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We merken op dat we ons voor de eindtermen en leerplandoelen beperkt hebben tot de twee experimenten
zoals ze hierna beschreven worden. Zoals hier en daar aangegeven, zijn er echter nog veel kansen tot uitbreiding. Er kunnen een aantal metingen kwantitatief worden aangepakt zodat er ook aan wiskundige doelen
(zeker voor het domein ‘meten’) kan gewerkt worden. Als het gaat over scheiden van mengsels in de industrie,
kunnen er ook verwijzingen zijn naar milieueducatie, naar mens en maatschappij, ...
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WERKWIJZE

1

HET VERHAAL

Tijdens deze belangrijke stap leren
de kinderen hypotheses formuleren
over hoe ze het zout en de peper van
elkaar kunnen scheiden met de materialen die ze hebben verzameld.

2

HYPOTHESES
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EXPERIMENTEREN
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EXPERIMENTEER
VERDER
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De tijdsaanduiding is louter indicatief.
De berekening is gebaseerd op een
les van 2 lesuren.

De kinderen klikken op de
tablet of PC door het verhaal van Ava & Trix.

20 min

PLANNEN

VOORSTEL

20 min
OVERLEG

De kinderen gaan aan de slag met
de echte materialen en kijken welke
hypotheses werken en welke niet.

Laat de kinderen reflecteren op het
onderzoek dat ze hebben uitgevoerd.

De kinderen gaan op de tablet/PC aan
de slag en testen de experimenten
opnieuw uit, maar dan op de tablet of
PC.

30 min

15 min

15 min
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HET VERHAAL

1
DOEL:
•

De kinderen klikken door het verhaal en
komen zo te weten wat er is gebeurd.

•

Op elk scherm slepen de kinderen iets
naar de werkbalk.

Navigatie
1

5

Donder links bovenaan

Donder is de kat van Ava & Trix. Hij speelt een belangrijke rol in het verhaal, maar hij is ook de gids
die de kinderen helpt doorheen de game. Als je links
bovenaan op Donder klikt, geeft hij je tips als je vast
zit. Soms geeft hij ook spontaan tips.
2

In deze scène moeten de kinderen het materiaal nog
vinden.

Witte cirkeltjes op de personages

6

Onbezochte scène

7

Eindscène

Deze scène beschrijft het probleem. Vanaf hier start
het experimenteren.

Het verhaal van Ava & Trix is een ‘point & click’ story.
Als je tikt op de pulserende witte cirkeltjes krijg je de
dialogen te horen. Zolang je witte cirkeltjes blijft zien,
zijn er nog dialogen.
3

8

Stop

Stop met spelen en ga uit deze episode.

Balk onderaan

Dit is de plaats waar de kinderen de elementen en
materialen verzamelen die ze daarna nodig hebben
voor de experimenten. In elk scherm behalve het
startscherm moeten ze iets vinden dat ze vervolgens
naar de balk onderaan slepen.
4

Huidige scène

1

2
8

Afgewerkte scène

In deze scène is het materiaal al gevonden.

3
4
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Overzicht scènes
Scène 3

Start
Tip: in dit scherm moet
je nog geen materiaal
zoeken.

Pincet

Ava en Trix komen aan op zolder.

Dit scherm gaat vooraf aan de start van het
verhaal. Je ziet hier het probleem dat de kinderen later zullen moeten oplossen: de peper
en het zout zijn door elkaar gevallen.
Nadat je de dialogen op dit scherm hebt
doorlopen verschijnt onderaan ‘Start’.

Scène 4

Flashback

Wollen muts

Je kreeg op het eerste scherm het probleem
te zien. Nadat je op ‘start’ hebt gedrukt, krijg je
een flashback en die eindigt op de allereerste
scène, nl. hoe het die dag allemaal is begonnen.

In de verkleedkoffer gaat Ava op zoek naar
verkleedkledij terwijl Trix het dagboek van opa
probeert te vinden. Tijdens de tweede dialoog
(die start bij Trix) vindt ze het dagboek in de
verkleedkoffer.

Scène 1

Scène 5

Koffiefilter. Sleep het eerste element naar de balk onderaan.

De dag begint rustig. Ava en Trix beslissen om
mama en papa te verrassen met een etentje.
Door een misverstand denkt Trix dat papa
dood kan gaan als hij zout eet.

