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Spreekbeurtkaart:
geheimen van de buitenverlichting
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Spreekbeurtkaart:
geheimen van de buitenverlichting

Als het donker is, wordt het schoolplein verlicht met buiten -
verlichting. Buitenverlichting is er voor de sfeer en voor 
de  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Voor buitenverlichting worden verschillende soorten lampen
gebruikt. Op het schoolplein gebruik je een  _ _ _ _  met wit licht. 
Op de snelweg worden lampen met oranje licht gebruikt. 
Dit zijn natriumlampen.

De buitenverlichting brandt overdag niet. In de buitenverlichting
zit een  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  De lichtsensor meet of het buiten
donker is. Als het donker genoeg is,  _ _ _ _ _ _ _ _  de sensor 
de buitenverlichting in.

Buitenverlichting kan dus door een lichtsensor of gewoon met 
de hand aangaan, maar er is nog een andere manier. 
Door een  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  kan de buitenverlichting 
ook ingeschakeld worden.
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DAT IS SHARELLA.

DIT IS BAS.

2

Kies met wie je mee wilt doen. Heb je zin in
proefjes? Doe dan mee met Bas en Sharella. 
Lees alleen de blauwe bladzijden. 
Wil je de antwoorden opzoeken? 
Doe dan mee met Kim en Chen. 
Lees alleen de groene bladzijden. 

Neem een schrift om de antwoorden 
op te schrijven en tekeningen te 
maken.

Maak alle opdrachten van de 
groene of de blauwe bladzijden 
en vind het codewoord. 

Als je klaar bent, maak dan 
een kopie van de spreekbeurtkaart. 
En vul de codewoorden in.

Als je een spreekbeurt gaat 
houden, gebruik dan de 
spreekbeurtkaart en je schrift.

WIJ HOUDEN VAN 
EXPERIMENTEREN.

DIT IS KIM.DAT IS CHEN.

ZO ONTDEKKEN 
WE STEEDS IETS NIEUWS.
DOE JE MET ONS MEE?

WIJ VINDEN HET LEUK
OM VAN ALLES OP TE 

ZOEKEN.

IETS UITPROBEREN
EN DAN KIJKEN WAT
ER GEBEURT. DOE JE

MET ONS MEE?

Wil je ook alles 
weten van 
buitenverlichting?
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Als Bas, Sharella, Kim en Chen in de winter naar school gaan, is het soms 
nog donker. Wel handig dat er verlichting buiten is. Er staan lantaarnpalen 
en de lamp boven de deur brandt. Maar wie zorgt er eigenlijk voor dat de
buiten verlichting aangaat?

Als het donker is gaat de verlichting 
aan op het schoolplein. Hoe komt dat?

WAT IS HET 
NOG DONKER, ZEG. KIJK

DE LANTAARNPAAL 
IS AAN.

JA, DAT IS 
WEL HANDIG, ANDERS 

ZIEN WE NIKS.

MAAR WIE HEEFT 
HET LICHT EIGENLIJK
AANGEDAAN? EN HOE 

GAAT DAT?
IK ZAL EENS
EVEN KIJKEN.
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Waarom is buitenverlichting nodig?
Ex

pe
rim

en
te

er

• Wat voor soorten buitenverlichting ken je? Schrijf ze op.
Denk aan de verlichting op straat, op de snelweg, in een park of in een tuin.

• Vraag een klasgenoot bij jou een blinddoek om te doen. Loop een rondje
over het schoolplein. Let op: jouw klasgenoot moet je wel een beetje helpen.

• Halverwege wissel je van taak. Jij doet de blinddoek af. Je klasgenoot
krijgt hem om. Zorg dat hij/zij niet valt.

• Door de blinddoek liep je in het pikkedonker over het schoolplein. 
Hoe vond je dat? Hoe ging het?

