
 

 
 

Aarde en Ruimte 
Werkblad: Het weer 

1 Schrijf een weerbericht voor het weer van vandaag. Vermeld in ieder geval: de 

temperatuur, de luchtdruk, de windrichting, de windsnelheid, de luchtvochtigheid 

en de bewolking. Vergelijk jouw weerbericht met het weerbericht in de krant of op 

internet. Klopt je voorspelling? 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Op de foto hierboven staan de zon en de planeten van ons sterrenstelsel 

afgebeeld. 

a. Hoe heet ons sterrenstelsel? 

____________________________________________________________________________________ 



 

 
 

b. Benoem de planeten. 

1 ______________________________   5_____________________________ 

2 ______________________________   6_____________________________ 

3 ______________________________   7_____________________________ 

4 ______________________________   8_____________________________ 

c. Noem twee verschillen tussen de vier planeten die het dichtst bij de zon staan en 

de vier planeten die het verst van de zon staan. 

1 ______________________________   2 _____________________________ 

3. De temperatuur is op aarde niet overal hetzelfde.  

a. Bekijk de afbeelding A en B. Welke drie oorzaken worden in de afbeeldingen A en B 

uitgebeeld? Licht je antwoord kort toe. 

A:   B:  

De temperatuur is op aarde niet overal hetzelfde. Bekijk de afbeelding A en B. Welke 

drie oorzaken worden in de afbeeldingen A en B uitgebeeld? Licht je antwoord kort 

toe. 

1 __________________________________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________________ 

3 __________________________________________________________________________________ 



 

 
 

4. In een weerkaart worden vaak symbolen gebruikt. In het overzicht hiernaast zijn 

vijf betekenissen vervangen door letters. Zeg welke betekenis bij welke letter 

hoort (je houdt twee betekenissen over): 

mist – storm – warmtefront – bewolkt – 

temperatuur – hagel – hoeveelheid zonneschijn  

A _________________ B ___________________ 

C _________________ D ___________________ 

E _________________ 

5. Bekijk het filmpje: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_neerslag01 

en lees de tekst. 

‘De zon verwarmt plassen en meren. Het water verdampt. Als de lucht heel warm is, 

kan zij veel waterdamp bevatten. Maar als de lucht opstijgt en afkoelt, kan de lucht 

weer minder waterdamp vasthouden. Een deel van de damp verandert dan in 

waterdruppeltjes en er ontstaat een wolk. De overgang van damp naar water 

heetcondenseren. De waterdruppels zijn zo klein en licht dat ze zweven en wolken 

vormen. Maar soms botsen die druppels tegen elkaar en vormen samen één grote 

druppel. Als ze te groot en te zwaar worden om te kunnen zweven, vallen ze naar 

beneden als regen.’ 

Teken de waterkringloop en zet de dikgedrukte woorden uit de tekst in je tekening 

op de juiste plaats. 

 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_neerslag01


 

 
 

6. Hiernaast staat het weerbericht uit de krant 

van zaterdagmorgen. 

Veel mensen lezen het weerbericht in verband 

met hun beroep met veel belangstelling. 

Hieronder is een aantal van die beroepen 

genoemd. Zet bij elk beroep waarom het 

weerbericht belangrijk is en wat mensen met 

zo’n beroep zullen doen, als ze dit weerbericht hebben gelezen. 

Boer: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Boswachter: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Eigenares van een strandtent: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 



 

 
 

Groenteman: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 


