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De lessen met mijn vacuümpomp behoren tot mijn favoriete lessen. Heerlijk om de 

leerlingen steeds weer te laten voorspellen wat er gaat gebeuren. 

Ook nu weer startte ik met mijn vraag: Wat zou er gebeuren wanneer wij zonder 

beschermde kleding en zonder de raket zouden zweven. Kan dat? Verandert er iets aan 

ons lichaam? De interesse is direct gewekt!  

Het eerste voorwerp in de vacuümstolp is de (neger)zoen. Die mag echt niet ontbreken! 

De zoen die enorm groot wordt om vervolgens als een hoopje niets te eindigen wanneer 

de lucht er weer bij komt. Sssst klas…… je hoort het sissen. Hoe kan dat?  

 

 

Het warme water heeft ook afgelopen week weer heel 

veel leuke gesprekken opgeleverd. Zeker omdat we twee 

weken geleden met het koken van water zijn bezig 

geweest. Het water moet nu echt wel 100 graden celcius 

zijn! Oké, het water kookt. Zou de temperatuur nu 

verder kunnen stijgen? De meningen waren sterk 

verdeeld. Wegens de rubberafsluiting durfde ik het niet 

aan om het echt uit te proberen. Een digitale 

thermometer kreeg ik gelukkig wel onder de vacuümstolp 

gepropt om te kijken hoe warm het water echt was. 

Daarna kon het speelkwartier beginnen. De spekkies 

waren ook nu weer leuk. Zeker de constatering achteraf 

dat het spekkie nu helemaal zo lekker niet meer is. 

Een beetje opgeblazen latex-handschoen is nog leuker 

dan een beetje opgeblazen ballon. De handschoen komt 

echt overeind met grote vingers. Hij komt tot leven. 

 

Vervolgens hebben de leerlingen van alles aangebracht om erin te stoppen. Van 

mandarijnenpartjes tot gummen en van cola (gaat dat meer bubbelen?) tot stukjes gum. 

Het verplichte onderdeel was telkens de stemronde: “wat gaat er gebeuren” om 

vervolgens uit zowel het groeikamp als het niet-groeikamp te horen waarom ze dat 

dachten.  

 

Ook nu weer heb ik twee lessen lang genoten van het enthousiasme van mijn leerlingen 

en de creativiteit van de leerlingen. 

 

 


