
Lesidee: Hoever is het ISS en de maan? – Sonnenborgh 

Start de workshop met een gesprek rondom de vraag: hoe ver is het ISS en de maan? 

Aan de orde komen: 

• Hoe ver denken de leerlingen dat ISS en maan zijn? 

• Waarom denken ze dat / waarop baseren ze dat? 

• Als je een globe laat zien, waar plaatsen ze dan ISS en maan ten opzichte van deze 

globe? 

Ervaringsexperiment afstanden: 

• Verdeel de leerlingen in .. groepjes (ik moet nog even de op Sonnenborgh aanwezige 

aardbollen tellen, worden 2 à 3 leerlingen per groepje) 

• Geef ze het blaadje met hulpgetallen 

• De leerlingen kunnen nu in het schaalmodel van de aardbol de afstand van het ISS en 

de maan uitrekenen.  

• Kunnen ze een handige manier verzinnen om de afstand aarde maan zonder meetlint 

zichtbaar te maken? (De afstand aarde-maan is 10 keer de omtrek van de aarde. Ze 

kunnen een touw 10 keer om de aarde wikkelen om de afstand af te meten.) 

Nabespreking: 

• Mensen schatten over het algemeen met behulp van bollen de afstand aarde-maan 

veel te klein in, hoe zou dat komen? 

• Mensen schatten over het algemeen bij een globe de afstand van het ISS veel te hoog 

in, hoe zou dat komen? 

Tijd over? 

• Hebben de leerlingen enig idee hoe groot de zon is in verhouding tot de aarde? 

Bespreek dan ook de schaal en afstand van zon en aarde met behulp van onze zonnelap 

  



Hulpgetallen  

Afstand aarde-ISS 400 km 

Afstand aarde-maan 375.000 km (reken voor gemak met 400.000 km) 

Doorsnede aarde 12.742 km (reken voor gemak met 12.000 km) 

Omtrek aarde 40.030 km (reken voor gemak met 40.000 km) 
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