In het donker zie je bijna niets. Dat is niet fijn als je ergens naar toe moet.
Daarom is er buitenverlichting. Zo kun je je weg vinden. Maar verlichting is er
ook voor de veiligheid. Door de verlichting op straat zijn mensen in het
verkeer goed te zien. Bovendien zorgt buitenverlichting voor een veilig gevoel.
Denk maar eens aan het park bij jou in de buurt. Het is wel zo prettig als daar
’s avonds licht brandt. En waar het licht is, zullen mensen ook niet stiekem
iets uithalen.

Er bestaat ook buitenverlichting voor de sfeer. Het licht maakt de omgeving
mooier. 
• Bedenk daar vier voorbeelden van. 
• En wanneer is er meer sfeerverlichting buiten, in de winter of in de zomer?

WOW, WAT IS 
HET DONKER HIER! 

KAN IEMAND HET LICHT
EVEN AANDOEN?

JA HOOR, 
NOG EEN PAAR TELLEN 

EN DAN MAG DE BLINDDOEK 
WEER AF.

Buitenverlichting is er voor de sfeer en voor de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ontdek

Waarom is buitenverlichting nodig?
• Wat zijn voorbeelden van buitenverlichting? Schrijf de voorbeelden op 

in je schrift.

Nachtlampje bij het bed Voordeurlamp Tuinlamp
Lantaarnpaal Schemerlamp Zaklantaarn
Verlichting boven de snelweg Leeslamp Fietslamp

• Wat voor buitenverlichting vind je rond de school? Kijk uit het raam 
of maak een rondje om de school.

Verlichting op straat is erg handig. De straat is goed te zien en de voetgangers,
fietsers en auto’s ook. Buitenverlichting zorgt voor veiligheid. Het geeft je een
veilig gevoel. Als je alles goed kunt zien, voel je je prettiger. In een goed
verlichtte straat, zul je niet zo snel iets doen wat niet mag.

• Soms is er buitenverlichting terwijl het niet echt nodig is. De lampen
maken de omgeving lichter maar vooral mooier. Hoe noem je deze
verlichting?

• Hieronder staan verschillende soorten verlichting. 
Schrijf er achter waarvoor de verlichting bedoeld is.

• Kerstverlichting
• Straatverlichting
• Tuinverlichting
• Stationsverlichting
• Autoverlichting
• Verlichting van reclameborden
• Verlichting op een sportveld

DIE KAARS STAAT HIER 
NIET VOOR DE SFEER MAAR 

VOOR DE VEILIGHEID. HET IS HEEL
BELANGRIJK VOOR ONZE VEILIGHEID
DAT WE… EH… EH … KUNNEN ZIEN

WAT WE ETEN!

OH, WAT GEZELLIG.
MET Z’N TWEETJES

ETEN BIJ KAARSLICHT.

Buitenverlichting is er voor de sfeer en voor de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Wat voor lamp gebruik je om het
schoolplein veilig te verlichten?

Ex
pe

rim
en

te
er

• Zorg voor een zaklantaarn en doorzichtig oranje plastic.
• Maak een tekening of plakwerk met verschillende kleuren.
• Zoek een donkere plek in de school.
• Schijn met je zaklamp op de kleuren. 
• Doe nu het oranje plastic voor de zaklamp en schijn weer op de kleuren.
• Waarmee zie je de kleuren het beste? Met het witte licht of met het 

oranje licht?

Voor buitenverlichting worden verschillende soorten lampen gebruikt. 
Een TL lamp bijvoorbeeld geeft wit licht. Straten in woonwijken worden hiermee
verlicht. Met wit licht kun je kleuren goed zien. De lampen zorgen voor een
prettige sfeer. De lampen zijn niet duur, maar gaan ook niet zo lang mee. 

Een natriumlamp geeft oranje licht. Ze verlichten vooral snelwegen. De lampen
zijn kostbaar maar gaan lang mee. De lampen op de snelweg zijn moeilijk te
verwisselen en daarom is het handig als ze lang meegaan.

