
Naam:  

Klas:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aan hoeveel trek –en duwkracht is de brug onderhevig?  

 

Onderzoeksvraag analyseren:  

Wat moet je doen? kleur het juist bolletje.  

O  Onderzoeken of de brug onderhevig is aan de trek –en duwkracht.  

 

                 O  Onderzoeken hoe je een brug stevig kan maken.  

 

Hypothese   

Ik denk dat de brug onderhevig is aan …………………………… g trekkracht.  

Ik denk dat de brug onderhevig is aan …………………………… g duwkracht.  

 Dit blad dient als basis om zelf op 

onderzoek uit te gaan, en bestaat uit 

verschillende delen:  

- Onderzoeksvraag analyseren.  

- Hypothese 

- Onderzoek uitvoeren.  

- Waarnemingen noteren.  

- Besluit 

 



 

1. Zet je brug tussen 2 banken die 40 centimeter uit elkaar staan. 

2. Leg bovenop je brug een flesje drinken. 

 

 

 

 

1. Zet de brug tussen 2 banken die 40 centimeter uit elkaar staan.  

2. Hang in het midden onder je brug, aan een koordje, een flesje.  

 

 

 

 

 

Om het spannend te maken, gaan we testen welke brug het stevigst is. Blijf flesjes 

toevoegen aan je brug tot deze het niet meer houdt.  

Welk groepje had de stevigste brug? …………………………………………………… 

 

Is de brug onderhevig aan de trek –en duwkracht? Hoe heb je dit gemerkt?  

 

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

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

 

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie: onderzoeken van driehoeken  

 

 Zeer zwak  Zwak  Goed  Zeer goed  

Analyse van de 
onderzoeksvraag 

 

Ik heb de foute 
mogelijkheid 

aangekruisd of 

niet 
geantwoord 

  Ik heb de 
juiste mogelijk 

aangekruist   

Ik      

De leraar      

Het onderzoek 

uitvoeren 
 

Ik heb niet alle 

stappen van 
het onderzoek 

uitgevoerd 

  Ik heb alle 

stappen van 
het onderzoek 

uitgevoerd 

Ik      

De leraar      

Waarneming noteren 

 
Ik heb niet 
alles genoteerd 

  Ik heb alles 
netjes 

genoteerd 

Ik      

De leraar      

Antwoord op de 
onderzoeksvraag 

formuleren 

 

Mijn antwoord 
is niet correct 

en niet 

gebaseerd op 
mijn onderzoek 

  Mijn antwoord 
is correct en 

gebaseerd op 

mijn 
onderzoek  

Ik      

De leraar      

 Zeer zwak  Zwak  Goed  Zeer goed  

Onderzoeken van 
vormen 

(driehoeken) 
 

De brug is niet 
onderhevig aan de 

trek –en duwsterkte  

  De brug is 
onderhevig aan de 

trek –en duwsterkte    

Ik      

De leraar      

Evaluatie van je onderzoekje: 


