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50 minuten

De leerling:

äHHQZHUHOGEROPHWYHUVFKLOlende meridianen

b\ie[f\c\e

ä kent de begrippen lengteen breedtegraad
ä weet wat de functie is van
lengte- en breedtegraden

Y\ef[`^[_\[\e

ä weet dat de nulmeridiaan
door Greenwich (Londen)

äURGHYLOWVWLIWHQ

1, 8, 50 en 55

loopt
ä weet wat het oostelijk
en het westelijk halfrond is

äSLHSVFKXLPHQEROOHQ
äJURHQHYLOWVWLIWHQ
äJHOHYLOWVWLIWHQ
äEODXZHYLOWVWLIWHQ
äDWODVVHQ

ä weet waar de evenaar,
de Steenbokskeerkring
en de Kreeftskeerkring liggen
ä leert de atlas te gebruiken

MffiY\i\`[`e^
Zoek eventueel op wat de nulmeridiaan is en waar de evenaar, de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring liggen.

<\egc\bfgXXi[\10 min.
Verdeel de leerlingen in tweetallen. Geef ieder tweetal een atlas, twee piepschuimen bollen, 2 blauwe, 2 rode, 2 groene en 2 gele viltstiften. De leerlingen
doen opdracht 1 van het doeblad. Eén leerling zet een rode stip op de bol en
probeert de andere leerling uit te leggen waar die stip precies zit. Vraag hoe dit
ging. Was het moeilijk? Waarom was het moeilijk? De leerlingen komen erachter dat het moeilijk is om een plek op aarde te beschrijven als de polen de enige
referentiepunten zijn.
De leerlingen onderzoeken hoe je een plek op aarde kan bepalen.

Kn\\gc\bb\efgXXi[\5 min.
Vertel de leerlingen dat ze het experiment met de bollen nu op een andere manier gaan doen. Laat ze in dezelfde tweetallen opdracht 2 van het doeblad doen.
Dit keer proberen ze aan de hand van de rode stip, twee andere (groene) stippen
te lokaliseren. Ze komen erachter dat je met drie punten een plaats kunt bepalen. Vertel dat dit de driepuntsmeting wordt genoemd.
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C\e^k\$\eYi\\[k\^iX[\e25 min.
Op het doeblad staat een wereldkaart. Hierop zijn de nulmeridiaan en de
evenaar aangegeven. Ook zijn de Kreefts- en Steenbokskeerkring aangegeven.
Vertel de leerlingen dat de belangrijkste breedtegraad de evenaar is. Deze
verdeelt de aarde in noord en zuid. Alle andere breedtegraden lopen evenwijdig
aan de evenaar. De belangrijkste lengtegraad is de nulmeridiaan. Die loopt door
Greenwich (Londen, Groot-Brittanië). Teken de wereld met de nulmeridiaan en
de evenaar op het bord.
De leerlingen vullen opdracht 3 van het doeblad in. De leerlingen tekenen de
nulmeridiaan, de evenaar, de Steenbokskeerkring en de Kreeftskeerkring op
hun bol. Nederland en Nieuw-Zeeland liggen op het oostelijk halfrond, Peru
ligt op het westelijk halfrond. Nederland ligt op het noordelijk halfrond, Peru
en Nieuw-Zeeland op het zuidelijk halfrond.
Voor vraag 3 zijn dit de antwoorden: Brisbane, Australië: 27 Z, 153 O, Quebec,
&DQDGD1:$VZDQ(J\SWH12

Ef^\\egc\bfgXXi[\10 min.
De leerlingen vullen RSGUDFKW van het doeblad in. Eén van de leerlingen legt
aan de ander uit waar hij of zij een gele stip heeft gezet. Dit keer kan er gebruik
gemaakt worden van de ingetekende lengte- en breedtegraden. De leerlingen
komen tot de conclusie dat lengte- en breedtegraden op aarde goed helpen om
een plaats te bepalen.
Laat verschillende groepjes vertellen of het hen wel of niet lukte om de gele stip
op dezelfde plek op de bol te plaatsen. Bespreek daarna gezamenlijk het hele
doeblad. Waarom zijn de lengte- en breedtegraden handig?
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1
GROEP 7-8