Ballon

Ava & Trix hebben het dagboek van opa
gevonden. Ava & Trix beslissen om groentenballetjes in knalsaus te maken en nemen de
peper uit het dagboek mee.

Scène 2

Dagboek

Glas water

Als je klikt op het dagboek start het verhaal dat
opa in Mexico beleefde. Tijdens die reis leerde
hij een heel bijzonder recept (groentenballetjes
in knalsaus) kennen. Ook kreeg hij een zakje
bijzondere peper. Dat heeft hij in het dagboek
gekleefd.

De inspiratie voor het nieuwe recept gaan ze
zoeken in het dagboek van opa. Opa speelt in
elke episode een belangrijke rol. Hij heeft een
dagboek waarin hij alles over zijn reizen heeft
bijgehouden. Daarin gaan de zussen vaak op
zoek naar ideeën.
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Scène 6

Popcorn

Ava & Trix beginnen te koken. Terwijl Ava rustig balletjes rolt maakt Trix er een zootje van.
Ze vergeet het deksel op de pot te zetten en
de popcorn vliegt overal in het rond. Ook de
ballonnen gaan in het rond vliegen en Donder
denkt dat de ballonnen hem proberen aan te
vallen. Hij gaat de strijd aan met de ballonnen
waarna de chaos compleet is.

Scène 7

Leeg glas

In de chaos vliegen de peper en het zout door
elkaar heen.

Scène 8
TIP
het volgende uur gaan we aan de slag met hypotheses en experimenten. Het is nuttig om de tablet voorlopig terug in het hoesje te stoppen of om te draaien.

Hier kom je aan het einde van het verhaal en zie je
weer het eerste scherm. Ava & Trix herhalen nog eens
het probleem.
Hier stoppen de kinderen voorlopig op de tablet/PC.
Het experimenteren is voor straks. Je gaat nu over
naar stap 2: hypotheses formuleren.

TIP
Stop hier voorlopig.
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HYPOTHESES MAKEN

2
DOEL:

PROBLEEM
HYPOTHESES

•

De kinderen formuleren het
probleem en ook waarom dit
een probleem is.

•

Via nadenken en discussie worden hypotheses geformuleerd.

•

De hypotheses worden vertaald
in een onderzoeksplan.

PLAN

Stap voor stap
Een HYPOTHESE is een stelling die (nog) niet bewezen is. Een hypothese of verschillende hypotheses
vormen het vertrekpunt van een experiment. Als je
een hypothese formuleert, baseer je je daarbij op
eerder opgedane kennis en ervaringen.

Laat de leerlingen nog eens formuleren wat het probleem is (peper en zout zijn door elkaar gevallen) en
waarom dit een probleem is (Ava en Trix denken dat
papa dood kan gaan als hij zout eet). Controleer of dit
voor iedereen duidelijk is.

TIP

Overloop de materialen en ga na of iedereen duidelijk
weet wat ze allemaal hebben verzameld.

Benadruk dat een hypothese niet juist hoeft te zijn.
Het is een veronderstelling die ze daarna zullen uittesten in een experiment. Pas dan zal de hypothese
fout of juist blijken te zijn.

Geef leerlingen enkele minuten de tijd om individueel
na te denken over het probleem. Laat ze eerst individueel een hypothese bedenken. Spreek eerder opgedane
kennis of vroegere ervaringen aan door het stellen van
geschikte vragen (zie ook op de volgende pagina).
Maak daarna groepjes van 3 à 4 leerlingen en laat hen
discussiëren over mogelijke hypotheses. Moedig hen
aan om elkaar te overtuigen met goede argumenten
maar ook om naar elkaar te luisteren.
Laat hen op basis van hun hypothese een onderzoeksplan maken. Dit is een stappenplan waarin ze uitleggen
hoe ze de hypothese willen gaan testen. Laat hen het
onderzoeksplan noteren en/of tekenen.
In een klassikale les kan je deze discussie daarna ook
uitbreiden naar de hele klas. De groepjes kunnen hun
hypothese(s) en onderzoeksplan aan elkaar voorstellen.
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De discussie biedt de kans om het juiste
wetenschappelijke ‘jargon’ aan te leren.
Maar je hoeft leerlingen niet voortdurend
te verbeteren wanneer ze het bvb. hebben
over ‘kleven aan’ in plaats van ‘aantrekken’.
Gebruik wel zelf zoveel mogelijk de juiste
terminologie.

