
Sterrenkunde: Spruitjes in Space 
Groep 7,8 
Kerndoelen 46, 56 
 
Tule's per kerndoel: 
 
Kerndoel 46 
De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en 
dag en nacht veroorzaakt. 
 
Groep 7,8 
 

• de vormen van de maan zoals wij die zien 
• de verandering van de schaduw van een object in de loop van een dag 
• het verband tussen zonnestand en schaduwlengte en daglengte, in zomer en 

winter 
• de draaiing van de aarde 
• de beweging van de aarde ten opzichte van de zon 
• ontstaan van dag en nacht 
• de volgorde van de schijngestalten van de maan 
• de beweging van de aarde en de maan ten opzichte van elkaar en ten 

opzichte van de zon 
• het dag- en nachtritme in relatie tot de seizoenen 
• de ligging van (andere) planeten ten opzichte van de zon 
• de kinderen gaan op excursie (naar een sterrenwacht of planetarium en 

bekijken daar de sterrenhemel en krijgen er uitleg over) 
 
Kerndoel 56 
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed 
 
Tule's voor groep 7,8 
 

• Leerlijn A (Algemeen) 
o Werelderfgoedlijst 
o archieven en musea (verzamelen, bewaren, exposeren) 
o gebondenheid van objecten aan een bepaalde tijd, plaats en situatie 
o verhalen bij voorwerpen, gebruiken, gebeurtenissen van vroeger 
o de kinderen vormen zich beelden van het heden en het verleden door 

middel van verschillende, eenvoudige historische bronnen, zoals objecten, 
plattegronden, teksten. Ze ontdekken dat ze met meer bronnen een 
completer beeld van het verleden krijgen.  

o de kinderen bezoeken archieven, bibliotheken en musea, doen onder 
leiding van medewerkers onderzoek en leren iets over de functie van deze 
instellingen. 

o de kinderen leren dat cultuurerfgoed een deel is van werelderfgoed. Ze 
praten over criteria voor erfgoed, zoeken er voorbeelden van erfgoed bij en 
maken hiervan een presentatie of verslag. 

 
 


