
Docentenhandleiding
Gesteentekringloop
Workshop in Naturalis

Vorm:
workshop
Doelgroep:
voortgezet onderwijs havo/vwo 4 t/m 6
Aantal leerlingen:
maximaal 36 leerlingen
Begeleiding vanuit school:
één docent per 30 leerlingen
Begeleiding vanuit Naturalis:
2 begeleiders
Duur:
2 uur
Ruimtes/zalen:
Werkplaats Nu, De aarde, Dinotijd
Hoofddoel:
Leerlingen ontdekken wat voor verschilende
gesteentes er bestaan en hoe die in groepen in te
delen zijn. Ze leren hoe elk gesteente in een ander
gesteente over kan gaan en hoe lang dit kan duren.
Kernwoorden:
gesteente, mineralen, kringloop, metamorf, stolling,
sedimentair, sediment, aardwetenschappers,
tijdsbesef

Voorbereiding op bezoek

Praktische voorbereiding
● Maak eventueel vooraf vast tweetallen
● Informatie over praktische zaken als parkeren en

huisregels is te vinden op onze website.

Voorbereidende activiteiten in de klas
Een goede voorbereiding in de klas zorgt voor een
extra leuk en leerzaam bezoek. Enkele suggesties
voor in de klas:

● Bekijk op Google Earth in 3D verschillende
landschappen.

verwering- Texas
verwering- Spanje
geplooide, gekantelde bergen Spanje
gletsjer- Chili

● Ga via deze link op online veldwerk. Neem
bijvoorbeeld een kijkje in de Grand Canyon en
ontdek wat voor soorten gesteente en
landschappen daar zijn.

● Bekijk dit filmpje over plaattektoniek.

Verloop van het programma in het
museum

De workshop  bestaat uit vijf onderdelen. De
hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-20 minuten: Werkplaats Nu
Vrij rondkijken en introductie met presentatie.

20-50 minuten: Werkplaats Nu
Leerlingen volgen door het spelen van een spel
verschillende routes door de gesteentekringloop. Ze
gaan bijvoorbeeld van een tafel met
stollingsgesteente naar sedimentair en dan naar
metamorf gesteente. Door het uitvoeren van
opdrachten worden veel verschillende stenen,
mineralen en sedimenten onderzocht. Leerlingen
maken notities in hun veldboekjes. Met een beetje
geluk vinden ze de meteoriet.

50-85 minuten: De aarde, Dinotijd
Filmpjes geven een indruk van het werk van
aardwetenschappers. In de museumzalen De aarde
en Dinotijd zoeken de leerlingen naar antwoorden op

https://www.naturalis.nl/educatie
https://earth.google.com/web/search/30%c2%ba30%e2%80%9929.95%e2%80%9d+N+98%c2%ba48%e2%80%9959.27%e2%80%9d+W/@30.5083194,-98.8164639,519.7369211a,895.16188862d,35y,0h,45t,0r/data=CmsaQRI7GR7sXjghgj5AIVY3zfFAtFjAKiczMMK6MzDigJkyOS45NeKAnSBOIDk4wro0OOKAmTU5LjI34oCdIFcYAiABIiYKJAlUglw_uGczQBFQglw_uGczwBlokK4qIy8hQCG9DqC14PZWwCgC
https://earth.google.com/web/search/42%c2%ba02%e2%80%9928.05%e2%80%9d+N+0%c2%ba53%e2%80%9913.16%e2%80%9d+E/@42.041125,0.8869889,473.12579502a,760.44948497d,35y,0h,45t,0r/data=CmoaQBI6GSUGgZVDBUVAIcxHrYs2Yuw_KiY0MsK6MDLigJkyOC4wNeKAnSBOIDDCujUz4oCZMTMuMTbigJ0gRRgCIAEiJgokCSgsnMVcEz9AETukZ0CRzz1AGdSK7acka1jAIUmujR1UzVjAKAI
https://earth.google.com/web/search/41%c2%ba52%e2%80%9948.41%e2%80%9d+N+0%c2%ba52%e2%80%9917.33%e2%80%9d+E/@41.85772142,0.01427616,404.76144435a,254309.18301031d,35y,129.69809103h,46.61231801t,-0r/data=CmoaQBI6GaSggJKn8ERAIZAmg0gr4-s_KiY0McK6NTLigJk0OC40MeKAnSBOIDDCujUy4oCZMTcuMzPigJ0gRRgBIAEiJgokCY29c3xxN0lAEd4k8zPTEUlAGV091GLcQRTAISXB7MF7gxXA
https://earth.google.com/web/search/46%c2%ba51%e2%80%9959.52%e2%80%9d+S+74%c2%ba02%e2%80%9901.48%e2%80%9d+W/@-50.43895254,-75.30966578,-1628.38774548a,19573217.80722857d,35y,355.55729605h,0t,0r/data=CmsaQRI7GY4yLJDqbkfAIRWbRd4oglLAKic0NsK6NTHigJk1OS41MuKAnSBTIDc0wrowMuKAmTAxLjQ44oCdIFcYASABIiYKJAkHtx6Hd3NFQBEbOrMnB-NDQBlLHA9d_QgHQCFE_WxuTezyvw
https://vft.asu.edu/index.html
https://vimeo.com/manage/videos/639874480/d309503e78


