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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 een 
kopieermachine?
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Kijk, de juf maakt nog wat kopietjes voor de rekenles. Helaas, het lukt niet.
De kopieermachine geeft een storing aan.Wat is er aan de hand? Gelukkig
staan Bas, Sharella, Kim en Chen klaar om de juf te helpen. Maar weten zij
eigenlijk wel hoe een kopieermachine werkt?

Hoe werkt een kopieermachine en
wat kun je er allemaal mee doen?

HANDIG ZO’N
KOPIEERMACHINE. MAAR
NOU BRANDT ER INEENS

EEN ROOD LAMPJE.

WACHT MAAR, JUF. 
WE ZOEKEN HET WEL 

EVEN OP.

LATEN WE DE
KOPIEERMACHINE MAAR
EVEN OPENMAKEN. DAN 
ZIEN WE WAT ER AAN 

DE HAND IS.IEDEREEN 
AAN DE KANT!
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Wat is kopiëren?
Ex

pe
rim

en
te

er

Elke school heeft wel een kopieermachine. Net als op een kantoor. Je ziet
kopieermachines ook in de bibliotheek, op het postkantoor en in de supermarkt.
Heb je zelf wel eens een kopie gemaakt? 

• Wat betekent ‘kopiëren’ eigenlijk? Schrijf het in je eigen woorden op.

• Stel je voor. Deze vrijdagmiddag is er een schoolfeest. Om 15.00 uur begint
de disco in de school. 

• Maak een uitnodiging met de plaats en tijd.
• Zorg dat iedere klas dezelfde uitnodiging krijgt.

Let op! Je mag de kopieermachine en de computer niet gebruiken.

• Doe hetzelfde als bij het experiment hierboven. Alleen nu moet je de
kopieermachine gebruiken.

• Beantwoord de volgende vragen: 
• Wat ging sneller? 
• Welke uitnodigingen zijn mooier? 
• Wat was leuker om te doen?
• Wat kost meer papier?

De uitnodigingen die je zelf gemaakt hebt, zien er allemaal net iets anders uit.
Het is moeilijk om ze precies hetzelfde te maken. Als je de kopieermachine 
hebt gebruikt, zie je het verschil niet tussen de verschillende uitnodigingen. 
De uitnodiging waar je mee bent begonnen, noemen we het origineel. 
De andere uitnodigingen zijn kopieën. 

Het is best lastig om iets te 
kopiëren zonder kopieer-
machine. Vroeger moesten
dingen worden overge-
schreven, nagetekend of
doorverteld. Soms leken 
de kopieën niet eens meer
op het origineel.

ZO, MIJN DERDE
UITNODIGING IS BIJNA AF.
HIERNA MOET IK ER NOG

25 MAKEN. PFFF…

EN DAT IS 
NUMMER 27, NUMMER 28

EN KLAAR! IK SNAP NIET WAAR 
JE JE ZO DRUK OM MAAKT. 

MIJN UITNODIGINGEN 
ZIJN AL AF!

Kopiëren is het  

_ _ _ _ _ _ _  van een origineel.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _
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Ontdek

Wat is kopiëren?

Kopiëren is het  

_ _ _ _ _ _ _  van een origineel.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _

• Wat betekent eigenlijk het woord kopiëren? Zoek het op in het 
woordenboek. En schrijf het in je schrift.

Kopiëren doe je niet alleen met een kopieermachine. Je kunt ook liedjes of 
films kopiëren. 

• Wat is kopiëren en wat niet? Schijf de woorden die met kopiëren te maken
hebben over.

overschrijven uitvinden natekenen praten
doorvertellen overtrekken muziek luisteren cd branden
scannen uitleggen fotograferen schilderen
na-apen tv kijken nadoen nadenken

• Overtrekken is ook kopiëren. Zoek een mooi plaatje en pak een vel papier.
Trek het plaatje over. Dat gaat het beste als je het plaatje tegen het raam houdt.

