken. Dat ziet er dan zo uit
als weergegeven in
nevenstaande afbeelding.
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Opgave R03: stuk hout
Een stuk hout heeft de afmetingen en vorm zoals
weergegeven in nevenstaande afbeelding.
Bereken het volume van dat stuk hout.

Opgave R04: staaf
In nevenstaande afbeelding is een staaf weergegeven.
De afmetingen staan erbij vermeld.
Bereken het volume van deze staaf.

Opgave R05: stuk taart
In nevenstaande afbeelding heeft iemand een stuk
taart uitgescheden. Twee afmetingen van het stuk
taart staan in nevenstaande afbeelding
weergegeven. De achterkant van het stuk taart is
4,0 cm breed.
a) Bereken het volume van het stuk taart.
Het stuk taart is afkomstig uit de grote taart die ook
staat weergegeven in nevenstaande afbeelding.
Eigenlijk maak je bij het berekenen van het volume van het stuk taart een kleine fout.
b) Leg uit welke fout er wordt gemaakt.
Leg tevens uit of deze fout bij a) tot een overschatting of een onderschatting van het
echte volume heeft geleid.

Opgave R06: zwembad
Een zwembad heeft afmetingen zoals
weergegeven in nevenstaande afbeelding.
Bereken hoeveel liter water in het
zwembad past.

Opgave R07: polsstok
Een fabrikant van polsstokken voor polsstokhoogspringen
wil weten hoeveel kunststof er moet worden besteld voor
de productie van 15.000 polsstokken.
Een polsstok voor polsstokhoogspringen is een holle
cilinder. De buitendiameter bedraagt 4,0 cm en de
binnendiameter bedraagt 3,5 cm. De stok is 4,5 m lang.
Bereken hoeveel liter kunststof de fabrikant moet
minimaal bestellen voor de productie van 15.000
polsstokken.
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Opgave R08 (extra): laadruimte
Een 20ft zeecontainer heeft bepaalde standaardafmetingen. De
laadruimte is 5,89 m lang, 2,39 m hoog en 2,36 m breed.
Een computerleverancier wil computers verschepen met een
zeecontainer. De computers zitten stevig verpakt in dozen zoals
weergegeven in onderstaande afbeelding. Zo’n doos is 0,54 m
lang, 2,7 dm breed en 54 cm hoog.
Bereken hoeveel procent van het volume van
de container maximaal in beslag wordt
genomen door de dozen.
Bereken daartoe eerst hoeveel dozen
maximaal in zo’n container passen. Neem daarbij aan dat alle dozen in dezelfde richting
moeten worden geplaatst.
In werkelijk zullen de dozen eerst op pallets worden geladen en met
plastic worden omhuld waardoor er minder computers in zo’n
zeecontainer passen, maar je ziet dat dit soort berekeningen ook een
praktisch nut hebben en niet alleen maar natuurkundesommetjes zijn.
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1.4.3 De grootheid dichtheid
Een andere bekende grootheid in de natuurkunde en de
scheikunde is de grootheid dichtheid.
Wat is zwaarder goud of piepschuim?
Een eerste reactie zou kunnen zijn “goud”, want iedereen
weet dat goud een zeer zware stof is. Maar wat als ik een
graantje goud en een enorm blok piepschuim vergelijk?
Dan zou het zo maar eens kunnen dat het piepschuim zwaarder is. Om deze
spraakverwarring te voorkomen moeten we eerlijk vergelijken. Oftewel we moeten van
beide stoffen evenveel nemen. De grootheid dichtheid is ingevoerd om precies dat te
doen.
De dichtheid is namelijk de massa per één kubieke
centimeter van een stof.
De grootheid dichtheid wordt weergegeven met een ρ (spreek
uit als rho) en uitgedrukt in de eenheid g/cm3.
In onderstaande tabel staat voor diverse stoffen de dichtheid
weergegeven. De tabel hoef je niet uit je hoofd te leren, die
krijg je er bij een proefwerk bij.
Wat betekent de dichtheid van goud is 19,3 g/cm3 ?
Dat betekent dat 1 cm3 van goud een massa heeft
van 19,3 g.

Om de massa van een willekeurig volume te weten
te komen is er een formule beschikbaar waarmee je
dat kunt uitrekenen.
m = ρ∙V

Hierin is:
• m de massa in g;
• ρ de dichtheid in g/cm3;
• V het volume in cm3.

