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Spreekbeurtkaart:
geheimen van de verwarming
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Spreekbeurtkaart:
geheimen van de verwarming
Hoe zorgt een radiator voor warmte?
Je voelt de warmte van de radiator al als je ervoor staat. 
De radiator straalt warmte af naar de omgeving. 
Dat heet  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
De warme lucht gaat naar boven. 

Wanneer geeft de radiator stralingswarmte af?
Als de verwarming aanstaat, is hij warm en geeft dan stralings-
warmte af. Een radiator zet je aan met een  _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
De knop heeft verschillende standen. 

Waarom wordt het warm als de draaiknop openstaat?
De draaiknop kan warm stromend  _ _ _ _ _  doorlaten. 
Bij elke radiator komt het warme water aan de bovenkant binnen. 
De radiator wordt dan warm. Daarna stroomt het water naar
beneden. Het afgekoelde water verlaat de radiator via de buis aan
de onderkant.

Wat bepaalt de warmte van het stromende water?
De  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bepaalt de warmte van het water. 
Als het in de ruimte kouder wordt dan de ingestelde temperatuur,
gaat de verwarming aan. De thermostaat stopt met verwarmen als
de ruimte precies warm genoeg is. 

Wat doet de thermostaat om de juiste temperatuur te krijgen?
Als het te koud wordt, geeft de thermostaat een seintje aan de 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
De verwarmingsketel verwarmt het water tot de juiste temperatuur.
Met een pomp wordt het water rondgepompt naar de radiatoren.
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Geheimen van de centrale verwarming
Buiten koud? Binnen warm!
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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 de 
centrale verwarming?
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Als het binnen twintig graden is, voelt dat lekker warm. In de zomer is de
kamer vaak vanzelf warm genoeg. Maar hoe gaat dat in de winter als het 
buiten maar vijf graden is? Of als het vriest? Dan moet het huis verwarmd 
worden. Dat kan met een verwarming.
Dat is wel zo handig. Anders zou je ’s winters binnen met een jas aan 
moeten zitten. En een muts op! Chen, Kim, Sharella en Bas zijn blij dat dat 
niet hoeft in de klas. Eigenlijk willen ze wel eens weten hoe de verwarming
precies werkt. Hoe gaat een verwarming aan? En waar of waarmee bepaal 
je de temperatuur? Tijd voor een uitgebreid verwarmingsonderzoek.

Hoe werkt een verwarming?

BRRR, WAT IS 
HET TOCH KOUD IN 

DE WINTER. HEBBEN JULLIE 
HET NIET KOUD?

NEE HOOR. 
BIJ ONS STAAT DE 
VERWARMING AAN.

WERKT DE 
VERWARMING BIJ 
JULLIE NIET?
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Hoe zorgt een radiator voor warmte?
Ex

pe
rim

en
te

er

De radiator geeft stralings-

_ _ _ _ _ _  af.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ 

Hoe wordt jouw klaslokaal lekker warm? Heb je al rondgekeken? Wat je ziet 
zijn radiatoren. Ze horen bij de centrale verwarming op school.

Kijk eens naar de zijkant of onderkant van de radiatoren. Wat zie je daar?
• Voel eens aan zo’n buis.
• Voel nu eens aan de radiator.
• Wat geeft meer warmte? De buis of de radiator?

Hoe groter de radiator, hoe meer warmte er vanaf komt. Je voelt de warmte van
de radiator al als je ervoor staat. Dat heet stralingswarmte. Warme lucht gaat
naar boven. Als je snel je handen wilt warmen, kun je ze het beste boven de
verwarming houden.

Wil je de warme lucht ‘zien’?
• Pak een stuk papier en knip een cirkel.
• Knip van die cirkel een slinger. 

Begin aan de buitenkant en eindig in 
het midden. Maak in het midden 
een touwtje vast.

• Houd nu je slinger boven de verwarming. 
Wat gebeurt er?

Als er spullen voor de radiator staan, 
kan de warmte de ruimte niet in.
Kan de warmte van de
radiatoren wel de klas in?
• Controleer of de radiatoren 

in de klas vrij zijn.
• Staat er toch iets 

voor, tegen of boven 
een verwarming? 
Overleg met je juf 
of meester of je het 
mag verplaatsen.