• Kijk eens naar buiten of maak een rondje om de school. 
Teken de verschillende buitenverlichtingen die je hebt gezien. 
Schrijf erbij welke kleur de lamp heeft.

De vorm van buitenverlichting
is steeds anders. Groot, klein,
rond, vierkant. Dat noem je 
de behuizing. De vorm zorgt 
voor de richting waarheen 
het licht schijnt. Als het licht
naar boven schijnt, verdwijnt
het licht in het donker en heb
je er niets aan.

• Zet bij de tekening van de
buitenverlichting een pijl in
de richting van het licht.

DOE HET 
LICHT NOU UIT! 
IK WIL SLAPEN.

HET LICHT 
IS UIT! ALLEEN BUITEN

NOG NIET.

Op het schoolplein gebruik je een

_ _ _ _       met wit licht.

Codewoord: _ _ _ _ 
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Wat voor lamp gebruik je om het
schoolplein veilig te verlichten?

Ontdek

Op het schoolplein gebruik je een

_ _ _ _       met wit licht.

Codewoord: _ _ _ _ 

De lampen in buitenverlichting hebben verschillende kleuren. 
• Welke kleur buitenverlichting bestaat niet?

wit / paars / oranje / zwart

Er zijn lampen die oranje licht geven. Die lampen heten natriumlampen. 
Oranje licht zie je veel op de snelweg. Bij oranje licht zijn kleuren moeilijk 
te herkennen. Dat is in het verkeer niet zo erg. Het gaat er om dat je de 
fietser ziet, niet de kleur van z’n jas. Er zijn ook lampen die wit licht geven,
bijvoorbeeld TL lampen. Lampen met wit licht worden gebruikt in woonwijken.
In wit licht zijn alle kleuren goed te zien.

• Welke kleur lamp kies je voor 
deze plekken? Wit of oranje? 
Leg ook uit waarom.
a. Sportveld 
b. Fietspad
c. Snelweg
d. Schoolplein

Buitenverlichting kan er verschillend
uitzien. De vorm van de lamp bepaalt in
welke richting het licht schijnt. Bij een
lantaarnpaal en lampen die boven de
weg hangen, komt het licht van boven.
Bij lage lampen in plantsoenen of in de
tuin schijnt het licht meestal rondom.

• Ontwerp je eigen buitenverlichting. Teken een lantaarnpaal. 
Bedenk een mooie vorm, maar denk ook aan de richting van het licht.

WAT ZIE JE ER 
WEER LEUK UIT, KIM. EN JE

ROZE TRUI KLEURT ZO MOOI BIJ
JE BLAUWE ROK.

DANK JE. 
MAAR WAT VOOR 
KLEUREN DRAAG 

JIJ NOU?

!"#$%$&'()'%*'+,-./0-12%3456!7899(:;::<<=>?=<>>@::;>6AB::C92-19:@



Hoe komt het dat de lamp overdag 
niet brandt?

Ex
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• Ga naar buiten en maak een plattegrond van de school, 
het schoolplein en de fietsenstalling. 

• Bekijk de buitenverlichting. 
Wat voor soort buitenverlichting is er? 
En hoeveel lampen tel je?

• Geef op de plattegrond aan waar de buitenverlichting staat. 
Doe dat met een klein gloeilampje. 

Wanneer brandt de buitenverlichting op het schoolplein?
• Zoek het uit. 
• Schrijf bij je plattegrond wanneer de lampen aan zijn.
• Hoe gaan deze lampen aan?

Je weet nu wanneer de buitenverlichting op het schoolplein brandt. 
• Wat denk je: is dit in de zomer hetzelfde als in de winter? 

Leg ook uit hoe dit werkt.

Als je thuis bent en het wordt donker, doe je zelf een lampje aan. Op straat
gaat het licht vanzelf aan. De straatverlichting, ook wel openbare verlichting
genoemd, wordt vanuit een centraal punt 
aangedaan. Bij het centrale punt
zit een soort oogje dat meet
wanneer het donker wordt.
Dat noem je een lichtsensor. 