Qf\ba\n\^fg[\n\i\c[

@e[`k\og\i`d\ek^Xa\Xeknffi[^\m\efg[\fe[\iqf\bjmiXX^1



NXXifdq`ae\iX]jgiXb\e^\dXXbkfm\igcXXkjY\gXc`e^6

1

Een plek op aarde



NXk_\Ya\ef[`^6



)g`\gjZ_l`d\eYfcc\e



YcXln\#if[\#^if\e\\e^\c\m`ckjk`]k\e



\\eXkcXj




NXk^Xa\[f\e6



;f\[\q\fg[iXZ_kd\kq`aekn\\e%<emXealcc`\`jc\\ic`e^(\e



emXealcc`\`jc\\ic`e^)%



( Q\k[\XkcXjfg\e^\bcXgkkljj\ealcc`\`e%A\dX^e`\kq`\enXk[\Xe[\i[f\k%



) GXbXcc\Y\`[\if[\jk`]k\e[\Yfc%;\Yfcjk\ck[\XXi[\mffi%





K\b\e\i\\eEffi[gffc\e\\eQl`[gffcfg%
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* C\\ic`e^(




Q\kd\k\\eif[\m`ckjk`]kfg\\en`cc\b\li`^\gc\bfg[\Yfc\\ejk`g%





9\jZ_i`a]mffic\\ic`e^)qfgi\Z`\jdf^\c`abnXXia\[\jk`g_\Yk^\q\k%





C\\ic`e^)





Cl`jk\i^f\[\egifY\\ifggi\Z`\j[\q\c][\gc\bfgaflnYfc\\ejk`g





k\q\kk\ed\kaflnif[\m`ckjk`]k%



+ 9\b`ab_`\ieXXcc\Y\`[\Yfcc\e%

X

Q`k[\if[\jk`gfggi\Z`\j[\q\c][\_ff^k\6

Y

Blea\\i^\ejXe[\ijfg[\YfcmXec\\ic`e^)ef^\\ejk`gq\kk\e[`\b
bcfgkd\k[\Y\jZ_i`am`e^mXec\\ic`e^(6

Z

N\cb\nffi[\e_\\]kc\\ic`e^(^\Yil`bk6FdZ`ib\c[`\nffi[\e%



Yfm\e&fe[\i&c`ebj&i\Z_kj&
effi[&ql`[&ffjk&n\jk&
d`cc`d\k\i&Z\ek`d\k\i




`\kjXe[\ij#eXd\c`ab
jZ_i`a]
?@<I
Xe[\i\
nffi[\e
fg
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2 Twee plekken op aarde


( GXbXcc\Y\`[\^if\e\m`ckjk`]k%



) C\\ic`e^)





Q\kkn\\^if\e\jk`gg\efg[\Yfc%9\jZ_i`a]mffic\\ic`e^(qfgi\Z`\j





df^\c`abnXXia\[\^if\e\jk`gg\efg[\Yfc_\Yk^\q\k%





C\\ic`e^(





Cl`jk\i^f\[\egifY\\ifggi\Z`\j[\q\c][\gc\bfgaflnYfckn\\



^if\e\jk`gg\ek\q\kk\e%



*9\b`ab_`\ieXXcc\Y\`[\Yfcc\e%

X

Q`k[\^if\e\jk`gfggi\Z`\j[\q\c][\_ff^k\6

Y

N\cb\nffi[\e_\\]kc\\ic`e^(^\Yil`bk6FdZ`ib\c[`\nffi[\e%



Yfm\e&fe[\i&c`ebj&i\Z_kj&effi[&

Tip.