Stof
goud
zilver
brons
aluminium
lood
piepschuim
glas
alcohol
terpentine
benzine

dichtheid (g/cm3)
19,3
10,5
8,5
2,70
11,4
0,023
2,6
0,80
0,84
0,72

Opgave R09: rekenen met dichtheid
Eens even kijken hoe goed jullie kunnen rekenen.
Bereken steeds de ontbrekende grootheid.
Let daarbij op de eenheden.
Je hebt de kennis van de opgaven op bladzijde 10 nodig.
Stel dus vragen als dat niet duidelijk was!
a) Gegeven ρ = 2,6 g/cm3 en V= 20 cm3.
b) Gegeven ρ = 2,6 g/cm3 en V= 1,75 L.
c) Gegeven ρ = 2,6 g/cm3 en m= 250 g.
d) Gegeven ρ = 2,6 g/cm3 en m= 1,5 kg.
e) Gegeven m = 800 g en V = 125 cm3.
f) Gegeven m = 800 g en V = 150 mm3.
Stoffen en dichtheid
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Opgave R10: glazen raam
Een glazen raam in de achterdeur heeft een breedte van 50 cm
en een hoogte van 1,0 m. Het raam heeft een massa van 3,9 kg.
Bereken de dikte van dit glas.
Druk jouw antwoord uit in mm.
Opgave R11: gouden plak
Chris wil een goudmedaille van de olympische
spelen in Rio kopen. De verkoper beweert dat die
medaille van massief zuiver goud is gemaakt.
Chris wil dit checken met een paar berekeningen.
Hij weegt de medaille en vindt een massa van 500 g.
Vervolgens meet hij de medaille op en vindt een
dikte van 5,0 mm dik en een doorsnede van 11 cm.
a) Ga door middel van een berekening na of die
medaille van massief zuiver goud is gemaakt.
Verwaarloos het reliëf van de medaille.
Op internet is te lezen dat er maar 1,2% goud is gebruikt bij de gouden medaille van de
olympische spelen in Rio. De rest is van één ander metaal gemaakt.
b) Leg uit welk ander metaal waarschijnlijk is gebruikt.

Opgave R12: oude munt
Een oude munt heeft af en toe een gat in het midden.

De munt in bovenstaande afbeelding staat eveneens schematisch weergegeven. We
verwaarlozen in deze opgave het reliëf op de munt.
De munt is van zilver gemaakt.
a) Bereken het volume aan zilver dat in de munt is verwerkt.
b) Bereken de massa van de munt.
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Opgave R13 (extra): split in de tuin
Meike wil haar tuin van een 6,0 cm dikke laag split
voorzien.
Meike vraagt zich af hoe zij de split van de leverancier
naar haar tuin kan transporten. Laat ze de split leveren
(tegen betaling) of haalt zij deze zelf op. Daartoe gaat zij
berekenen hoe vaak zij op en neer zou moeten rijden
om alle benodigde split bij haar thuis te krijgen. Ze denkt
een aanhangwagen te kunnen huren die 1200 kg
laadvermogen heeft.
Meike wil haar tuin van een 6,0 cm dikke laag split
voorzien. Zij kiest voor graniet. Graniet heeft een dichtheid
van 2,7 g/cm3.
Meike schat dat zo’n 20% van de laag split uit lucht
bestaat die in de tussenruimte tussen de stenen zit.
Haar tuin heeft in bovenaanzicht de afmetingen zoals
weergegeven in onderstaande afbeelding.

