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Introductie

Beste leerkracht

Je bent aan een fantastisch avontuur begonnen! Je hebt besloten om samen met jouw klas de 
sterrenhemel te gaan verkennen en meer nog, jullie gaan ook leren oriënteren op basis van de 
sterren. 

Het wordt zonder twijfel een spannende reis, vol bijzondere ontdekkingen en met veel mogelijk-
heden om de leerlingen op een leuke manier aan het werk en aan het dromen te zetten.

En wij zijn er om jou daarbij te helpen. Wij, dat is de Cosmodrome in Kattevennen, Genk. We 
hebben speciaal op maat van jouw leerlingen een heel leuke activiteit ontwikkeld: Sterrenkaart. 

Het is een activiteit waarbij de leerlingen gedurende de workshop 
in de Cosmodrome zitten, onze 360° filmzaal. Ze steken de ster-

renkaart eerst in elkaar en leren dan de kaart te gebruiken. 

Deze workshop kunnen jullie ook volgen in combina-
tie met een 360° films zoals Earth, Moon and Sun. 

De film zelf duurt een klein half uurtje. Aansluitend 
geeft de Astroranger een uitleg over de sterren-
hemel van de avond m.a.w. welke sterren, plane-
ten en sterrenbeelden er te zien zijn. 

Wil je meer weten over ons filmaanbod? 
Neem dan zeker een kijkje op onze website: 

https://www.kattevennen.be/nl/scholengroepen/5/ 

De activiteit kan even goed dienen als introductie/uitdieping/afronding 
van een projectweek. Wij zijn er alvast klaar voor! Jullie ook?

Tot snel!

Eindtermen/
ontwikkelingsdoelen

BASISONDERWIJS
Voor de leergebieden:

Nederlands
• De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze:
 2.2 Aan iemand om ontbrekende informatie vragen.
• De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in:
 3.1 Voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard.

LEERGEBIEDOVERSCHRIJDEND 
 
Sociale vaardigheden
• 1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
• 1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.

Leren leren
• 3) De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie 
 (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken.
• 5) De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding hun eigen leerproces controleren 
 en bijsturen.
• 6) Houdingen en overtuigingen: 
  - Nauwkeurigheid
  - efficiëntie
  - wil tot zelfstandigheid
  - voldoende zelfvertrouwen
  - voldoende weerbaarheid
  - houding van openheid
  - kritische zin
 
SECUNDAIR ONDERWIJS
Vakoverschrijdende eindtermen

• Exploreren
• Kritisch denken
• Open en constructieve houding
• Samenwerken
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TWEEDE GRAAD ASO, KSO, TSO
Vaardigheden
• 17. op een eenvoudige manier aardrijkskundige gegevens cartografisch voorstellen.

Attitudes
• 23* brengen aandacht op voor het fascinerende van de wereld.

DERDE GRAAD ASO
Kennis
• 2. met een voorbeeld aantonen dat een afbeelding of kaart een gecodeerde voorstelling is 

van de werkelijkheid.
• 4. bewegingen in het zonnestelsel en gevolgen ervan op aarde aangeven.

Vaardigheden
• 17. een kaartvoorstelling kiezen in functie van het gebruik.

Attitudes 
• 31* zijn zich bewust van de plaats van de mens in het heelal. 

DERDE GRAAD KSO EN TSO
• 3. De plaats van de aarde binnen het heelal aangeven en de gevolgen van de bewegingen 

van de aarde rond haar as en rond de zon beschrijven.

Hoe verloopt het bezoek?

Je boekt jouw bezoek via de website of door contact op te nemen met het onthaal: 
Planetariumweg 19 - B-3600 Genk - T 089 65 55 55 - kattevennen@genk.be

Bij aankomst meld je de groep aan bij het onthaal en controleert een medewerker de juiste 
aantallen. De begeleider komt jullie ophalen.