NOG TWEE 
TAFELS EN DAN ZIJN 
DE VERWARMINGEN 
HELEMAAL VRIJ.

WAT ZULLEN 
WIJ HET LEKKER
WARM KRIJGEN
IN DE KLAS!

AHUM, IK HEB 
TOCH HET IDEE DAT
DIT NIET DE BESTE

OPLOSSING IS…
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Ontdek

Hoe zorgt een radiator voor warmte?

De radiator geeft stralings-

_ _ _ _ _ _  af.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ 

Schrijf de zin over in je schrift. Zet erachter goed of fout.
• Een ander woord voor verwarming is radiator.
• Iedere klas heeft twintig radiatoren.
• In de zomer worden alle radiatoren weggehaald.

De radiatoren in jouw klas horen bij de centrale verwarming op school.
• Hoeveel radiatoren zijn er in de klas? Teken er één.

Een radiator geeft warmte af aan de omgeving. Dat heet stralingswarmte. 
Als er veel spullen voor de verwarming staan, kan de warmte nergens naar
toe. De ruimte wordt dan niet goed verwarmd.

Loop een rondje door de school en bekijk alle radiatoren. Let goed op de
vorm en de grootte.

Schrijf de zin met het goede woord over in je schrift.
• Hoe groter de ruimte, des te groter / kleiner de radiator.
• Hoe kleiner de ruimte, des te meer / minder radiatoren.
• Hoe kleiner de radiator des te meer / minder warmte er af komt. 

Een verwarming hangt vaak tegen 
een muur. De muur is vaak koud en 
daardoor verdwijnt de warmte. 
Gelukkig is daar wel wat op 
bedacht. Vaak zit er tussen 
de radiator en de muur folie. 
Die folie kaatst de warmte terug 
naar de ruimte.

• Hoe heet deze folie? 
Schrijf het goede 
antwoord op.
aluminiumfolie / 
isolatiefolie

ZO, NU KAATST DE 
WARMTE VAN DE VERWARMING 
VIA DE TAFEL, NAAR DE STOEL,

NAAR…… EH?

TERUG NAAR DE 
VERWARMING! EH… O JEE... 
IK GELOOF NIET DAT DAT 

DE BEDOELING IS. 
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Wanneer geeft de radiator 
stralingswarmte af?

Ex
pe

rim
en

te
er

De radiator geeft warmte als de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ open gedraaid is. 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _

HÉ? DIE STAND 
ZIE IK HIER HELEMAAL 
NIET OP DE DRAAIKNOP

STAAN.

NIETS ZEGGEN! 
IK WEET AL OP WELKE 

STAND DEZE VERWARMING
STAAT. DIT IS DE ‘LEKKERE
WARME UITRUST-STAND’.

In de zomer is de verwarming uit. In de winter staat hij aan. Als de school dicht
is, zijn de radiatoren uit. In een gymzaal hoeft het niet zo warm te zijn als in
een klas. Hoe regel je dat allemaal bij een verwarming?

Bekijk de radiatoren in je klas. 
• Hoe kun je een radiator aan- of uitzetten?

De draaiknop heeft verschillende standen. De standen staan op de knop. 
Op oude knoppen staat een + en een – . Een + betekent aan en bij – staat de
verwarming uit. De standen tussen + en – betekenen meer of minder warm.

Op nieuwe draaiknoppen staan cijfers en een *.
• Wat zijn dat voor standen? Schrijf bij ieder cijfer de goede letter.
1 - a. uit
2 - b. de hoogste stand
3 - c. de laagste stand
4 - d. tussen de middelste en de hoogste stand
5 - e. de middelste stand

* - f. tussen de laagste en de middelste stand

Voor dit experiment heb je een thermometer nodig.
• Maak een rondje door de school langs de verschillende radiatoren.
• Geef iedere radiator een naam. 

Bijvoorbeeld ‘radiator 3.1’. 
Dat is de eerste radiator in groep 3.

• Schrijf de stand van de radiator op.
• Meet de temperatuur van de 

verwarming en schrijf die er bij.
• Weet je nu welke temperaturen 

bij de verschillende standen 
horen? Maak aan het eind een 
duidelijk overzicht.
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Wanneer geeft de radiator 
stralingswarmte af?