Bereken hoe vaak Meike naar de splitleverancier op en neer moet rijden.
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Drijven en zinken
We hebben nu gezien hoe we kunnen beoordelen
welke stoffen zwaarder zijn dan andere. Je weet dat
een zwaar voorwerp, zoals bijvoorbeeld een
baksteen, zinkt als je die in water gooit. Een schip is
echter veel zwaarder en drijft op water.
Wat bepaalt of een voorwerp, of stof, drijft of zinkt?
Dat wordt bepaald door de grootheid dichtheid. Het gaat er niet om of een voorwerp zwaar
is, maar of de dichtheid van een voorwerp groot is ten opzichte van die van water. De
dichtheid van een baksteen is duidelijk groter dan die van water, met als gevolg dat een
baksteen zinkt. De dichtheid van een schip is echter kleiner dan die van water. Dat komt
omdat een schip een grote massa heeft, maar die massa neemt een groot volume in
beslag, zodat de dichtheid klein is.
Als de dichtheid van een voorwerp groter is dan die van water, dan zal het voorwerp
zinken. Als de dichtheid kleiner is dan die van water, dan zal het voorwerp drijven. En wat
als de dichtheid gelijk is? Dan zweeft het voorwerp in het water.
Van dit principe maakt een onderzeeboot gebruik.
Met behulp van zogenaamde ballasttanks wordt
water in en uit de boot gepompt, zodat de massa van
de boot groter of kleiner kan worden gemaakt, bij
gelijkblijvend volume. Op die manier kan een
onderzeeboot zijn dichtheid groter, kleiner of gelijk
maken aan die van water en op die manier duiken,
zweven of boven komen.
Dit principe kan ook algemener worden
geformuleerd. Water is in bovenstaande voorbeelden het zogenaamde medium. De
dichtheid van het voorwerp wordt vergeleken met die van het water, oftewel het medium.
Het medium kan echter ook een andere stof dan water zijn.
In het algemeen geldt dan
Als de dichtheid van een voorwerp of stof groter is
dan die van het medium, dan zal het voorwerp of de
stof zinken. Als de dichtheid van een voorwerp of stof
kleiner is dan die van het medium, dan zal het
voorwerp of de stof drijven. Als de dichtheden gelijk
zijn, dan zal het voorwerp of de stof blijven zweven in
het medium.
Bij een luchtballon is bijvoorbeeld niet water, maar
lucht het medium.
Opgave R14: Zinken, zweven of drijven.
Twee liter frituurolie heeft een massa van 1,7 kg.
Frieten worden gefrituurd. Als ze “gaar” zijn komen
ze bovendrijven. Op een bepaald moment heeft een
friet een volume van 3,5 cm3 en een massa van 3,1 g.
a) Bereken of deze friet op dat moment drijft, zinkt of
zweeft.
b) Bereken tot welk volume de friet moet
uitzetten/krimpen om te zweven.
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Begrippenkennis
De betekenis van onderstaande woorden, begrippen en
afkortingen moet je kunnen uitleggen in woorden of met behulp
van een tekening met toelichting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

molecuul
atoom
stof
zuivere stof
stofeigenschap
gevarensymbool
grootheid
eenheid
vermenigvuldigingsfactor
massa
gewicht
volume
oppervlakte
lengte
breedte
hoogte
diameter
straal
maatcilinder
cohesiekracht
adhesiekracht
onderdompelmethode
dichtheid
medium
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Planner

Bedenk dat je weektaak altijd de stof van de voorgaande week toetst, dus zorg dat je die geleerd hebt.

Week
nr.

Les 1
Lesactiviteit

Les 2
Afgesproken
huiswerk

Lesactiviteit

Afgesproken
huiswerk

41

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 1 t/m 7
- vaardigheden 1 t/m 7

Weektaak maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak is de afronding
van de vorige reader.

Alle onderdelen van de
werkmap afronden.
In jouw werkmap moeten alle
onderzoeksvragen worden
beantwoord.

42

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 1 t/m 7
- vaardigheden 8 en 9

Weektaak 1 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 41.

Zelfstandig werken en vragen
Zelf af te spreken met jouw
stellen over zaken die je nog
partner.
niet snapt. Weektaak bespreken
met partner.

44

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 8 en 9
- vaardigheden 9 t/m 13

Weektaak 2 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 42.

Zelfstandig werken en vragen
Zelf af te spreken met jouw
stellen over zaken die je nog
partner.
niet snapt. Weektaak bespreken
met partner.

45

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 8 en 9
- vaardigheid 9 t/m 13

Weektaak 3 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 44.

Zelfstandig werken en vragen
Zelf af te spreken met jouw
stellen over zaken die je nog
partner.
niet snapt. Weektaak bespreken
met partner.

Aan de orde zijn onder andere:
- onderzoeksvragen 8 en 9
- vaardigheden 9 t/m 13

Weektaak 4 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 45.