MOGELIJKE VRAGEN DIE JE
ALS LEERKRACHT KAN STELLEN

Ballon + muts

Wat hebben Ava en Trix allemaal verzameld?

Denk je dat een ballon waarmee je over je haar
hebt gewreven, andere voorwerpen zou kunnen
aantrekken?

Peper en zout
Wat zijn volgens jullie de belangrijkste verschillen tussen peperkorrels en zoutkorrels?

Met welke voorwerpen zou dat het best lukken?
Vooral kleine, lichte dingen (haar, papiersnippers, ...) worden aangetrokken door een
ballon die over haar, een wollen trui, ... werd
gewreven.

Kunnen jullie het verschil tussen beide zien?
Kan je het voelen?
Peperkorrels zijn meestal kleiner en lichter
dan zoutkorrels.

Glas water
Muts
Kennen jullie nog verschillen tussen peper en
zout die je niet zomaar met het blote oog zien?

Bij sommige voorwerpen is vooral het materiaal waaruit ze gemaakt zijn belangrijk. Uit welk
materiaal is een muts vaak gemaakt?

Wat zou er gebeuren als we het mengsel van
peper en zout in water doen? Je kan daarbij
denken aan wat er gebeurt als je peper en zout
in je soep doet. Kan je dan de peper zien drijven? En het zout? En wat proef je dan?

Op het eerste gezicht lijkt het zeer moeilijk
om te zien hoe een muts kan gebruikt worden
om peper en zout te scheiden. Zou je de muts
kunnen gebruiken in combinatie met een ander
voorwerp uit de koffer van Ava en Trix?

Als we peper in water brengen, blijft het
grootste deel drijven. Zout lijkt eerder te verdwijnen. Maar als we proeven, smaken we het
zout wel duidelijk in het water. Zout lost op in
water, peper niet.

Hebben jullie al eens gezien dat er iets vreemd
gebeurt met jullie haar als je je muts afzet of als
je een wollen trui over je hoofd trekt?
Wanneer je met een wollen muts of trui over
een voorwerp wrijft, kan het zijn dat dit voorwerp andere dingen gaat aantrekken.

Koffiefilter
Waar hebben jullie dit voorwerp nog gezien?
Waarvoor wordt het gebruikt?

Lukt dit met alle voorwerpen? Met welke voorwerpen zou dit wel en met welke zou dit niet
lukken?

Wat loopt er door de filter? Wat blijft er in de
filter achter?

Over welke andere voorwerpen uit de koffer van
Ava en Trix zou je met de muts kunnen wrijven?

Hoe zouden we dit kunnen gebruiken voor ons
probleem?
Het opgeloste zout loopt samen met het water door de filter. De peper lost niet op en blijft
grotendeels achter op de filter.
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Pincet

Popcorn

Waar heb je dit voorwerp nog gezien? Waarvoor zou je het kunnen gebruiken?

Zou popcorn ons kunnen helpen bij het scheiden van peper en zout?

Hoe zou het ons kunnen helpen bij het scheiden
van peper en zout?

Zouden we het misschien kunnen mengen met
peper en zout? Zouden we peper en zout zo
kunnen scheiden?

Je zou een pincet kunnen gebruiken om
peper en zout korrel voor korrel van elkaar te
scheiden.

Popcorn kan ons helemaal niet helpen bij het
scheiden van peper en zout.

CHECKLIST:
•

Elke hypothese kan geformuleerd worden als volgt:
ik denk dat … omdat …

•

Probeer om een aantal hypotheses op te lijsten die
daarna uitgetest kunnen worden door de kinderen.
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DE EXPERIMENTEN

3
DOEL:
•

De kinderen gaan met de echte materialen
aan de slag om hun onderzoeksplan uit te
testen.

•

Sommige hypotheses zullen overeind blijven. Andere zullen fout blijken.

Materiaal
•• peper
•• zout
•• ballon
•• koffiefilter
•• enkele bekers of glazen
•• water
•• muts
•• pincet
•• popcorn

Belangrijk !!
Experimenteren is proberen, falen en
opnieuw proberen.

De methodes zoals ze hierna zijn beschreven dienen
enkel als ondersteuning voor jou als leerkracht. Ze
worden dus niet als dusdanig aangeboden aan de
leerlingen. Want de leerlingen werken verder op de
hypothese en het onderzoeksplan dat ze in de vorige
stap zelf hebben opgesteld. Laat dus zeker ook
ruimte voor het uittesten van minder goede hypotheses en onderzoeksplannen. Ook die leveren - mits
reflectie achteraf - leerwinst op.