Ontdek

De radiator geeft warmte als de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ open gedraaid is. 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _

OEPS! EH… IS DIT 
DICHTBIJ GENOEG, 

DENK JE?

Soms staat de verwarming aan. Soms staat hij uit. 

Het aan- en uitzetten van een verwarming doe je met een draaiknop. Bekijk 
de draaiknoppen op de radiator in de klas. Beantwoord de volgende vragen.
• Zitten de draaiknoppen op een handige plek?
• Wat staat er op de draaiknoppen?
• Welke kant draai je op om de verwarming uit te zetten?
• En welke kant om de verwarming aan te zetten?

Kijk nog eens naar de draaiknop. De knop is niet alleen voor het aan- en
uitzetten van de verwarming. Een verwarming heeft verschillende standen. 
Hij kan hoog of laag staan. Dat betekent dat de verwarming veel of weinig
warmte kan afgeven.

Iedere verwarming heeft de volgende standen:
uit - de laagste stand - de middelste stand - de hoogste stand

• Teken deze knoppen na 
in je schrift. Zorg dat er 
rondom genoeg ruimte 
is om te schrijven. 
Schrijf naast de knoppen 
op de juiste plek de vier 
verschillende standen. 

WE MOETEN DE 
DRAAIKNOP EVEN GOED VAN

DICHTBIJ BEKIJKEN.
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Waarom wordt het warm als de 
draaiknop openstaat?

Ex
pe

rim
en

te
er

De draaiknop kan warm stromend 

_ _ _ _ _ doorlaten. Daardoor wordt de radiator warm.

Codewoord: _ _ _ _ _ 

Door een radiator stroomt water. Warm water zorgt voor een warme radiator.
Omdat het warme water weer afkoelt, komt er steeds nieuw warm water.

Ga naar een verwarming die uitstaat en zet deze aan.
• Voel voorzichtig aan de bovenste buis. Pas op! De buis kan heet zijn.
• Voel ook aan de onderste buis. Hoe voelt deze buis?

Het warme water komt aan de bovenkant binnen. Het afgekoelde water
stroomt via de onderste buis weg.

• Teken een radiator met de twee buizen. Teken met rode en blauwe pijlen
hoe het water loopt. Gebruik rood voor het warme water en blauw voor 
het afgekoelde water.

• Draai de verwarming een paar keer aan en uit. Kijk naar de draaiknop.
• Wat gebeurt er met de knop?

Een verwarming heeft verschillende standen. Voor de heetste stand, draai je 
de knop van de verwarming af. 
Zet je de verwarming 
minder warm of uit, 
dan draai je de knop 
naar de verwarming toe. 
Zo regel je hoeveel water 
de verwarming instroomt. 

De draaiknop werkt als een kraan. 
Om de verwarming hoog te zetten, 
is er veel warm water nodig. 
Voor een lage stand is er minder 
water nodig. 

OKÉ, HET WARME WATER 
STROOMT AAN DE ONDERKA… EH. 

NEE! BIJ DE BOVENKANT NAAR BINNEN. 
DUS WE BEGINNEN BOVENAAN MET DE

BLAUWE… NEE, NIET DE BLAUWE… 
MET DE RODE VERF. TOCH?

OH, JE BRENGT ME 
WEER HELEMAAL IN DE WAR. 

LATEN WE NOG ÉÉN KEER AAN 
DE BUIZEN VOELEN. MAAR DAT 
IS ECHT DE LAATSTE KEER, 

HOOR!

8
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Waarom wordt het warm als de 
draaiknop openstaat?

Ontdek

De draaiknop kan warm stromend 

_ _ _ _ _   doorlaten. Daardoor wordt de radiator warm.

Codewoord: _ _ _ _ _ 

PFFF, WAT IS 
DIE BUIS WARM. 
VOEL JE DAT?

WARM? KOUD 
ZUL JE BEDOELEN. 

BRRR.

Als je een verwarming aanzet, stroomt er warm water in. De warme lucht 
die hier vanaf komt, gaat omhoog en verwarmt de ruimte. Het afgekoelde 
water gaat via de andere buis de verwarming weer uit.

• Ga naar een radiator en ontdek door welke buis het warme water 
binnenkomt. Is dat via de bovenste of de onderste buis? Voel voorzichtig. 
Soms zijn de buizen behoorlijk heet.