Dat is wel zo handig. 
Je moet er toch niet aan
denken dat alle buiten -
verlichting door mensen
aangedaan moet worden.
Dat is ontzettend veel
werk!

HET WORDT 
DONKER. KOM OP, ALLE
LAMPEN MOETEN AAN IN

DE STRAAT.
PFFF, WAT EEN 
WERK! KAN DAT 
NIET ANDERS?

Buitenverlichting werkt op een

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  Deze meet of het buiten donker is. 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Hoe komt het dat de lamp overdag 
niet brandt?

Ontdek

9

Buitenverlichting werkt op een

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  Deze meet of het buiten donker is. 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Wanneer brandt de buitenverlichting bij jou op het schoolplein?

• Om 1 uur in de middag • Om 10 uur ’s ochtends
• Om 8 uur op een winteravond • Om half 8 op een winterochtend 
• Zaterdagnacht • Iedere nacht
• Om 8 uur op een zomeravond • Om half 8 op een zomerochtend

• Een lantaarnpaal gaat automatisch branden als het donker wordt. 
Hoe komt dat, denk je?

De straatverlichting, ook wel openbare verlichting genoemd, wordt 
vanuit een centraal punt aangedaan. Bij dat centrale punt zit een sensor.
De sensor meet of het buiten donker is. Dit noem je een lichtsensor. 
Als het donker genoeg is, wordt de straatverlichting ingeschakeld.

Er zijn meer apparaten met een sensor. De sensor zorgt ervoor dat de
apparaten vanzelf gaan werken. Ook zijn er natuurlijk apparaten die pas
werken nadat je ze aanzet.

• Schrijf deze apparaten over en zet erachter of ze met een sensor werken 
of dat je ze met de hand moet aanzetten.

• Geef ook aan wat de apparaten 
doen als ze aangaan.

IK MAAK EEN SENSOR MET 
EEN LAMP BOVEN MIJN KAMERDEUR. 

DAN GAAT DE LAMP KNIPPEREN ALS ER 
IEMAND AANKOMT. GOED HE!

WAT BEN 
JIJ NOU AAN 
HET DOEN?

• Koffiezetapparaat
• Slagboom
• Brandmelder
• Wasmachine
• Lantaarnpaal

• Hekje bij de 
supermarkt

• Waterkoker
• Computer
• Liftdeur
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er Hoe werkt een lichtsensor?

Een sensor stuurt een signaal naar het apparaat. De buitenverlichting gebruikt
hiervoor een lichtsensor. De lichtsensor meet de hoeveelheid licht. Als er weinig
licht is, gaat de lamp aan. 

• Wanneer gaat de lamp branden? Schrijf per situatie op of de lamp gaat
branden.

• Gaat de buitenverlichting op het schoolplein ook aan als het overdag
donker wordt door een flinke regenbui?

In een lichtsensor zit een vertraging. 
Als de sensor ziet dat het donker 
genoeg is om de lamp in te
schakelen, wacht hij nog even. 
Zo gaat het licht niet steeds aan en
uit op een dag met veel bewolking.

Zoek uit of de buitenverlichting bij
jouw op school op een lichtsensor
werkt.
• Ontdek hoe de lichtsensor 

is afgesteld.
• Houd een doek voor de licht -

sensor. Hoe lang duurt het
voordat de lamp aangaat?

• Houd de doek steeds wat 
verder weg. Tot welke afstand
reageert de lichtsensor nog?

10

STOP DE TIJD! 
IK KAN NIETS ZIEN DOOR 
DIE DOEK. IK DENK DAT 

WE ONS EXPERIMENT EVEN 
AAN MOETEN PASSEN.

1 2 3 4

De lichtsensor meet de hoeveelheid licht. Als het donker is, 

_ _ _ _ _ _ _ _  de lichtsensor de buitenverlichting in.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ 

ZO, EN NU MAAR
AFWACHTEN HOE LANG 

HET DUURT VOORDAT DE
LAMP GAAT BRANDEN. 

