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Dichtheid
Een van mijn eerste natuurkundelessen ging 
over dichtheid, of soortelijk gewicht zoals dat 
toen nog heette. Een 2havoklas luisterde 
naar mijn verhaal over balsahout, staal en 
kwik. Ook het grapje over een pond veren en 
een pond lood kwam voorbij. Maar of ze mij 
begrepen? Ik gaf balsahoutjes door en een 
flinke pot met kwik, dat mocht toen nog. Die 
pot kwik maakte wel indruk. Ik liet ook nog 
even zien dat een stalen kogel blijft drijven 
op het kwik en ook dat was bijzonder vonden 
de leerlingen. Eind goed al goed dacht ik 
optimistisch; huiswerk opgeven en op naar 
de volgende klas.
Twee dagen later had ik de 2havoklas weer. 
Maar voordat ik begon, kwam er een jon
getje met tranen in zijn ogen naar mij toe: 
“Mevrouw, ik kan het echt niet onthouden. 
Mijn moeder heeft mij overhoord maar het 
lukt gewoon niet.” Ik begreep niet wat er 
gebeurd was en vroeg wat er zo lastig was. 
“Er staat een lange lijst met stoffen en dicht
heden in de paragraaf en het lukt mij niet 
om die allemaal te leren.” Arm kind dacht ik 
meteen, dat was natuurlijk helemaal niet de 
bedoeling. Snel legde ik uit dat je die dicht
heden helemaal niet uit je hoofd hoeft te 
kennen maar dat hij dat niet kon weten want 
ik was, bij het opgeven van het huiswerk, 
vergeten dat erbij te zeggen. Ik heb toen veel 
van die jongen geleerd: geef bij huiswerk 
goed aan wat wel en wat niet geleerd moet 
worden. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is 
dat voor een leerling zeker niet. 
In deze NVOX staat een leuke variant op het 
experiment waar de dichtheid van ‘goud’ 
bepaald moet worden. Ekaterina Reijnen 
schrijft erover. Heeft u ook zo’n leuk idee?  
Wij ontvangen uw reactie graag op  
redactie@nvon.nl

Hoofdredacteur NVOX
redactie@nvon.nl
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12  In de klas  Aandachtstrekkers  Ed van den Berg,  
Ineke Frederik en Wim Sonneveld

16 In de klas  De Tjiftjaf Challenge  Jasper Palstra

18  Achtergrond  Nationale DenkTank kiest voor biodiversiteit  
Rolf Soer

22  Didactiek  Onderzoekers met hun voeten stevig in de  
onderwijspraktijk  Carla Desain

24  In de klas  Scheefhouden, rechtzetten, omklappen  1   
Hans van Bemmel

32  In de klas  Samenwerken bij natuurkundepractica   
Simone van Wieringen, Lesley de Putter en  
Antoine van den Beemt

34  Didactiek  Vechten voor windmolens?  Peter Duifhuis

40 Historie  Vuurwerkspektakel  Eulàlia Gassó Miracle

46  Interview  Neem het serieus  Marianne Offereins en  
AnneMarie Hartman

49 In de klas  Re: ChatGPT in de klas  Martha Hoebens
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21 Column  Zichtlijnen  Marijn van Nijhuis

27 Collegiale tips  Rolf Soer

28 Het lokaal  Hein Bruijnesteijn

30 Jong NVON  

36 Het kabinet  

42 Recensies

50 Column  Onderwijspraktijk  Sanne Mom

51 Bestuurstafel  Hanneke Blom

52 Macho  Anneke Thurlings

52  Colofon 
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NVOX#10 is bekend: 

‘Patronen’