Omdat warme lucht naar boven gaat, moet het 
warme water aan de bovenkant binnenstromen. 
Als het warme water onderin zou binnen-
stromen, koelt het meteen af als het langs 
het afgekoelde water naar boven gaat.

• Teken de verwarming na in je schrift. 
Zet de juiste woorden bij de pijltjes. 
Kies uit: buis met koud water / radiator / draaiknop / buis met warm water.

De draaiknop regelt hoeveel water de 
verwarming instroomt. 
• Draai een paar keer aan de knop 

en kijk goed hoe dat gaat. 
Heb je het gezien?

• Schrijf de zinnen over en 
vul het goede woord in.

Voor de heetste stand is veel / weinig
warm water nodig. De draaiknop zet de 
buis helemaal dicht / open. De knop 
draait van de verwarming af / toe. 
Voor de laagste stand is 
veel / weinig warm water nodig. 
De draaiknop sluit de buis 
bijna af. De knop draait naar 
de verwarming toe / af.

9
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en

te
er Wat bepaalt de warmte van het

stromende water?
Met de draaiknop kun je de verwarming aan- en uitzetten. De knop laat veel 
of weinig water de verwarming instromen. Dat water is warm. Maar hoe warm
eigenlijk? En waar regel je dat? Dat gebeurt allemaal bij de thermostaat.

• Ga op zoek naar de thermostaat bij jou op school. Teken hem na.

Op de thermostaat staan altijd twee temperaturen. Eén temperatuur geeft aan
hoe warm de ruimte is waar de thermostaat hangt. De andere temperatuur kun
je zelf instellen. Hiermee bepaal je hoe hoog de temperatuur moet zijn.

• Welke twee temperaturen staan op de thermostaat bij jou op school?
Schrijf ze op de juiste plek in je tekening.

De thermostaat meet steeds hoe warm de ruimte is waarin hij hangt. Is deze
temperatuur lager dan de ingestelde temperatuur? 
Dan gaat de verwarming aan. De thermostaat 
zorgt voor het opwarmen van het water. 
Hij stopt met verwarmen als 
de ingestelde temperatuur 
is bereikt. 

Pak de thermometer.
• Meet de temperatuur 

in de ruimte waar de 
thermostaat hangt.

• Geeft de thermostaat 
de juiste temperatuur aan?

De thermostaat meet alleen de 
temperatuur in de ruimte waar hij hangt. 
• Wat is een goede plek om de 

thermostaat op te hangen? 
En waar juist niet?

De  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bepaalt de warmte van het water.

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

HIER STAAT: 
‘DE THERMOSTAAT STOPT MET 

VERWARMEN ALS DE RUIMTE DE 
INGESTELDE TEMPERATUUR BEREIKT.’ 

MMM… MISSCHIEN IS DE KEUKEN 
TOCH NIET ZO’N GOEDE PLEK.

KLOPT! ALS JE KOOKT, 
IS HET HIER WARMER DAN IN DE 

REST VAN HET HUIS. DE THERMOSTAAT 
STOPT DAN MET VERWARMEN, TERWIJL 
HET IN DE WOONKAMER NOG HELEMAAL 

NIET WARM IS. TOCH WEL HANDIG, 
ZO’N BOEKJE.

10
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Wat bepaalt de warmte van het
stromende water?

Ontdek

De  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bepaalt de warmte van het water.

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

Het warme water stroomt de verwarming in als de draaiknop open is.
Hoe warm is dat water eigenlijk? En waar regel je dat?

Ga op ontdekkingstocht. Zoek het apparaat waarmee dit geregeld wordt.
• Heb je het gevonden? Het is maar een klein apparaat. Dat apparaat noem 

je de thermostaat. Op de thermostaat staan altijd twee temperaturen. 
• Wat geven die temperaturen aan, denk je?

De thermostaat meet steeds hoe warm de ruimte is waarin hij hangt. Dat is de
eerste temperatuur. De tweede temperatuur kun je zelf instellen. Hiermee bepaal
je hoe warm het moet zijn. Als de eerste temperatuur lager wordt dan de
ingestelde temperatuur, gaat de verwarming aan. De thermostaat stopt met
verwarmen als de ruimte de ingestelde temperatuur bereikt. 