ZIE JE AL WAT?
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Hoe werkt een lichtsensor? Ontdek

De lichtsensor meet de hoeveelheid licht. Als het donker is, 

_ _ _ _ _ _ _ _  de lichtsensor de buitenverlichting in.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Een sensor zorgt ervoor dat een apparaat een signaal kan ontvangen. Door 
dat signaal gaat het apparaat werken. Er zijn verschillende soorten sensoren.

• Welke sensoren bestaan er?

bewegingssenor / lichtsensor / jongenssensor / druksensor / zangsensor /
magneetsensor / temperatuursensor / lettersensor / geluidssensor

• Hoe ben je erachter gekomen?

• Kijk goed naar de tekeningen. Bij welk apparaat hoort 
de bewegingssensor, de druksensor en de lichtsensor?

De buitenverlichting van bijvoorbeeld het schoolplein werkt op een lichtsensor.
De lichtsensor meet de hoeveelheid licht. Als er weinig licht is, gaat de lamp
aan. In een lichtsensor zit een vertraging. Als de sensor ziet dat het donker
genoeg is om de lamp in te schakelen, wacht hij nog even. 

• Waarom is dat? Kies de goede uitspraak en schrijf deze over in je schrift.

a. Er zit een vertraging in de licht -
sensor, omdat het licht dan niet
steeds aan- en uitgaat op een
dag met bewolking en zon.

b. Er zit een vertraging in de
lichtsensor, zodat de lamp niet
meteen aangaat als er mensen
voor de lichtsensor staan.

c. Er zit een vertraging in de
lichtsensor, omdat de techniek
even tijd nodig heeft om het
signaal door te geven.

1 2 3

IK DOE NIKS. 
DAT KOMT DOOR MIJN
LICHTSENSOR. ALS HET
BUITEN DONKER IS, VAL
IK VANZELF IN SLAAP.HE, 

WAT DOE 
JE?

!"#$%$&'()'%*'+,-./0-12%3456!7899(:;::<<=>?=<>>@::;>6AB::C92-19:;;
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Kan buitenverlichting ook op andere
manieren het licht inschakelen?

Ex
pe

rim
en

te
er

Wat vind je van tuinverlichting? Dat maakt een tuin vaak veel gezelliger. 
Je moet er wel aan denken de lampen iedere avond aan en uit te doen. 

Een lichtsensor en een tijdschakelaar kunnen je daarbij helpen. 
De lichtsensor meet wanneer de lamp aan moet gaan. 
En je stelt de tijdschakelaar één keer in zodat de lampen 
iedere avond vanzelf uitgaan.

• Zorg voor een tijdschakelaar, een lamp en een stekkerdoos.
• Ontdek hoe de tijdschakelaar werkt. 

Misschien zit er wel een handleiding bij.
• Stel de tijdschakelaar in en zorg dat de lamp over 

10 minuten aangaat, 10 minuten brandt en dan weer uit gaat.
• Wat moest je daar allemaal voor doen? Schrijf dit op in je schrift.

• Tijdschakelaars worden niet alleen bij buitenverlichting gebruikt. Dit kan 
ook handig zijn voor de lampen in huis of op school. Waarom denk je?

ALS JE ER ZO 
DICHTBIJ ZIT, KAN JE 

HEM TOCH BETER ZELF
AAN DOEN?

Buitenverlichting kan ook door een

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aangaan. 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OH, SPANNEND! 
NOG 8 MINUTEN EN 

DE LAMP MOET VANZELF
AANGAAN.
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Je kent nu twee manieren waarop een buitenlamp aangaat. Door licht 
of gewoon met de hand. Er is nog een manier waarop buiten verlichting
ingeschakeld kan worden. Daarvoor heb je een tijd schakelaar
nodig. Hierop stel je in hoe laat de lamp aan en weer uit moet
gaan. Een tijd schakelaar is vooral handig als de buiten-
 verlichting iedere dag op dezelfde tijd aan en uit moet gaan.