Zelfstandig werken en vragen
Zelf af te spreken met jouw
stellen over zaken die je nog
partner.
niet snapt. Weektaak bespreken
met partner.

Weektaak 5 maken en alle
behandelde theorie leren.
Deze weektaak toets dus de stof
van week 46.

Alle onderdelen van de
werkmap afronden.
In jouw werkmap moeten alle
onderzoeksvragen worden
beantwoord.

46

47
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Weektaak afmaken en alle
behandelde theorie leren.

Zelf af te spreken met jouw
partner.

Het proefwerk voor dit onderwerp is dan in week 51.
20

Vragenlijst
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Aantekeningen
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Werkbladen
Begrippen
Toelichting: Deze begrippen kun je in de toets verwachten. Je zult deze tijdens de
lessen moeten invullen en je moet ze kennen en kunnen toepassen
tijdens de toets. Dit zijn de belangrijkste. De volledige lijst vind je op
bladzijde 19.
Begrip

Definitie

Stofeigenschappen
Stofeigenschap

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Grootheid

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Eenheid

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Massa en volume
Massa

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Gewicht

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Volume

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Dichtheid
Dichtheid

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Formules
Toelichting: Deze formules kun je in de toets verwachten. Je zult deze tijdens de
lessen moeten aanvullen en je moet ze kunnen toepassen en uit je
hoofd kennen tijdens de toets.
Massa en volume
Omschrijving:

Deze formule wordt gebruikt bij het rekenen met het volume van
een balkvormig voorwerp.

Formule

……………………………………………………………………………
Betekenis en
eenheid symbolen:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Aandachtspunten:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Massa en volume
Omschrijving:

Deze formule wordt gebruikt bij het rekenen met het volume van
een cilindervormig voorwerp.

Formule

……………………………………………………………………………
Betekenis en
eenheid symbolen:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Aandachtspunten:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Massa en volume
Omschrijving:

Deze formule wordt gebruikt bij het rekenen met het volume van
een voorwerp in de vorm van een taartpunt.

Formule

……………………………………………………………………………
Betekenis en
eenheid symbolen:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Aandachtspunten:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Dichtheid
Omschrijving:

Deze formule wordt gebruikt bij het rekenen met de dichtheid van
een voorwerp.

Formule

……………………………………………………………………………
Betekenis en
eenheid symbolen:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Aandachtspunten:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Practica
Stoffen herkennen

Doel:
Met behulp van de stofeigenschappen achterhalen welke stoffen er in de potjes zit.
Benodigdheden:
• 1 potje per tweetal per keer.
Uitvoeren en uitwerken:
a) Eén van jullie tweeën haalt één potje op. Laat het potje dicht tot je weer op je plek zit.
b) Noteer per potje in onderstaande tabel:
• Nr.: het nummer dat op het potje staat,
• Kleur: de kleur van de stof,
• Geur: een korte omschrijving van hoe jullie de stof vinden ruiken,
• Fase: schrijf op of de stof een vaste stof, een vloeistof of een gas is,
• Bijzonderheden: noteer eventuele bijzonderheden, zoals: poedervorm, erg
stroperig, grote brokken, enz.
c) Op basis van deze stofeigenschappen probeer je een conclusie te trekken over welke
stof het is. Noteer dit in onderstaande tabel.
d) Maak het potje dicht en breng het terug, herhaal a t/m d tot de docent zegt dat het tijd is.
e) De docent geeft je (misschien pas een les later) de antwoorden, tel hoeveel je er goed
had.
Nr. Kleur
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Dichtheid
Toelichting: Je hebt dit werkblad nodig bij een practicum in de les. Van dit
practicum zal een verslag geschreven moeten worden. Wat er in een
verslag hoort te staan kun je terugvinden op de site.

