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Opdrachten 
 

 

Hoe werkt een raket? 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat hoort bij een raket? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het woord raket in het midden. 

 

2 – Wist je dat …? 

Wat weet jij over een raket? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat is een …? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat een raket is. 

 

 4 – Denk eens mee 

Een groot vliegtuig en een spaceshuttle hebben veel overeenkomsten. Er zijn ook 

verschillen. Noem een belangrijk verschil dat voor de spaceshuttle van levensbelang 

is op de terugreis. 

 

5 – Reken het uit 

In het boek wordt gesproken over de snelheid van de snelste auto. Die is 1228 km/u. 

Hoeveel km is dat in een kwartier? En hoeveel meter is dat per seconde? (Rond je 

antwoord af op hele meters.) 

 

6 – Als ik … 

Stel je voor dat je een reis naar Mars maakt en dat er uitgerekend is dat je per dag 

8 uur vrije tijd hebt. De reis duurt net zo lang als een zomervakantie. 

a. Je mag 1 collega-astronaut meenemen. Wie neem je mee? 

b. Hoe ga je je vrije tijd invullen? Je wilt je absoluut niet vervelen. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Veel kinderen bezitten een paar dagen per jaar zelf (veel) raketten. 

- Wanneer is dat? 

- Hoe worden die raketten genoemd? 

- Wat is de brandstof van die raketten? 

b. Waarom vliegen spionagesatellieten zo dicht bij de aarde? 

 

8 – Weet jij het? 

a. Maak de zin af. Eenvoudige raketten werken op ... (p. 8) 

A: vloeibare brandstoffen B: vaste brandstoffen C: gassen 
 

b. Wat is het gevaarlijkste moment bij een raketreis? (p. 12) 

A: de lancering B: op het verst gelegen 

punt van de aarde 

C: de landing 

 

c. Wanneer treedt bij een lancering de volgende trap op? (p. 13) 

A: bij een bepaalde 

hoogte 

B: als de brandstof van 

de vorige trap op is 

C: als de astronaut op 

een knopje drukt 
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Opdrachten – antwoorden 
 

 

Hoe werkt een raket? 
 

1 – Maak een woordweb 

Wat  hoort bij een raket? Maak samen een woordweb van 4 tot 6 woorden. Schrijf 

het woord raket in het midden. 

 

2 – Wist je dat …? 

Wat weet jij over een raket? Begin je uitleg met: ‘Wist je dat …?’ 

 

3 – Wat is een …? 

Leg met behulp van de woorden uit het woordweb uit wat een raket is. 

 

 4 – Denk eens mee 

Een groot vliegtuig en een spaceshuttle hebben veel overeenkomsten. Er zijn ook 

verschillen. Noem een belangrijk verschil dat voor de spaceshuttle van levensbelang 

is op de terugreis. 

 

5 – Reken het uit 

In het boek wordt gesproken over de snelheid van de snelste auto. Die is 1228 km/u. 

Hoeveel km is dat in een kwartier? En hoeveel meter is dat per seconde? (Rond je 

antwoord af op hele meters.) in 1 kwartier 307 km en per seconde 341 meter 

 

6 – Als ik … 

Stel je voor dat je een reis naar Mars maakt en dat er uitgerekend is dat je per dag 

8 uur vrije tijd hebt. De reis duurt net zo lang als een zomervakantie. 

a. Je mag 1 collega-astronaut meenemen. Wie neem je mee? 

b. Hoe ga je je vrije tijd invullen? Je wilt je absoluut niet vervelen. 

 

7 – Raar maar waar! 

a. Veel kinderen bezitten een paar dagen per jaar zelf (veel) raketten. 

- Wanneer is dat?  met Oudjaar 

- Hoe worden die raketten genoemd?  vuurwerk 

- Wat is de brandstof van die raketten?  buskruit 

b. Waarom vliegen spionagesatellieten zo dicht bij de aarde? 

 

9 – Weet jij het? 

a. Maak de zin af. Eenvoudige raketten werken op ... (p. 8) 

A: vloeibare brandstoffen B: vaste brandstoffen C: gassen 
 

b. Wat is het gevaarlijkste moment bij een raketreis? (p. 12) 

A: de lancering B: op het verst gelegen 

punt van de aarde 

C: de landing 

 

c. Wanneer treedt bij een lancering de volgende trap op? (p. 13) 

A: bij een bepaalde 

hoogte 

B: als de brandstof van 

de vorige trap op is 

C: als de astronaut op 

een knopje drukt 

 

 