Het plaatje noemen we het origineel. Je overgetrokken plaatje heet een kopie.
Lijkt je kopie nog steeds op het plaatje? Het ziet er misschien net iets anders 
uit. Het is moeilijk om het plaatje precies na te maken. Een kopie uit een
kopieermachine is precies hetzelfde als het origineel. 
Het namaken van een voorbeeld gebeurt al heel lang. 
Ook vroeger toen er nog geen apparaten waren. 

• Neem het schema over en vul in hoe ze 
vroeger kopieerden en hoe het nu gebeurt.

vroeger nu

een verhaal
een lied
een schilderij
een uitnodiging

Het grote verschil tussen vroeger en 
nu is dat kopiëren nu veel sneller gaat. 

WAAROM DOE JE MIJ 
DE HELE TIJD NA?! KAN JE NIKS 

ZELF VERZINNEN, NA-APER! OF NEE,
IK BEDOEL KOPIEERDER!
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Met welke machine maak je snel iets na?
Ex

pe
rim

en
te

er

Zoals je hebt gemerkt is kopiëren met de kopieermachine een handige manier
om originelen na te maken. Het gaat super snel. En de kopie is precies
hetzelfde als het origineel.

• Pak een blaadje om te kopiëren.
• Ga naar de kopieermachine op school. Vraag wel even aan je juf of

meester of het mag.
• Maak een kopie van het origineel.
• Wat moet je daar allemaal voor doen? Schrijf alle stappen op.

• Bekijk de kopieermachine nog eens goed en beantwoord de vragen.
• Op hoeveel plekken kun je het origineel invoeren?
• Op hoeveel plekken kun je nieuw papier leggen?

Om een blaadje te kopiëren druk je op de startknop. Bij de startknop zitten
nog andere knoppen. Je noemt dat bedieningsknoppen. Ze helpen je bij 
het vergroten of verkleinen van het origineel. Of bij het lichter of donkerder 
maken van de kopie.

• Pak een blaadje om te kopiëren.
• Maak verschillende kopieën.

Gebruik steeds een andere
bedieningsknop.*

• Teken de bedieningsknoppen na. 
Schrijf achter elke knop wat zijn
functie is.

* Bij iedere knop gebeurt er iets anders. 
Dat noem je de functie van de knop.

WAT HEB JE NOU 
GEDAAN? DIT IS ZONDE

VAN HET PAPIER. ZET HEM
SNEL UIT!

EH…JA, DE KNOP 
WAARMEE JE HET AANTAL IN 

KAN STELLEN HEB IK GEVONDEN. 
HIJ STAAT NU OP 227. MAAR EH…

IK WEET NOG NIET WAAR DE 
UITKNOP ZIT.

Op school wordt meestal een

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  gebruikt om iets snel na te maken.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Met welke machine maak je snel iets na? Ontdek

Op school wordt meestal een

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  gebruikt om iets snel na te maken.

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

Tegenwoordig worden de meeste kopieën met een kopieermachine gemaakt.
Dat is de snelste en makkelijkste manier.

Waar kom je een kopieermachine tegen? Schrijf deze plaatsen op.

• In een supermarkt • Op het schoolplein • In de bioscoop
• Op het postkantoor • In de bibliotheek • Op school
• In de dierentuin • Op kantoor • In de woonkamer

Heb je wel eens een kopie gemaakt. Nog nooit? 
Vraag dan aan je juf of meester of je er eentje mag maken.

• Hoe maak je een kopie?  Hieronder staat wat je allemaal moet doen. 
Alleen niet in de goede volgorde. Zorg dat de volgorde weer klopt. 
Schrijf de letters op. 
Stap e Druk op start
Stap k Zet de kopieermachine aan
Stap i Bepaal het aantal kopieën
Stap p Leg het origineel op de glasplaat
Stap o Kijk op het scherm of de kopieermachine klaar is om te kopiëren

• Welk woord vormen de letters?