Doel:
Het bepalen van de dichtheid en het materiaal van enkele voorwerpen.
Benodigdheden per tweetal:
• Maatcilinder
• Geodriehoek (of liniaal)
• Enkele voorwerpen:
o Grijsachtig metalen blok
o Geelachtig metalen blok
o Doorzichtige cilinder
o Twee knikkers
o Grijze dop

Benodigdheden klassikaal:
• Weegschalen (bureau)
• Maatcilinder met onbekende
vloeistof (bureau)
• Kranen met water

Uitvoeren en uitwerken:
a) Maak tweetallen en haal de benodigdheden (per tweetal.)
b) Beantwoord vraag 1 op de volgende bladzijde, voor je begint met meten.
c) Bepaal zo nauwkeurig mogelijk de massa van alle voorwerpen. Als er geen plaats is bij
de weegschalen kun je dit ook later doen. Noteer dit in de tabel op de volgende pagina.
d) Bepaal op de millimeter nauwkeurig de afmetingen van de twee blokjes metaal en de
doorzichtige cilinder. Noteer ook dit in de tabel.
e) Bepaal met behulp van de onderdompelmethode het volume van de twee kogels en de
dop.
f) Bepaal met behulp van de maatcilinder op het bureau het volume van de onbekende
vloeistof. Laat deze op het bureau staan.
g) Maak, als je dat in je verslag wil verwerken, een foto van de voorwerpen en van je
meetopstelling. Je mag je telefoon dus even pakken, maar ruim hem direct weer op nadat
je de foto’s gemaakt hebt.
h) Ruim je practicumspullen op als je zeker weet dat je alle metingen gedaan hebt.
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Opdrachten:
1. Je gaat een hypothese formuleren. Dit betekent dat je vóór je metingen gaat bedenken
wat de uitkomst van het practicum gaat zijn. Je noteert dus in je schrift voor ieder
voorwerp van welke stof jij denkt dat het gemaakt is. Ook zet je erbij waarom je dit
denkt. Als je er na het practicum achter komt dat je hypothese niet goed was, dan is
dat niet erg.
2. Vul onderstaande tabel aan met je meetwaarden, lichtgrijze plekken hoeven nog niet
ingevuld te worden, plekken met een kruis hoeven helemaal niet.
Voorwerp

massa

lengte

breedte

hoogte

(…….)

(…….)

(…….)

(…….)

beginstand
(…….)

eindstand
(…….)

volume
(…….)

Grijs metalen
blokje
Geel metalen
blokje
Doorzichtige
cilinder
Twee knikkers
Grijze dop
Onbekende
vloeistof

3. Noteer bovenaan in de eerste regel van de tabel op de voorkant de eenheid waarin je
de metingen gedaan hebt.
4. Bereken van de twee metalen blokjes het volume en noteer dat in de laatste kolom van
de tabel. Schrijf van één van de twee blokjes de volledige berekening uit. (dit kan in je
schrift, denk aan een duidelijke titel.)
5. Bereken van de doorzichtige cilinder het volume en noteer dat in de laatste kolom van
de tabel. Schrijf de volledige berekening uit:
6. Bereken van de twee knikkers en de grijze dop het volume en noteer dat in de laatste
kolom van de tabel. Schrijf van één van de twee metingen de berekening uit:
7. Als het goed is heb je nu van alle voorwerpen en van de onbekende vloeistof de massa
en het volume bepaald. Bereken van alle stoffen de dichtheid en noteer deze in de tabel
op de volgende bladzijde. Schrijf van één van de zes metingen de volledige berekening
van de dichtheid uit in je schrift.
Voorwerp

massa

volume

dichtheid

(…….)

(…….)

(…………)

stof

Grijs metalen
blokje
Geel metalen
blokje
Doorzichtige
cilinder
Twee knikkers
Grijze dop
Onbekende
vloeistof
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8. Bepaal met behulp van onderstaande tabel de stof waarvan de voorwerpen gemaakt zijn
en welke stof de onbekende vloeistof is. Noteer de stoffen in bovenstaande tabel.
9. Controleer de stoffen die je gevonden hebt en bespreek of dit het juiste materiaal kan
zijn. Zo niet, welke stof is het volgens jullie? Waarom denk je dat?
10. Van dit practicum moet een verslag geschreven worden. Op de site staat een
handleiding over het schrijven van verslagen. Gebruik deze handleiding om een
verslag te maken. De docent zal aangeven wanneer dit af dient te zijn.
Stof

dichtheid
(g/cm3)

Stof

dichtheid
(g/cm3)

