
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesdoelen voor de kinderen: 

Groep 5-8 

 Suiker is zwaarder dan water, waardoor de cola regular zinkt. In Cola Light-Zero-Life zitten zoetstoffen. Je hebt hier veel 
minder van nodig en daardoor minder zwaar. Light-Zero-Life blijven hierdoor drijven. 

 Ontwerpen, maken en proberen uit om zoveel mogelijk spijkers te laten drijven op een stukje aluminiumfolie (even groot).  

Groep 5-6 

 De begrippen: gewicht en oppervlakte.  
Groep 7/8 

 De begrippen: neerwaartse kracht, opwaartse kracht, zwaartekracht, oppervlakte en gewicht.  
 

 

 

 

Materialen 

- 1 grote bak 

doorzichtige bak 

water 

- Blikjes cola: regular, 

light, zero en life 

- Bootje en een muntje 

- bakken water voor 

elke werkgroep 

- Aluminiumfolie 

(Lengte afhankelijk 

van het aantal 

schroeven) 

- Spijkers/ schroeven 

van dezelfde maat 

+/- 200 

 

 

Drijven en zinken - bovenbouw 

Voorbereiding: 

 Zet alvast alle bakken water klaar 
inclusief de doorzichtige bak. 

 Knip alvast de stukjes 
aluminiumfolie af.  

 Zorg voor theedoeken voor 
eventuele water op de grond of op 
de tafels  

 Zet alle materialen klaar, zodat deze 
meteen gebruikt kunnen worden.  
 

 

 

Belangrijke basiskennis over het onderwerp (groep 7/8) 
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Introductie  

10 minuten  

 

Proef 1:  colablikjes 

 

Nodig:  
 1 doorzichtige bak water 

 cola blikjes  

 werkblad voor de kinderen 

 

Deel het werkblad uit en laat de kinderen voor 

zichzelf opdracht 1 t/m 3 maken. Wanneer 

iedereen dit heeft ingevuld worden de bevindingen 

kort klassikaal besproken. Vervolgens voer je de 

proef uit. Dit gebeurd door de blikjes cola in de 

doorzichtige bak met water te doen. 

 

Vraag: Hoe kan het dat het rode blikje zinkt en de 

andere 2 blikjes niet? De kinderen schrijven dit op 

hun werkblad. Eerst voor zichzelf en daarna 

klassikaal.  

 

Leg het als volgt uit: 

Suiker is zwaarder dan water. In regular cola zit best 
veel suiker.  

Daardoor is de cola “zwaar” en zinkt.  

In cola light is de suiker vervangen door zoetstof. 
Zoetstof is veel zoeter dan suiker. Je hebt er veel  
minder van nodig. Daardoor is cola light niet 
zwaar en zal drijven. 
 

Proef 2: boot en munt 

Je laat aan de klas een bootje en een muntje zien en vraagt 
eventueel twee kinderen om deze in het water te leggen. Je 
zult ervaren dat het bootje blijft drijven en de munt zinkt. 
Laat de kinderen opdracht 5 in hun groepje bespreken en 
maken. Geef ze hiervoor een minuut/ twee minuten de tijd, 
afhankelijk van het niveau van de klas.  

 

Daarna wordt de vraag klassikaal besproken.  
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