Je kunt het aantal kopieën instellen bij een kopieermachine maar ook andere
dingen. Dat doe je met de bedieningsknoppen. Iedere knop heeft zijn eigen
functie. 

• Ga naar de kopieermachine. 
Kijk goed naar de display met
de knoppen. Teken de display
na. Zet bij iedere knop een
pijltje en schrijf de functie van
de bedieningsknop erbij.

Weet je niet wat een knop doet?
Maak dan een kopie en kijk wat
er gebeurt. Of je zoekt het op in
het boekje van de kopieer-
machine. Het boekje ligt vaak 
in één van de lades. 

HÈ? HOE KAN 
DAT NOU? HET ORIGINEEL 

LIGT OP DE GLASPLAAT. IK HEB
OP START GEDRUKT. MAAR ER

KOMT GEEN KOPIE.

MISSCHIEN MOET 
JE DE KOPIEERMACHINE 

EERST AANZETTEN!



Waar leg je het origineel in een
kopieermachine?

Ex
pe

rim
en

te
er
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• Ga naar de kopieermachine. Waar leg je het origineel als je een kopie 
wilt maken?

Iedere kopieermachine heeft een klep. Als je die klept opent, zie je een
glasplaat. Het originele papier leg je op de glasplaat, met de tekst of
afbeelding naar beneden. Moderne kopieermachines hebben ook een
invoervak bovenop de klep. Hier leg je het origineel in. Nu juist weer met 
de tekst of afbeelding naar boven.

Maak verschillende kopietjes en kijk wat er gebeurt. 
Doe het op de volgende manieren.
• Leg je origineel op de glasplaat:

• Met de tekst naar boven
• Met de tekst naar beneden
• Met de tekst naar beneden

waarbij de tekst op z’n kop is
• Scheef
• Origineel in de breedte

• Wat is er bij de verschillende
manieren op de kopie te zien?

Je merkt dat het voor 
het maken van een 
goede kopie heel 
belangrijk is hoe je 
het origineel neerlegt.

• Je zou ook wat anders op 
de glasplaat kunnen leggen 
om te kopiëren:

• Probeer eens: een paperclip, 
een pen en je hand.

• Kijk goed wat er gebeurt en 
schrijf dit in je schrift. 

DAT IS GEK. 
OP HET ORIGINEEL STAAT
DE TEKST RECHT EN OP
DE KOPIE STAAT ALLES

SCHEEF.
MMM, DAT IS ZEKER RAAR. 
DIT GAAN WE ONDERZOEKEN. 

LATEN WE DE KLEP MAAR EENS
VOORZICHTIG OPEN MAKEN.

Het origineel papier moet op de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _



Waar leg je het origineel in een
kopieermachine?

Ontdek

Om een goede kopie te maken, moet je het origineel op de juiste manier
neerleggen. En natuurlijk op de juiste plek. Het originele papier hoort op 
de glasplaat onder de klep van de kopieermachine. Bij moderne kopieer-
machines kun je het origineel ook bovenin de klep leggen. In een speciaal
soort invoervakje.

• Ga naar de kopieermachine en ontdek hoe je het originele papier neer
moet leggen. Vul het goede woord in.
a. Het originele papier moet op de glasplaat met de tekst naar 

boven / beneden.
b. Het originele papier moet in het invoervak met de tekst naar 

boven / beneden.

• Hiernaast zie je een aantal kopietjes. 
Hoe heeft het origineel op de glasplaat 
gelegen? Schrijf achter ieder nummer 
hoe het origineel heeft gelegen.
• Papier in de breedte.
• Met de tekst naar beneden.
• Met de tekst naar boven.
• Met de tekst naar beneden 

maar scheef.

In de kopieermachine ligt meestal 
A4 papier. A4 heeft te maken met de
grootte van het papier.