In deze fase worden de verschillende hypotheses en
onderzoeksplannen uitgetest.
Laat de leerlingen verder werken in de kleine groepjes van 3 à 4. Deze groepsverdeling biedt een dubbel
voordeel. Er is voldoende kans voor discussie en
overleg. En het groepje blijft klein genoeg om elke
leerling een actieve rol in het onderzoek te geven.
Experimenteren is waarnemen! Wijs er dus de leerlingen op dat ze op elk ogenblik goed moeten waarnemen wat er gebeurt: goed kijken, luisteren, ruiken,
voelen en, heel soms, ook proeven.
Stimuleer hen om waarnemingen zoveel mogelijk
vast te leggen: schrijven, tekenen, fotograferen,
filmen, ... Laat kinderen zelf uitzoeken welke methode
voor hen het best werkt.

12

AVA & TRIX

METHODE 1
Statische elektriciteit
ZO DOE JE HET
1.
2.
3.
4.

5.
6.

INZICHTEN

Meng peper en zout goed door elkaar op een
blad papier.
Blaas de ballon op en knoop hem dicht.
Wrijf met de ballon over een muts of over je
haar.
Beweeg daarna voorzichtig de ballon boven het
mengsel van peper en zout. Zorg dat de ballon
een vijftal centimeter van peper en zout verwijderd blijft.
Haal de peper boven een tweede blad papier van
de ballon.
Herhaal stappen 3), 4) en 5) tot peper en zout
voldoende van elkaar zijn gescheiden.

Wanneer we sommige voorwerpen over elkaar
wrijven, worden deze voorwerpen elektrostatisch
geladen. Of dit al dan niet zo is, hangt af van het
materiaal waaruit deze voorwerpen zijn gemaakt.
Met plastic lukt het goed, met metaal niet. Voorwerpen die elektrostatisch geladen zijn, kunnen andere
voorwerpen aantrekken (of afstoten).

ACHTERGRONDINFO
Zie onze website: www.ava-trix.com/lesmateriaal
•• www.schooltv.nl/video/full-proof-statische-elektriciteit/#q=statische%20elektriciteit
•• www.youtube.com/watch?v=ZXajCrcQ6sw
•• wibnet.nl/natuurkunde/natuurkundige-verschijnselen/statische-elektriciteit-waardoor-wordt-iets-statisch

DIT KAN JE WAARNEMEN:
De ballon trekt de peper aan terwijl het zout blijft
liggen.

PRAKTISCHE TIPS
Grof zout en fijne peper
Dit experiment lukt het best als je grof zout
gebruikt en zeer fijn gemalen peper. Daarvoor
maal je de peper met de molen zo fijn mogelijk
of je neemt gemalen peper uit de supermarkt.

aan de ijskoude droge winterdag wanneer de
luchtvochtigheid meestal laag is. Als je dan je
muts uittrekt, springt je haar alle kanten op
omdat het elektrostatisch geladen is.
Dichtbij en ver weg
Als je met de ballon té dicht bij de peper en het
zout komt worden beide aangetrokken door de
ballon. Je kan de leerlingen laten bepalen hoe
dicht ze met de ballon kunnen naderen om zoveel mogelijk peper en zo weinig mogelijk zout
aan te trekken.

Best bij droog weer
Experimenten met statische elektriciteit doe
je het best op droge dagen en bij een lage
luchtvochtigheid. De negatief geladen deeltjes
hebben droge lucht nodig om zich op te hopen
en ‘sprongen’ te kunnen maken. Je kan denken
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METHODE 2
Filtreren
ZO DOE JE HET
1.
2.

3.
4.
5.

INZICHTEN
•• Sommige stoffen lossen op in water, andere niet.
Stoffen die oplossen in water vallen uiteen in zeer
kleine deeltjes waardoor ze als het ware onzichtbaar worden. Dat ze aanwezig blijven, kunnen we
soms, zoals in het geval van zout, wel proeven.

Maak een mengsel van 1 koffielepel zout en 1
koffielepel peper.
Breng het mengsel van peper en zout in een
beker met water. Neem bij voorkeur warm water
(van de warmwaterkraan is warm genoeg). Zo
lost het zout makkelijker op.
Roer met een lepel goed in het mengsel zodat al
het zout oplost.
Plaats een koffiefilter boven op een lege beker.
Giet het mengsel van peper, zout en water door
de filter

•• Niet opgeloste vaste stoffen kunnen we uit het
water halen met een filter. De deeltjes blijven, in
tegenstelling tot die van opgeloste stoffen, meestal
voldoende groot waardoor ze niet door de gaatjes
van de filter geraken.