• Lees de zinnen. Vul het ontbrekende woord in. Kies uit:
lichtsensor / hand / beweging / tijdschakelaar

• Bij de schuur hangt een lamp die alleen aangaat als je naar de schuurdeur
loopt. De sensor in de lamp reageert op  _ _ _ _ _ _ _  .

• Je gaat weg. Als je straks terug komt, is het donker. Je wilt wel graag het 
slot kunnen vinden. De lamp bij de voordeur doe je aan met de  _ _ _ _ _ _ _  . 

• Het wordt schemerig. De lantaarn palen in je straat springen allemaal op
dezelfde tijd aan. Daar zorgt de  _ _ _ _ _ _ _  voor.

• Als je wilt dat de tuinverlichting iedere avond op dezelfde tijd aan- en
uitgaat, gebruik je een  _ _ _ _ _ _ _  .

• Voor welke apparaten worden tijdschakelaars gebruikt?

Als je een spelletje doet, kun je de tijdschakelaar ook als een soort stopwatch
gebruiken. 

Kan buitenverlichting ook op andere
manieren het licht inschakelen?

Ontdek

Buitenverlichting kan ook door een

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aangaan. 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JA, 
DAT DOE IK 

OOK!

HE, JIJ ZOU TOCH 
EEN TAART BAKKEN, KOFFIE
ZETTEN EN DE WASMACHINE

AANDOEN?
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Als het donker is, wordt het schoolplein verlicht. Dat is voor de veiligheid. 
De lantaarnpalen op het schoolplein werken op een lichtsensor. Een sensor is
een soort oogje. De lichtsensor meet de hoeveelheid licht. Als het donker is,
schakelt de lichtsensor de buitenverlichting in. Daardoor gaat de verlichting
op een zomeravond later aan dan op een winteravond. Als een buitenlamp
iedere avond op dezelfde tijd aan en uit moet gaan, werkt een tijdschakelaar
het beste.

Als het donker is gaat de
verlichting aan op het schoolplein.
Hoe komt dat?

14

Dit boekje gaat over buitenverlichting en alles wat daar mee te maken heeft.
Maak een woordslang met woorden over buitenverlichting. 
Denk daarbij aan woorden die je in het boekje geleerd hebt, zoals: 
sensor, lantaarnpaal, licht en donker.

• Doe het zo: buitenverlichting - gloeilamp – plattegrond

Je woordslang moet in ieder geval tien woorden hebben.

JA DAAR 
IN AUSTRALIË IS HET 

NATUURLIJK NOG LEKKER 
ZONNIG VANWEGE HET TIJDS -

VERSCHIL, MAAR BIJ ONS HEBBEN
DE SENSOREN DE STRAAT  -

VERLICHTING AL INGESCHA KELD. 
WIJ KUNNEN MET EEN VEILIG 

GEVOEL NAAR HUIS.

BIJ ONS IS HET NOG 
LICHT BUITEN. DE SENSOREN 
IN DE LANTAARN PALEN METEN 

NOG GENOEG LICHT.

!"#$%$&'()'%*'+,-./0-12%3456!7899(:;::<<=>?=<>>@::;>6AB::C92-19:;D



15

Hier zie je een plattegrond van een wijk. De straatverlichting ontbreekt.
• Maak een kopie van de plattegrond.  
• Geef aan waar de straatverlichting moet komen. Doe dat met kruisjes.
• Denk aan het verkeer, voorkom onveilige donkere plekken en zorg voor

goed verlichtte voetpaden.
• Plaats niet te veel lantaarnpalen. Straatverlichting kost geld en energie.
• Zijn er in de wijk ook andere soorten verlichting te vinden? 

Bedenk hiervoor een symbool en zet het in de plattegrond erbij.