• Til de klep op en bekijk de 
glasplaat goed. 
Beantwoord de vragen.
• Waar staat A4?
• Welke letters en getallen 

staan er nog meer?
• Wat betekenen die letters 

en getallen, denk je?

9

CHEN EN KIM, 
MAKEN JULLIE EVEN EEN
KOPIE VAN DIT WERKBLAD.
JULLIE WETEN HOE DAT

MOET, TOCH?

EEN KOPIE 
MAKEN? EH JA, DAT 

MOET WEL LUKKEN. WE
LEGGEN HET WERKBLAD 

OP Z’N KOP, NAAR 
BENEDEN EN...

Het origineel papier moet op de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _

JA, NEE 
NIET OP Z’N KOP, 

WEL NAAR BENEDEN… 
OF TOCH NIET?

1 2 3 4
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• Pak een blaadje en ga naar de kopieermachine.
• Maak een kopie maar laat de klep ietsje openstaan.
• Wat zag je toen de klep net iets open stond?

Zag je net fel licht? Dat klopt. Onder de glasplaat zit een lamp en een spiegel.
Misschien heb je die ook wel onder het glas heen en weer zien schuiven. 

• Kijk nog eens naar de twee kopietjes die je net hebt gemaakt. 
Wat zijn de verschillen?

• Leg een voorwerp op de glasplaat.
• Maak drie kopieën. Bij iedere kopie laat je de klep iets verder open.
• Bekijk de drie kopieën. Wat zijn de verschillen? En wordt het om het

voorwerp licht of juist donker, als de klep verder openstaat?

De binnenkant van de klep is wit. Dat witte vlak zorgt dat het licht van de
lamp terugkaatst. Op de plekken waar het originele papier wit is, houdt 
de kopie ook zijn witte kleur. 
Als de klep een beetje
openstaat, mist er een
stuk van dat witte vlak.
Het licht wordt
onvoldoende 
teruggekaatst, 
waardoor het 
papier zwart 
wordt.

Onder de glasplaat zitten een 

_ _ _ _         en een  _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _  en een _ _ _ _ _ _ _ 
10

ZO, EVEN DRIE 
KOPIETJES MAKEN VAN
DEZE OVERHEERLIJKE

BOTERHAM MET 
KAAS.

IK HEB EEN GOED 
VOORWERP GEVONDEN. 
HUH, WAT BEN JIJ NOU 

AAN HET DOEN?
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Wat zit er onder de glasplaat? Ontdek

Onder de glasplaat zitten een 

_ _ _ _         en een  _ _ _ _ _ _ _  .

Codewoord: _ _ _ _  en een _ _ _ _ _ _ _ 

Iedere keer als je een kopie maakt, gebeurt er van alles onder de glasplaat. 
• Maak een kopie en houd de klep een beetje open.

Schrijf de zin over in je schrift. Zet erachter goed of fout.
• De binnenkant van de klep is zwart.
• Bij het maken van een kopie verschijnt er een lichtflits.
• Onder de glasplaat schuift een spiegel heen en weer.
• Onder de glasplaat zit een fototoestel.

• Maak de volgende kopieën en kijk goed naar het resultaat. 
Schrijf op de kopie wat je hebt gedaan.
• Maak een kopie van een blaadje met de klep dicht.
• Maak een kopie van een blaadje en laat de klep een beetje open.
• Maak een kopie van je hand en doe de klep zo ver mogelijk dicht.

• Wat valt je op? Schrijf het goede woord op.
Hoe verder de klep openstaat hoe lichter / donkerder
de kopie wordt.

Onder de glasplaat zitten 
een lamp en een spiegel.
De spiegel schuift onder
het glas heen en weer. De
lamp geeft een lichtflits. 
De binnenkant van de
klep is wit. Dat witte vlak
zorgt dat het licht van de
lamp terugkaatst. 
Als de klep een beetje
openstaat, mist er een
stuk van dat witte vlak. 
Het licht wordt
onvoldoende terug-
gekaatst, waardoor het
papier zwart wordt. 