• Geef steeds aan of de thermostaat het water gaat verwarmen of niet. 
Neem de tabel over in je schrift. Schrijf erachter wel of niet.

Temperatuur in de ruimte Ingestelde temperatuur
16 19
20 18
19 19

De thermostaat zet niet de radiator aan! 
Dat doe je met de draaiknoppen. 
De thermostaat laat het water verwarmen. 
• In welke ruimte kun je het beste de 

thermostaat ophangen? Denk eraan dat 
de thermostaat alleen in die ruimte de 
temperatuur meet. Schrijf de woorden 
in je schrift en zet er achter een 
goede plek of geen goede plek. 
Leg ook uit waarom je dat denkt. 

• De keuken
• De badkamer
• De garage
• De woonkamer

EVEN KIJKEN. 
OM HALF NEGEN 

BEGINT DE SCHOOL. 
EVEN OPSCHRIJVEN. NEE….SCHRIJF MAAR 

8 UUR OP. DAN IS HET AL
LEKKER WARM ALS WE OP

SCHOOL KOMEN.
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Wat doet de thermostaat om de juiste
temperatuur te krijgen?

Ex
pe

rim
en

te
er

Als de temperatuur te laag is, dan geeft de thermostaat een seintje aan de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  dat deze het water moet gaan verwarmen.

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

Het water van de verwarming komt uit een grote ketel, de verwarmingsketel.
De thermostaat geeft aan wanneer de ketel aan het werk moet.

Hieronder staat wat er gebeurt als de temperatuur te laag is. 
De volgorde klopt alleen niet. Schrijf de zinnen in de goede volgorde op.
• Het warme water gaat naar de radiatoren.
• Het afgekoelde water wordt opnieuw opgewarmd.
• De thermostaat geeft een seintje aan de verwarmingsketel.
• De radiatoren zijn warm.
• De verwarmingsketel verwarmt het water.
• Het afgekoelde water verlaat de radiatoren.

De buizen met warm water moeten warm gehouden 
worden met isolatiemateriaal.

Neem een buis, een gieter, een emmer, 
een thermometer, warm water en 
isolatiemateriaal (bijvoorbeeld 
aluminiumfolie).
• Meet de temperatuur van het 

warme water. Schrijf het op.
• Laat vijf keer hetzelfde warme 

water door de buis stromen. 
• Meet opnieuw de temperatuur 

van het water. Schrijf het op.
• Isoleer de buis. Pak nieuw 

warm water. Meet de temperatuur 
van het water. Schrijf het op.

• Laat vijf keer hetzelfde warme 
water door de geïsoleerde buis 
stromen. 

• Meet opnieuw de temperatuur 
van het water. Schrijf het op.

• En? Zorgt het isolatiemateriaal 
dat het warme water niet afkoelt?

EH BAS, IK WEET 
NIET OF JE HET WEET, MAAR 
WE ZIJN DRUK BEZIG MET 

EEN EXPERIMENT.

DAT IS HANDIG 
ZO’N KRAAN HIER. KAN 
IK GELIJK EVEN MIJN
HANDEN WASSEN.
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De thermostaat geeft aan wanneer de verwarmingsketel aan het werk moet.
In de ketel wordt het water verwarmd. Als het water warm genoeg is, verlaat
het de ketel. Een pomp pompt het water door de buizen naar de verschillende
radiatoren. Het afgekoelde water stroomt weer terug naar de ketel. Dat water
wordt steeds opnieuw gebruikt.

Hieronder staan een aantal zinnen. Vul de juiste woorden in. 
Kies uit: thermostaat – afgekoeld – pomp – water – warm. 

a. In de verwarmingsketel zit  _ _ _ _ _ _ _ _ _  .
b. De verwarmingsketel warmt het water op als de _ _ _ _ _ _ _ _ _    

een seintje geeft.
c. Het water dat uit de verwarmingsketel komt, is  _ _ _ _ _ _ _ _ _  .
d. Het water wordt met een  _ _ _ _ _ _ _ _ _  door de buizen gepompt.
e. Het water dat de verwarmingsketel in gaat, is  _ _ _ _ _ _ _ _ _  .

