
Ieder schooljaar zijn er 6 nieuwe Mad Science lessen. Hieronder staan de lessen van 
schooljaar 2018-2019. Ga je mee op avontuur in de wondere wereld van de natuurkunde?  
 
Magische Magneten  
De kinderen leren welke polen elkaar aantrekken en afstoten. Tijdens een experiment met ijzervijlsel 
zien ze het magnetisch veld van een magneet. Ook magnetiseren ze een paperclip en laten ze een 
paperclip zweven. 
 
Geluidsgolven  
De kinderen leren de kenmerken van geluidsgolven kennen door moleculen na te spelen en zien hoe 
geluidsgolven bewegen. Ze produceren zelf akoestische geluiden met verschillende materialen om te 
onderzoeken door welke materialen geluid het makkelijkste voortbeweegt, om meteen daarna te 
kijken welke materialen het beste isoleren. Ken jij je eigen stemgeluid? Wellicht niet meer na onze 
stemvervormer. 
 
Optische Illusies  
De kinderen onderzoeken de fysica van optische illusies. Ze leren hoe onze ogen onze hersenen voor 
de gek kunnen houden. Ze zien hoe draaiende spiralen naar boven en naar beneden klimmen zonder 
te bewegen en hoe een hond in een handdoek verandert! Ook maken ze kennis met het effect van 
een stroboscoop en maken ze een periscoop voor thuis. De kinderen knutselen met flexibele spiegels 
en ontdekken een omgekeerde wereld. 
 
Smakelijke Smaken  
Deze workshop is een uitstekende inleiding op de smaak- en reukzin. Kinderen tellen de 
smaakpapillen op hun tong om te leren over smaakgevoeligheid. Kinderen leren hoe ze geurmonsters 
in reageerbuizen moeten onderzoeken aan de hand van een aromatisch experiment. Ze nemen 
carbonatatie waar en proeven cola-creaties. 
 
Licht, kleur, actie..  
Tijdens deze les zullen de kinderen kennis maken met de wereld van licht, kleuren en belangrijke 
wetenschappelijke ideeën die hiermee in verband staan. De kinderen werken met prisma's om licht te 
delen, maken kennis met UV- licht en worden ze getrakteerd op een heuse mini, indoor, 
vuurwerk-show!!! 
 
Wervelend weer  
In deze luchtige les leren kinderen meer over het weer! Een demonstratie met warmtegevoelig papier 
en een zaklamp werpt licht op de vier jaargetijden. Kinderen ontdekken hoe lucht het weer beïnvloedt 
en doen proeven die aantonen dat lucht overal is. Ze maken kennis met de instrumenten die 
meteorologen gebruiken om het weer te meten. Ze doen een weersvoorspelling voor drie dagen voor 
verschillende wereldsteden en maken binnen een statische storm. De kinderen nemen een uv-kralen 
pakketje mee naar huis om ultraviolet zonlicht te kunnen zien. 