IK DENK NIET 
DAT ZE DIT BEDOELEN. 
JIJ BENT TOCH GEEN

VOORWERP.

NEE IK NIET, 
MAAR M’N BROEK

WEL!
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Wat doen de lamp en de spiegel?
Ex

pe
rim

en
te

er

De lamp  

_ _ _ _ _ _ _ _  het origineel en de spiegel  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  dit beeld in 

de lens. Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _  en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De witte binnenkant van de klep zorgt dat het licht terugkaatst. Een ander
woord voor terugkaatsen is reflecteren.

• Kijk eens door het raam.
• Kijk nog eens goed. Kun je ook jezelf zien?
• Dat is reflectie.

• In het verkeer wordt veel gebruik gemaakt van reflectie. Kun je daar
voorbeelden van bedenken?

Onder de glasplaat zitten een 
lamp en een spiegel. Als je een
kopie maakt, verlicht de lamp 
het origineel. Het licht reflecteert
het sterkst op een wit oppervlak. 
Op de plekken waar tekst of
plaatjes staan, wordt minder 
licht gereflecteerd.

De spiegel onder de glasplaat 
vangt het beeld van het origineel
op en reflecteert dit in een lens.
Deze lens ziet alleen de donkere
delen van het origineel. Zo weet 
de kopieermachine waar de inkt
moet komen op de kopie. 

Schrijf de zin met het goede 
woord over in je schrift. 
• Als je een kopie maakt, 

belicht de lamp het 
origineel / de kopie.

• Het licht van de lamp
weerkaatst het sterkst op 
een licht / donker vak.

• Op plekken waar tekst staat,
reflecteert het licht meer /
minder.

JOEHOE, BAS! 
WAAR BEN JE NOU? 

ZIT JE NIET OP 
JE FIETS?

HUH? JE ZIET 
MIJN FIETS WEL EN MIJ
NIET? DAN HEB IK ZELF

OOK REFLECTOREN 
NODIG.
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De witte binnenkant van de klep zorgt dat het licht terugkaatst. Een ander
woord voor terugkaatsen is reflecteren. Licht reflecteert het beste op een wit
oppervlak.Vooral als de omgeving donker is.

• In het verkeer zie je veel reflectie.
Lees de zinnen. Schrijf de zin met het goede woord over in je schrift.
a. De weg is grijs / wit. De strepen op de weg zijn zwart / wit.
b. Een plaatsnaambord is blauw / zwart. De letters op het bord zijn

groen / wit.
c. Een fietsband is paars / zwart. De streep aan de zijkant is wit / rood.

• Lees de tekst. Schrijf de letters op en schrijf het juiste woord hierachter.
Kies uit: licht – spiegel – wit – glasplaat – origineel - zwart

Onder de (a) _ _ _ _ _ _ zitten een lamp en een (b) _ _ _ _ _ _ . Als je een
kopie maakt, belicht de lamp het (c) _ _ _ _ _ _ . Het licht weerkaatst het
sterkst op een (d) _ _ _ _ _ _ oppervlak. Op de plekken waar tekst of plaatjes
staan en waar het dus niet wit is, wordt minder (e) _ _ _ _ _ _ gereflecteerd.

De spiegel onder de glasplaat vangt het beeld van het origineel op en
reflecteert het beeld in een lens. Deze lens ziet alleen de donkere delen van
het origineel. 
Alles wat wit is, ziet
de lens niet. Zo weet
de kopieermachine
waar de inkt moet
komen. De kopieer-
machine maakt een
kopie van de donkere
plekken van het
origineel.

Wat doen de lamp en de spiegel? Ontdek

De lamp  

_ _ _ _ _ _ _ _ het origineel en de spiegel  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  dit beeld in 

de lens. Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JA, DE
AUTOMOBILISTEN 

ZIEN ONS WEL. MAAR
IK VRAAG ME AF OF
JIJ WEL ALLES ZIET!