En? Hoeveel lantaarnpalen heb je nodig om de wijk goed te kunnen verlichten?

!"#$%$&'()'%*'+,-./0-12%3456!7899(:;::<<=>?=<>>@::;>6AB::C92-19:;E



NEE, HIER 
MOET EEN NIEUWE 

LAMP IN.

16

Jij als controleur buitenverlichting
Sharella, Bas, Chen en Kim zijn technicus buitenverlichting. Zij controleren of alle
verlichting het goed doet en ze kijken of er genoeg licht is op het schoolplein. 
Ben jij ook technicus buitenverlichting? Kijk wat Sharella, Bas, Kim en Chen doen.
Dan weet je wat je taak is.

VOLGENS MIJ 
KOMT HET OMDAT 

HIJ ZO VIES IS. IK ZAL
HEM EENS EVEN
SCHOONPOETSEN.

• Controleer de buitenverlichting op het schoolplein.
• Maak de lampen schoon.
• Geef aan je juf of meester door als er lampen kapot zijn. 

KIJK, DEZE 
LAMP BRANDT 
NIET MEER.

Veiligheid

• Pak de plattegrond van het schoolplein. Teken alle buitenverlichting er in.
• Zorg dat je op het schoolplein bent als het donker is. Kijk of alle plekken

op het schoolplein goed verlicht worden.
• Mis je ergens een lantaarnpaal? Schrijf het op de plattegrond en geef het

door aan je juf of meester.

Controle

JA, ZO ZIEN 
WE OF ER GENOEG
LANTAARNPALEN 

ZIJN.

NEE, DIT HOEKJE IS 
VEEL TE DONKER. HIER ZOU
EIGENLIJK EEN LANTAARNPAAL

MOETEN STAAN.

DE LAMP 
DOET HET WEL.
MAAR HIJ GEEFT
WEINIG LICHT.

WE ZETTEN ALLE
BUITENVERLICHTING OP
DE PLATTEGROND VAN

HET SCHOOLPLEIN.

IK ZIE 
HIER NIET VEEL.
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NOU, EVEN KIJKEN OF DE 
TIJDSCHAKELAAR GOED INGESTELD IS.
ALS HET GOED IS, GAAT HIJ OVER EEN 

PAAR MINUTEN UIT.

ONZE INGANG IS BEST 
DONKER. DE JUF WIL DAT 

DE LAMP BIJ DE VOORDEUR 
’S OCHTENDS WAT LANGER

BLIJFT BRANDEN.
Tijdschakelaar

GOED IDEE, 
WE PLAATSEN EEN
TIJDSCHAKELAAR.

DAN HOEVEN WE DE
LAMP NIET IEDERE
DAG AAN EN UIT 

TE DOEN.

• Onderzoek of er bij jou op school tijdschakelaars gebruikt worden.
• Vraag of je een tijdschakelaar opnieuw mag instellen.
• Controleer of je alles goed hebt ingesteld. Gaat de lamp op tijd aan en uit?
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Wist je dit al?
De allereerste lantaarnpalen stonden in Londen. De lantaarnpalen brandden
op gas. Iedere avond moest een lantaarnopsteker de lampen aansteken. 
Dat deed hij met een lange stok. De lantaarnopsteker was vroeger ook een
soort bewaker, omdat hij ’s avond op straat rondliep. Toen de straatverlichting
op stroom ging werken, was de lantaarnopsteker niet meer nodig.

Wit licht bestaat uit een mengsel van verschillende kleuren: rood, blauw
en groen licht. Ook de televisie maakt gebruik van deze techniek. Kijk maar
eens goed met een vergrootglas naar het scherm als de televisie aanstaat. 

Er zijn nu niet veel geheimen meer over buitenverlichting. En op de
spreekbeurtkaart kun je alles nog nalezen. Wil je meer weten?

Kijk op de volgende internetsites: www.praktischtechniek.nl
www.wikipedia.nl
mediatheek.thinkquest.nl/~lla129
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