Als de
rode stip bij beide
bollen op dezelfde
plek staat, kun je
die in je beschrijving gebruiken.

ql`[&ffjk&n\jk&d`cc`d\k\i&Z\ek`d\k\i



`\kjXe[\ij#eXd\c`ab

3 Lengte- en breedtegraden


Fd^f\[k\blee\eY\jZ_i`am\enXXid\ej\eq`Z_fgXXi[\Y\m`e[\e#_\YY\e
q\mif\^\iY\[XZ_kfd[\XXi[\`ejklbb\ek\m\i[\c\e%<iY\jkXXeYi\\[k\$
^iX[\e\ec\e^k\^iX[\e%;\c\e^k\^iXX[[`\[\XXi[\`e_\kffjk\c`ab\en\j$
k\c`ab_Xc]ife[fg[\\ck#ef\d\en\[\elcd\i`[`XXe%;\q\d\i`[`XXecffgk[ffi
>i\\en`Z_`eCfe[\e%B`abdXXi\\ejfg[\X]Y\\c[`e^fg[\mfc^\e[\YcX[q`a[\%
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jZ_i`a]
?@<I
Xe[\i\
nffi[\e
fg

X

GXb[\XkcXj\eqf\b[\mfc^\e[\cXe[\efg%C`^^\eq\fg_\kffjk\c`ab



f]n\jk\c`ab_Xc]ife[6Bil`jXXe`e[\kXY\c%




cXe[  ffjk\c`ab_Xc]ife[







E\[\icXe[









G\il







E`\ln$Q\\cXe[





;\Yi\\[k\^iXX[[`\[\XXi[\fg[\\ck`e_\keffi[\c`ab_Xc]ife[\e_\kql`[\$

n\jk\c`ab_Xc]ife[
BIL@J
_\kal`jk\
_Xc]ife[
XXe

c`ab_Xc]ife[#ef\d\en\[\\m\eXXi%;\q\cffgkfe[\iXe[\i\[ffi[\JX_XiX


`eEffi[$8]i`bX%8cc\jk\eeffi[\emXe[\q\c`ae#ef\d\en\_\keffi[\c`ab
_Xc]ife[\eXcc\jk\ql`[\emXe[\q\c`aeef\d\en\_\kql`[\c`ab_Xc]ife[%
'

)*
'
)*




 Fg[\q\bXXikmXe[\XXi[\jkXXe[\elcd\i`[`XXem\ik`ZXXc \e[\\m\eXXi



_fi`qfekXXc XXe^\^\m\e%;\q\q`aek\_\ib\ee\eXXe[\F[`\\iY`ajkXXk%
;\Jk\\eYfbjb\\ibi`e^c`^kfg)*^iX[\eql`[\iYi\\[k\#[\Bi\\]kjb\\ibi`e^
 fg)*^iX[\eeffi[\iYi\\[k\%;\q\q`aeffbfg[\bXXikXXe^\^\m\e%
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Y

B`abef^\\ej`e[\XkcXjeXXi[\cXe[\el`kmiXX^*X%
C`^^\eq\fg_\keffi[\c`abf]ql`[\c`ab_Xc]ife[6Bil`jXXe`e[\kXY\c%













E\[\icXe[









G\il







E`\ln$Q\\cXe[



Z

K\b\eel[\elcd\i`[`XXed\k\\eYcXln\m`ckjk`]kXcj\\ec`aemXeYfm\e



eXXiY\e\[\efga\Yfc%DXXb\\e_\c\Z`ib\cmXe[\c`ae%Ki\belef^qfËe



c`aemffi[\\m\eXXi#nXXi[ffi[\Yfc`em`\i\enfi[km\i[\\c[%B`ab^f\[



eXXi_\kmffiY\\c[_`\ife[\i%

[

<iq`aeef^kn\\Y\b\e[\Yi\\[k\^iX[\e1

cXe[ effi[\c`ab_Xc]ife[ql`[\c`ab_Xc]ife[

[\Jk\\eYfbjb\\ibi`e^\e[\Bi\\]kjb\\ibi`e^%;\Jk\\eYfbjb\\ibi`e^c`^k
\\ejklba\fe[\i[\\m\eXXi#[\Bi\\]kjb\\ibi`e^c`^k\iYfm\e%