ZO, 
WIJ ZIJN PRIMA 

TE ZIEN IN HET DONKER.
WE KUNNEN OVERSTEKEN.

 



Welke kleuren zijn dat? Gebruik deze stiften voor een geheime boodschap.
Schrijf de geheime tekst op een blaadje met de stiften die grijs worden als je
ze kopieert. Laat ruimte leeg tussen de letters. Vul deze lege stukken daarna
op met letters in een andere kleur. Je geheime boodschap is nu echt niet 
meer te lezen! Of ... je moet er een kopie van maken! 

Een kopieermachine is een apparaat dat een kopie maakt van een origineel.
Door het origineel omgekeerd op de glasplaat te leggen, kan de kopieermachine
lezen wat er op staat. Dat doet de kopieermachine met een sterke lamp die
samen met een spiegel langs het origineel beweegt. De spiegel geeft het beeld
door aan een lens die alleen de donkere delen ziet. De kopieermachine weet 
dan waar de inkt op de kopie moet komen. Uiteindelijk rolt de kopie uit de
kopieermachine en heb je precies dezelfde afdruk als het origineel.

Geheimschrift
Pak verschillende
kleuren viltstiften.
Schijf met iedere
stift de kleur op een
blaadje. Met de rode
stift schrijf je ‘rood’,
met de paarse stift
schrijf je ‘paars’,
enzovoort. 
Maak nu een kopie.
Op de kopie zie je wat
de kopieermachine met
de verschillende kleuren doet.
De donkere kleuren zullen zwart worden. Hele lichte kleuren zoals geel zie je
misschien bijna niet op de kopie. Er zijn ook heel wat kleuren die grijs worden. 

Hoe werkt een kopieermachine en
wat kun je er allemaal mee doen?

14
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• Hierboven staat met afbeeldingen hoe een kopie gemaakt wordt. 
Schrijf zelf in duidelijke korte zinnen hoe de kopieermachine werkt, zodat
iemand die nog nooit gekopieerd heeft weet hoe het werkt. 
Schrijf in je schrift het nummer en daarachter jouw uitleg. 

1

2

3

54



WE HEBBEN 
OOK NOG EEN TONER

MEEGENOMEN VOOR ALS
DE INKT OP IS.

16

Jij als kopieertechnicus
Sharella, Bas, Chen en Kim zijn kopieertechnici. Zij kijken of er genoeg papier
in de kopieermachine zit en ze controleren of het origineel goed ligt. Ben jij
ook kopieertechnicus? Kijk wat Sharella, Bas, Kim en Chen doen. 
Dan weet je wat je taak is.

ER IS GENOEG 
A3 PAPIER, MAAR 
HET A4 PAPIER IS

BIJNA OP.

• Controleer de voorraad papier van de kopieermachine.
• Vul het papier bij.
• Zorg dat je mag kijken als de toner vervangen moet worden.

ZIT ER NOG 
GENOEG PAPIER IN 
DE PAPIERLADES?

ZO HIER KUNNEN 
WE HET PAPIER MEE

AANVULLEN.

GOED. JE HEBT 
25 DUBBELZIJDIGE

KOPIEËN NODIG. KOMT
VOOR ELKAAR!

OKÉ, NOG 
30 KOPIEËN VOOR 

GROEP 8 EN DAN IS DEZE 
BESTELLING KLAAR.Kopiëren

BIJNA, 
DE JUF WIL OOK 

NOG EEN KOPIE VAN
DIT BONNETJE.

• Vraag of je een ochtend of een hele dag (of nog langer!) alle kopieën op
school mag maken.

Controle

JE KUNT 
ZE OVER EEN 
HALF UURTJE 
OPHALEN.
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• Probeer kleine storingen zelf op te lossen. Volg goed de aanwijzingen op
de kopieermachine en in de handleiding. Maar doe alles voorzichtig.

• Heb je hulp nodig? Haal je juf of meester er bij. Zorg dat je goed ziet wat
ze doen.