Alcohol

0,80

Lucht

0,0013

Aluminium

2,70

Perspex

1,2

Benzine

0,72

Polystyreen

1,06

Glas

2,6

Rubber

1,3

Goud

19,3

Spiritus

0,80

IJs

0,92

Staal

7,8

IJzer

7,87

Suiker

1,58

Keukenzout

2,17

Terpentine

0,84

Koper

8,96

Tin

7,28

Kurk

0,25

Vurenhout

0,80

Kwik

13,5

Water

1,0

Lood

11,35

Zilver

10,5

8,50

Zink

Messing
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Veiligheid algemeen
Toelichting: Je gaat dit jaar, en ook volgend jaar, meerdere practicums uitvoeren.
Hierbij ga je gebruik maken van practicummateriaal, gasbranders,
chemische stoffen en elektriciteit. Hierbij zit een ongeluk in een klein
hoekje, vandaar dat we bespreken hoe je met deze materialen dient
om te gaan.
Bij natuurkunde, scheikunde en biologie gelden bij praktijk dezelfde regels. Deze zijn
samengevat in een veiligheidsregelement. Het niet opvolgen van dit veiligheidsregelement kan gevaar opleveren voor jou of je klasgenoten. Lees het regelement door en
pas de regels altijd toe!

VEILIGHEIDSREGELEMENT
1.

Ga nooit zonder toestemming het lokaal binnen. Toestemming krijg je
van je docent of TOA (Technisch Onderwijs Assistent).

2.

Werk netjes. Zorg ervoor dat er geen overbodige spullen zoals agenda,
etui, boekentas enz. op je tafel liggen. De practicum opstelling bedekt
vaak de hele tafel.

3.

Werk rustig. Ga niet onnodig lopen door de klas, praat met elkaar op
een rustige toon en ga niet schreeuwen. Hou je zoveel mogelijk bij je
eigen opstelling.

4.

Eten, drinken en kauwgom gebruiken is ten strengste verboden.

5.

Aan de gaskranen draaien zonder dat ze gebruikt hoeven te worden is
ten strengste verboden en zal dan ook bestraft worden.

6.

Voer geen proeven uit zonder toestemming. Je hebt geen ervaring met
dit vak, waardoor je nog niet de gevolgen kan weten. Dit geldt ook voor
het spelen met aanstekers, gasbranders en elektrische apparatuur.

7.

Zet branders, apparaten en dergelijke nooit te dicht bij de rand van de
tafel. Kapotte apparatuur direct melden bij de docent of TOA.

8.

Laat de branders niet onnodig aan staan, en werk je er niet mee dan
alleen de pauzevlam gebruiken.

9.

Lang haar moet worden opgebonden en een veiligheidsbril moet
worden opgezet als de brander wordt gebruikt.
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10.

Hoofdoeken dienen van onbrandbaar materiaal te zijn gemaakt, zo niet,
dan mag niet met het practicum meegedaan worden.

11.

Oneigenlijk gebruik van veiligheidsmiddelen (brandblusmiddelen,
noodstop, branddeken) is verboden en zal worden bestraft.

12.

Let op dat als je met stoom werkt, niet met water in de buurt van de
spanningsbron komt.

13.

Het kabinet (de laboratorium ruimte tussen de lokalen) is verboden
terrein. Je hebt daar alleen toegang met speciale toestemming.

14.

Stoeien in het lokaal wordt niet getolereerd.

15.

Ruim op tijd alles op en breng de spullen terug naar de plaats waar ze
vandaan komen. Laat de tafels schoon achter.

Opdrachten:
a) Lees regel 2 van het veiligheidsregelement. Waarom is het verstandig geen overbodige
spullen op de tafel te hebben tijdens een practicumles?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
b) Lees regel 3 en 14 van het veiligheidsregelement. Waarom zijn deze regels er?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
c) Lees regel 5 van het veiligheidsregelement. Waarom mag je de gaskranen niet open
draaien als je ze niet gebruikt?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
d) Lees regel 6 en 11 van het veiligheidsregelement. Waarom zijn deze regels er?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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e) In het natuurkundelokaal zijn voorzieningen aangebracht om de veiligheid te
waarborgen. Ook zijn er hulpmiddelen die je kunt gebruiken als er iets gebeurt. Geef
op de plattegrond met nummers aan waar je deze voorziening kunt vinden:
1) brandblusser
2) blusdeken
3) noodstop (drie per lokaal!)
4) deuren
5) wasbak
6) douche
7) EHBO-koffer
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