Op school is de ketel groter dan thuis. Vaak heeft een school een apart
‘stookhok’, dat is de ruimte waar de ketel staat. Vraag aan je juf of 
meester of je op onderzoek mag gaan. 
• Bekijk de ketel goed. Kijk ook naar 

de buizen. Zie je verschil tussen de 
buizen waar het warme en het 
afgekoelde water doorheen loopt?

Om het opgewarmde water goed warm 
te houden zijn de buizen die naar de 
radiatoren gaan vaak geïsoleerd. 
• Wat is isoleren? 

a. Iets aan elkaar vastmaken.
b. Iets bedekken of inpakken zodat 

er geen warmte verloren gaat.
c. Iets hoog ophangen zodat er 

niemand bij kan.

Wat doet de thermostaat om de juiste
temperatuur te krijgen?

Ontdek

HA HA HA! 
WAAR DRINK JIJ 

NOU UIT?

PFFF, LACH MAAR. 
IK DRINK UIT EEN GEÏSOLEERDE
BEKER. ZO HOUD IK MIJN THEE

LEKKER WARM.

Als de temperatuur te laag is, dan geeft de thermostaat een seintje aan de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  dat deze het water moet gaan verwarmen.

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

de _ ew_O _Ve wa g  07 03 007  09:   ag a 3



Twintig graden is een goede temperatuur voor in huis. Dat is vaak de ingestelde
temperatuur op de thermostaat. Als het in de ruimte kouder dan twintig
graden is, geeft de thermostaat een seintje aan de verwarmingsketel om het
water op te warmen. Het verwarmde water verlaat de ketel en wordt via een
buis naar de radiatoren gepompt. Als de draaiknop van de radiator openstaat,
stroomt het warme water aan de bovenkant naar binnen. Het water geeft
warmte af aan de omgeving en koelt dan af. Het afgekoelde water gaat via de
buis aan de onderkant de radiator uit. De pomp pompt het afgekoelde water
weer terug naar de ketel.

• Deze woorden zitten verstopt in de woordzoeker. Kun jij ze vinden?
radiator, draaiknop, buis, thermostaat, temperatuur, verwarmingsketel,
pomp, stralingswarmte, verwarming, stookhok, water, graden, energie,
opwarmen, afkoelen, warm, koud.

Hoe werkt een verwarming?

Z F L J C L C D E K A G

Q M R A W E R R S D V N

N V S I E T R A T F E E

E B U I S E E A R T R R

D N N U L K E I A H W N

A D E X A S E K L E A H

R U L R A G S N I R R F

G O E O G N S O N M M R

J K O L N I A P G O I O

P O K G E M E W S S N T

M H F R M R R A W T G A

O K A A R A L T A A T I

P O O G A W K E R A L D

R O G W W R G R M T C A

C T E M P E R A T U U R

D S E M O V S D E K C C

14
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• Hieronder zie je een afbeelding van een centrale verwarming. 
De woorden uit de woordzoeker horen bij dit plaatje. 
Schrijf in je schrift het juiste woord bij het juiste cijfer. 
Bij sommige cijfers passen meerdere woorden. 

!

"

#

$

%

&

'

de _ ew_O _Ve wa g  07 03 007  09:   ag a 5



HIER ZIJN DUS 
DRIE RADIATOREN
ONDER HET RAAM.
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Jij als verwarmingsmonteur
Sharella, Bas, Chen en Kim zijn verwarmingsmonteurs. Zij bekijken de
verwarmingsketel en de thermostaat. Ook controleren ze de radiatoren. 
Ben jij ook verwarmingsmonteur? Kijk wat Sharella, Bas, Kim en Chen doen.
Dan weet je wat je taak is.

JA, DAT DOE IK. 
MAAR WE MOETEN OOK 

NOG EVEN GOED KIJKEN NAAR 
DE BUIZEN. ZIJN DE BUIZEN 
VOOR HET WARME WATER 

OOK GEÏSOLEERD?

• Maak een plattegrond van je school. 
• Geef in iedere ruimte aan waar de radiatoren zitten.
• Teken ook de thermostaat, de ketel en de verschillende buizen op je

plattegrond. Gebruik voor de buizen een blauw en een rood kleurpotlood.

OKÉ, TEKEN JIJ
DE KETEL OP DE
PLATTEGROND 

ER BIJ.

JA, IK 
TEKEN ZE ER 

NET BIJ.