• Is er een grote storing en moet de monteur komen? Vraag dan of je bij de
reparatie mag kijken.

NEE, DE KOPIEERMACHINE 
DOET ECHT NIETS MEER. IN HET DISPLAY 

STAAT CODE M99. DAT BETEKENT ‘ER IS EEN
STORING. BEL DE MONTEUR.’ WANNEER 

KUNT U KOMEN?

DAT GEEFT NIET. 
ALS WE DE KOPIEERMACHINE
AAN DE ZIJKANT OPEN MAKEN,

KUNNEN WE ER ZO BIJ.

• Let er steeds op dat je het origineel op de juiste manier neerlegt.
• Gebruik ook de verschillende bedieningsknoppen.
• Tel hoeveel kopieën je in totaal maakt en maak hier een overzicht van.

Gebruik niet meer papier dan nodig is!

O, JEE 
HET PAPIER IS
VASTGELOPEN.

Storing
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Wist je dit al?
Overschrijven is ook kopiëren. Vroeger schreven monniken in het klooster zelfs 
hele boeken over. Ze waren er maanden mee bezig. Dat hoeft nu niet meer. 
Het woord ‘monnikenwerk’ bestaat nog wel. Dat betekent werk waarvoor veel 
geduld en nauwkeurigheid nodig is. 

Zelfs schilderijen werden vroeger gekopieerd.
Dit gebeurde door ze na te schilderen. 
Er waren kunstenaars die dit als beroep
hadden. In China gebeurt dit nog steeds. 
In het dorpje Dafen wonen veel kunstenaars
die schilderijen van bekende schilders
naschilderen. Het lijkt net echt. Er zijn daar
twintig schilderfabrieken, honderden ateliers
en duizenden kunstenaars. Dus als je een
‘echte nep’ Rembrandt in huis wil, kun je 
die in China voor weinig geld kopen.

De kopieermachines van nu krijgen steeds meer functies. Zo kunnen veel 
machines ook sorteren en de kopieën aan elkaar nieten. En soms kun je zelfs 
een kleurenkopie maken. 

Er zijn nu niet veel geheimen meer over de kopieermachine. En op de spreek-
beurtkaart kun je alles nog nalezen. Wil je meer weten? Kijk op de volgende 
internetsites: www.praktischtechniek.nl

www.digischool.nl/po/ds/dbs/jufmees/lesbrieven/lesbrief/ 
tekenen/spiegeltek/spiegeltekenen.html

www.sciencecenteropschool.nl/nemo/files/File/
CaleidoscoopVO.pdf

Kijk onder basisonderwijs en lesmateriaal.

KIJK, WAT GAAF. 
IK HEB EEN KLEURENKOPIE 
VAN ONZE KLASSENFOTO 

LATEN MAKEN.
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Spreekbeurtkaart:
geheimen van de kopieermachine



Spreekbeurtkaart:
geheimen van de kopieermachine
Kopiëren is het _ _ _ _ _ _ _ van een origineel.

Kopiëren met een _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  is een handige
manier om originelen na te maken. Het gaat snel. En de kopie 
is precies hetzelfde als het origineel. 

Het origineel leg je op de _ _ _ _ _ _ _ _ _ met de tekst en 
plaatjes naar beneden. 
Moderne kopieermachines hebben ook een invoervak bovenop 
de klep. Hier leg je het origineel in. Nu juist weer met de tekst 
en plaatjes naar boven.

Onder de glasplaat zitten een _ _ _ _ en een _ _ _ _ _ _ _ . 
De spiegel schuift onder het glas heen en weer. 
De lamp geeft een lichtflits. 

De lamp verlicht het origineel en de spiegel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
het plaatje of tekst in de lens. 
De lens ziet alleen de donkere delen van het origineel. 
Zo weet de kopieermachine waar de inkt moet komen. 
De kopieermachine maakt een kopie.