B`ab`e[\XkcXj\efg[\X]Y\\c[`e^fg[\mfi`^\YcX[q`a[\nXXi[\q\b\\i$
bi`e^\ec`^^\e%K\b\eq\d\k[\YcXln\m`ckjk`]kfga\Yfc%
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BIL@J
_\kal`jk\
_Xc]ife[
XXe

\

;\gcXXkjY\gXc`e^mXejk\[\enfi[kffbXXe^\^\m\e`eYi\\[k\$\e
c\e^k\^iX[\e%8cja\[Xk[f\k#[Xeef\da\\\ijk[\Yi\\[k\^iXX[\e[Xe
[\c\e^k\^iXX[%Lki\Z_kc`^kfe^\m\\ifg,)^iX[\eeffi[\iYi\\[k\\e



,^iX[\effjk\ic\e^k\%;XkjZ_i`a]a\XcjLki\Z_k#E\[\icXe[1,)E#,F%



Qf\b[\mfc^\e[\jk\[\e`e[\XkcXjfg%NXXiY\m`e[\eq`aq`Z_6


9i`jYXe\#8ljkiXc`





Hl\Y\Z#:XeX[X





8jnXe#<^pgk\









jZ_i`a]
?@<I[\
c\e^k\$\e
Yi\\[k\$
^iX[\e

4 Nog een plek op aarde
( Q\k[\XkcXjn\\ikljj\ealcc`\`e%


) GXba\Yfc%Q\k[XXifgfg[\elcd\i`[`XXe\ekljj\e[\Bi\\]kjb\\ibi`e^





\e[\effi[gffcd\kYcXln\m`ckjk`]k\\ebil`ja\%;Xk`j>i\\en`Z_`eCfe[\e%





Q\k\\ebc\`ejklba\eXXii\Z_kjd\k[\YcXln\m`ckjk`]k\\ejk`g%





;Xk`jE\[\icXe[%



* C\^elef^eb\\iXXe\cbXXil`knXXialcc`\\\ejk`gq\kk\e%





C\\ic`e^(





Q\kd\k[\^\c\m`ckjk`]kfg\\en`cc\b\li`^\gc\bfg[\Yfc\\ejk`g%





9\jZ_i`a]mffic\\ic`e^)qfgi\Z`\jdf^\c`abnXXia\[\jk`g_\Yk^\q\k%





>\Yil`b`ea\l`kc\^ffb>i\\en`Z_#E\[\icXe[\e[\if[\\e^if\e\jk`gg\e%





C\\ic`e^)





Cl`jk\i^f\[\egifY\\ifggi\Z`\j[\q\c][\gc\bfgaflnYfc\\e^\c\jk`g





k\q\kk\e%



+ 9\b`ab_`\ieXXcc\Y\`[\Yfcc\e%

Tip.

Gebruik Greenwich en Nederland en de
rode en groene stip bij je
uitleg als die op beide bollen
op dezelfde plek staan .
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X

Q`k[\jk`gfggi\Z`\j[\q\c][\_ff^k\6

Y

N\cb\nffi[\e_\\]kc\\ic`e^(^\Yil`bk6FdZ`ib\c[`\nffi[\e%



Yfm\e&fe[\i&c`ebj&i\Z_kj&effi[&



ql`[&ffjk&n\jk&d`cc`d\k\i&Z\ek`d\k\i




`\kjXe[\ij#eXd\c`ab

Z

Mlc`e%



8cc\cXe[\e[`\k\effjk\emXe[\elcd\i`[`XXec`^^\e#c`^^\efg_\k
_Xc]ife[%



8cc\cXe[\e[`\k\eql`[\emXe[\\m\eXXic`^^\e#c`^^\efg_\k
_Xc]ife[%

[

9`an\cb\fg[iXZ_kn`jka\_\kY\jknXXifgXXi[\a\\\ejk`gdf\jkq\kk\e6

\

NXXifd`j_\k_Xe[`^[Xk[\n\i\c[`jfg^\[\\c[`ec\e^k\$\eYi\\[k\^iX[\e6
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jZ_i`a]
?@<I
Xe[\i\
nffi[\e
fg
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