ZO, DIT IS 
BETER. NU KOMT DE 

WARMTE DE RUIMTE IN, 
IN PLAATS VAN IN 

DE KAST.

JA, HIJ STAAT 
OP DE HOOGSTE STAND. 

DAT IS EIGENLIJK NIET NODIG.
MEESTAL IS ER NIEMAND IN DE
GANG. HIJ VERWARMT EIGENLIJK

ALLEEN ONZE JASSEN.

Inspectie
PFF… HET IS 

ALLEEN JAMMER DAT 
HIJ ZO ZWAAR IS. IK KRIJG
HET ER WARM VAN. DE
VERWARMING MAG VAN 
MIJ WEL EVEN UIT!

ZO, LEKKER 
WARM IS HET HIER.

• Een ruimte verwarmen kost energie en geld. Daar moet je zuinig mee
omgaan. Kijk of er geen warmte verloren gaat.

Plattegrond

de _ ew_O _Ve wa g  07 03 007  09:   ag a 6



17

• Is alles in orde met het water in de centrale verwarming?
• Begin bij de ketel. Zit daar nog genoeg water in? Als het wijzertje in het

rood staat, moet de ketel bijgevuld worden. Vraag na wie dit kan doen.
• Luister in het stookhok en bij een aantal radiatoren of je het water goed

hoort stromen. Hoor je het niet? Dan is er misschien iets mis met de pomp.
• Moet je er iemand bijhalen voor de ketel of de pomp? Laat dan ook gelijk

de verwarming ontluchten. Het is niet goed voor de centrale verwarming
als er lucht in het water zit.

DE WIJZER STAAT 
IN HET RODE GEDEELTE.
DAT BETEKENT DAT ER
NIET GENOEG WATER

MEER IN ZIT.

MOOI. IK HAAL ER 
IEMAND BIJ. KUNNEN 

WE OOK EENS ZIEN HOE 
JE EEN KETEL MOET

BIJVULLEN.OKÉ, DRAAI MAAR 
OPEN. EN DAN NIKS MEER
ZEGGEN, ANDERS HOREN
WE HET WATER NIET. 

• Staan er geen spullen voor de verwarmingen die de warmte tegenhouden?
Staan er geen deuren open?

• Controleer alle radiatoren. Staan de knoppen op de goede stand? 
Is het niet te warm of te koud?

• Controleer de thermostaat. Staat hij op een goede temperatuur? 
• Controleer met een thermometer of de thermostaat de juiste 

temperatuur meet.

BEN JE ER 
KLAAR VOOR?

Water
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Wist je dit al?

OF WE ZETTEN 
DE VERWARMING 

UIT!

PFFF, WAT IS HET 
HIER WARM. IK ZET EVEN 

EEN RAAM OPEN.

Een radiator verwarmen kost energie. Bij het opwekken van energie komt veel
CO2 vrij. Te veel CO2 is slecht voor het milieu. Daarom is het goed om zuinig
om te gaan met energie. Bovendien bespaar je ook nog eens geld.

Hier volgen wat tips:
• Zet de verwarming een graad lager dan normaal en trek warme kleren aan.
• Zet geen meubels voor de verwarming. Ook lange gordijnen houden de

warmte tegen.
• Zet geen raam open terwijl de verwarming aanstaat. 

Zet dan de verwarming wat lager.
• Zet de verwarming een uur voordat je weg of naar bed gaat al uit. 

De ruimte koelt langzaam af.
• Ga je maar een uurtje weg? Laat de verwarming dan aan. Het kost meer

energie om het na een uur weer warm te krijgen.

Gas verwarmt het water in 
de verwarmingsketel. 
Aan het gasverbruik kun je 
zien hoe de verwarming 
gebruikt wordt. Voor een 
klaslokaal van 10 bij 10 
meter is een gasverbruik 
van 1500 kubieke meter 
normaal. 

Wil je het gasverbruik in jouw
klas meten? Kijk dan eens op
www.natuurlijkenergie.nl.

Je kunt ook zelf een verwarming maken. 
Kijk daarvoor ook op www.natuurlijkenergie.nl
en kies voor laboratorium. 

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

Kijk op de volgende internetsites: www.praktischtechniek.nl
www.natuurlijkenergie.nl
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