HET PROGRAMMA
a) Inleiding (5 min)
We verplaatsen ons naar de Cosmodrome, onze 360° filmzaal, waar de leerlingen plaats zullen 
nemen in de comfortabele stoelen. Hier polsen we kort naar de kennis van de leerlingen over 
de sterren. 

b) Sterrenkaart (15 min)
Eens ze een korte inleiding gekregen hebben, verkrijgen ze al het materiaal voor de sterrenkaart. 
Dit houdt in: een sterrenkaart, een houder en een lampje. We overlopen, met de leerlingen, de 
onderdelen van de sterrenkaart. Zo moeten ze rekening houden met de zomer- en wintertijd die 
er op aangeduid staan en moeten ze goed kijken naar de windrichtingen op de kaart. Als de 
lampjes goed gebruikt worden, mogen ze deze meenemen naar huis.

c) Sterrenkijken (40 min)
Het eerste wat de leerlingen moeten doen om de sterrenkaart te kunnen gebruiken is: 
zichzelf oriënteren. 

STAP 1. Zoek de Grote Beer. 
STAP 2. De poolster kunnen terugvinden. 
STAP 3. De windrichtingen vinden. 

Er wordt steeds verteld welke maand het is en hoe laat. De leerlingen starten met het zoeken 
van de windrichtingen om zo hun kaart in de juiste richting te houden. Daarna moeten ze op 
zoek gaan naar enkele sterrenbeelden. 

Op een bepaald moment zal de begeleider de sterrenhemel op een ander continent zetten, met 
een andere tijdzone. De begeleider vertelt dit niet aan de leerlingen, maar laat ze zelf ontdekken 
dat er iets niet klopt. Hier haalt de begeleider dan aan dat deze sterrenkaart enkel te gebruiken 
is op 51° Noorderbreedte en 4° Oosterlengte. We laten ook het verschil zien van de sterrenhemel 
in het Noordelijk- en in het Zuidelijkhalfrond. 

d) Optie: film (60 min)
De workshop kan ook voorafgegaan (of afgesloten) worden door een filmvoorstelling. Een  
filmvoorstelling duurt ongeveer een half uur, daarna krijgen de leerlingen nog een korte uitleg 
over de sterrenhemel van de avond. 
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Praktische tips

• Houd er rekening mee dat het nog een stukje wandelen is van de parking tot aan het ge-
bouw, ongeveer 300 meter.

• De toiletten bevinden zich aan de ingang van het gebouw. We raden een snelle plaspauze 
aan, zodat de activiteit niet onderbroken moet worden. Houd hier rekening mee in de te 
voorziene tijd.

• Gelieve op tijd aanwezig te zijn, rekening houdend met bovenstaande, zodat de planning 
van de dag gerespecteerd kan blijven, ook voor de andere groepen.

• Het is mogelijk om de middagpauze in het cafetaria De Krater te houden. Gelieve daarvoor 
contact op te nemen met De Krater via info@dekrater.be of 089 30 70 19.

• Voor meer achtergrondinformatie kan je in onze winkel terecht. We bieden enkele heel  
interessante boeken aan voor beginners en gevorderden.

• Voor extra activiteiten in de klas verwijzen we naar de publicatie Reis door de Ruimte in 80 Lessen 
– ESERO Netherlands: http://www.esa.int/Education/Reis_door_de_ruimte_in_80_lessen

1 Onthaal 

2 Zaal Mercator

3 STEM-ruimte

4 EXPO-ruimte

5 Dome

6 Aula Wendelen

7 Zaal Galileo

8 Zaal Descartes

9 Sterrenwacht
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1 Ingang

2  Dome 

3  Sterrenwacht

4  Aula Wendelen

5 Speeltuin

6 Minigolf

7 Parking

8 Picknickplek

Kattevennen vzw
Planetariumweg 18-19

3600 Genk
+32 (0)89 65 55 55 

wwww.kattevennen.be
kattevennen@genk.be
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