ACHTERGRONDINFO

DIT KAN JE WAARNEMEN:

Zie onze website: www.ava-trix.com/lesmateriaal

Wat overblijft in de koffiefilter is de peper.

•• www.youtube.com/watch?v=SeyCqKuYqWw
•• www.schooltv.nl/video/filtreren-hoe-maak-je-eentroebele-vloeistof-helder/

PRAKTISCHE TIPS
Grote korrels - kleine korrels
In tegenstelling tot het experiment waarbij je
peper en zout scheidt door middel van statische elektriciteit, is het verschil in korrelgrootte
hier minder van belang. Meer nog, hier kan een
stevige peperkorrel net wel helpen om goed
zichtbaar te blijven in het water.

Neem niet teveel zout
Anders zal niet al het zout opgelost raken en
blijft het ook achter in de filter.
Warm water helpt
In warm water kan je meer zout oplossen dan in
koud water.
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ANDERE METHODES
die leerlingen kunnen voorstellen:
•• De korrels één voor één van elkaar scheiden met
een pincet.
•• Peper is lichter dan zout; als we voorzichtig blazen, zal zout blijven liggen en peper weggeblazen
worden.
•• Peper en zout van een schuin geplaatst bord laten
glijden; zout glijdt sneller naar beneden.
•• Zelf een zeef maken met gaatjes waar de peper
wel en het zout niet door kan vallen.

‘Ava & Trix’ zet vooral in op een brede STEM-geletterdheid: kinderen
moeten in staat zijn om kennis, vaardigheden en attitudes in te zetten in
het dagelijks leven.
Daarom zijn de belangrijkste lesdoelen:
•

Het formuleren van voorspellingen.

•

Het uitspreken van hypotheses.

•

Het bedenken en plannen van eenvoudige experimenten om die
hypotheses te toetsen.

•

Het uitvoeren van die experimenten.

Kennis en inzichten die voor jonge kinderen vaak nog te abstract zijn,
worden daarom in onze lessen tot een minimum beperkt.

CHECKLIST:
•

Iedereen heeft zijn hypothese en onderzoeksplan uitgetest en gedocumenteerd.
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BESLUIT & REFLECTIE

4
DOEL:
•

In de vorige fasen gingen de leerlingen concreet aan
de slag. Nu denken ze terug na over wat ze hebben
gedaan.

•

Ze leren uit hun fouten of bedenken alternatieven
voor de succesvolle experimenten.

Laat de leerlingen achteraf reflecteren op het gevoerde onderzoek.
Hebben jullie verschillende methodes uitgeprobeerd
om peper en zout te scheiden? Of hebben jullie je
eigen methode al eens vergeleken met die van een
ander groepje?

Wat was ook al weer het probleem van Ava en Trix en
waarom was dit een probleem?
Hebben jullie een oplossing gevonden voor het
probleem van Ava en Trix? Hebben jullie alle peper
kunnen redden?

Wat was de meest efficiënte manier? Met welke
methode kon je de meeste peper recupereren? En
speelde de tijd die je voor de scheiding nodig had,
daar ook een rol in?

Koppel even terug naar jouw/jullie originele hypothese. Was dit een goede hypothese? Waarom (niet)?

Hoe bepaal je welke methode de beste scheiding
oplevert?

CHECKLIST:
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•

Overloop per groepje wat de
kinderen hebben getest en of
het is gelukt om de peper van
het zout te scheiden.

•

Laat de kinderen ervaringen
uitwisselen.

EXPERIMENTEREN OP DE TABLET

5
DOEL:
•

Na de reflectie worden de experimenten
herhaald op de tablet.

•

Door de herhaling wordt de opgedane
kennis ook verankerd.

Hoe ga je te werk?

Foute oplossing

Neem terug de tablet waar je bent geëindigd en druk op ‘ik weet
hoe ik kan helpen’.
Nu kunnen de materialen op de tablet gebruikt worden om het
probleem op te lossen.

4

Je kan verschillende materialen ook met elkaar combineren vooraleer je ze naar de bevroren trouwringen sleept.
Probeer alle combinaties en kijk wat er gebeurt. Soms lukt het niet
om het probleem op te lossen. Maar dan krijg je wel een grappig
einde. De leerlingen kunnen het dan opnieuw proberen en zo
eindeloos testen. (zie 4 )

Einde
16:9 Ratio
(Android)

4:3 Ratio
(iPad, Galaxy Tab)

Export settings screen resolution:
• Low resolution assets: 72ppi
• High resolution assets: 144ppi

De geslaagde experimenten leiden naar het einde van het verhaal.

VEILIGHEID
Er moet ook vermeden worden dat ze de peper
in het rond blazen.
Wanneer hun hypothese is dat ze peper en zout
kunnen scheiden door te blazen en dit willen
uittesten, is het belangrijk dat ze ver genoeg
van medeleerlingen verwijderd staan.
Het dragen van een veiligheidsbril kan hier zeker
bescherming bieden.

Omdat peper en zout eetbare stoffen zijn, is er
weinig gevaar voor vergiftiging. Toch moet er
met peper voorzichtig worden omgesprongen.
Peper kan hevige irritatie veroorzaken wanneer
het in jouw ogen terechtkomt. Wijs de leerlingen
erop dat ze niet in hun ogen wrijven en dat ze
best regelmatig hun handen wassen tijdens het
experimenteren.
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6

VERDER EXPERIMENTEREN

Je kan tijdens een projectweek of tijdens de les natuurlijk nog verder experimenteren. Hierna geven we een
aantal suggesties die een uitbreiding zijn op de bestaande experimenten.

STATISCHE ELEKTRICITEIT

FILTREREN*

Enkel met een ballon? Je kan ook andere dingen
gebruiken om peper aan te trekken. Probeer het eens
met een plastic lepel of een meetlat bijvoorbeeld.

Kan je het zout recupereren? De kinderen hebben
geleerd om de peper van het zout te scheiden en
de peper over te houden. Het zout is opgelost in het
water. Je kan ze ook uitdagen om daarna het zout te
recupereren. Verwarm dan voorzichtig het water dat
door de filter is gelopen.

Enkel met je haar? Je hoeft de ballon niet noodzakelijk op te wrijven met jouw haar of met een muts.
Laat ze bvb. voorspellen of het met een welbepaald
voorwerp al dan niet zal lukken. Laat ze ook formuleren waarom ze dat denken. Daarna kan je samen
onderzoeken welke materialen makkelijk elektrostatisch geladen kunnen worden.

Dat kan bijvoorbeeld door:
•• het gefilterde water in een steelpannetje op te
warmen op een hoog vuur,
•• het gefilterde water in een diep bord te laten verdampen op de radiator of in de zon.

Blond of donker? Heeft de kleur van je haar een
invloed op de hoeveelheid statische elektriciteit
door het wrijven van een ballon op je haar? Laat de
leerlingen zoeken naar een goede manier om dit zo
objectief en nauwkeurig mogelijk te onderzoeken.

Als al het water verdampt is, blijft enkel het zout nog
over.
Wat heeft invloed op de oplosbaarheid? Je kan de
kinderen verder laten werken rond het concept
oplosbaarheid. Wat is de invloed van temperatuur op
de oplosbaarheid van stoffen? Je kan dit kwalitatief
maar ook kwantitatief testen. Hoeveel zout kan ik
oplossen in 100 ml op kamertemperatuur? Hoeveel in
water van 40°C? Hoeveel in 60° C? …
Hoeveel peper houd je over? Wanneer de leerlingen hieraan toe zijn, kan je hen ook kwantitatieve
metingen laten uitvoeren. Laat hen in dat geval de
hoeveelheid peper en zout zo nauwkeurig mogelijk
wegen, zowel voor als na de scheiding. Hier kan je
ook gemakkelijk de brug slaan naar het domein meten binnen wiskunde.
* Filtreren is de juiste wetenschappelijke benaming
voor wat we ook ‘filteren’ noemen.
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Wat heb je nodig?
Digitaal:
•• Tablet/PC of eventueel digibord
•• ‘Ava & Trix’ app
•• toegangscode voor ‘De prettige scheiding’
Experimenteren:
•• Peper
•• Zout
•• Ballonnen
•• Koffiefilters

•• 2 glazen
•• Water
•• Pincet
•• Muts
•• Popcorn
Eventueel:
•• vergrootglas*
•• filterhouder of trechter*