hun vragen als “Hoe ziet het stollingsgesteente op
Hawaii eruit?” en “Welk mineraal is zowel mooi als
ook nuttig?” Er is ook tijd om topstukken uit de
geologische collectie te bewonderen.

85-105 minuten
Per team is er een kistje stenen om in te delen op
een grote poster met een berg- en kustlandschap.
Leerlingen plaatsen gesteenten in de kringloop.
Waar wordt graniet gevormd en waar leggen de
leerlingen het sedimentair gesteente met fossielen
neer?

105-120 minuten
Korte presentatie over mineralen en de krachten die
vaak aan mineralen worden toegekend. ter afsluiting
kraakt één van uw leerlingen een geode. Zitten er
mooie kristallen in?

Verwerkende activiteiten in de klas

In de klas kunnen de volgende verwerkende
activiteiten worden gedaan:

● Bespreek het museumbezoek met de klas
Wat hebben jullie ontdekt tijdens het
museumbezoek? Bekijk de poster. Weten jullie de
verdeling van de drie hoofdgroepen nog? Welke
vragen hebben jullie nog? Zoek het samen uit!

● Leerlingen lezen het artikel Op geo-expeditie rond
je huis op Natuurwijzer. Wat voor stenen zien zij in
hun omgeving? Zitten er fossielen in de
vensterbank of hebben ze misschien een ketting
om van een bekend mineraal? Welke grondstoffen
zijn er in de klas te vinden?

● Bezoek de plekken uit zaal De aarde op Google
Earth. Welke stenen vind je in deze landen? Hoe
zagen die er uit? Welke grondstoffen worden er
gedolven?

Mount Fuji- Japan
Hawaii
IJsland
Brazilië

Achtergrondinformatie

Meer informatie over het onderwerp is te vinden op
de website Aarde | Natuurwijzer

Enkele suggesties:
Hoe smelt gesteente in de aarde?

Mineralen en gesteente: wat is het verschil?
Bezoek aan een amethistmijn in Brazilië
Brokkelende bergen
Op geo-expeditie rond je huis

https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/op-geo-expeditie-rond-je-huis
https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/op-geo-expeditie-rond-je-huis
https://earth.google.com/web/search/35%c2%ba21%e2%80%9929.25%e2%80%9d+N+138%c2%ba43%e2%80%9934.49%e2%80%9d+E/@35.36222305,138.72842001,3654.88926719a,1566.29469701d,35y,23.38417793h,43.54170429t,0r/data=CmwaQhI8GaRwPQrXrUFAIfiZxGo9V2FAKigzNcK6MjHigJkyOS4yNeKAnSBOIDEzOMK6NDPigJkzNC40OeKAnSBFGAIgASImCiQJKP-KuFE9KcAR2KlB8meyRsAZCuW4Cgmw-z8hzxDsp7HJY8A
https://earth.google.com/web/search/19%c2%ba24%e2%80%9936.13%e2%80%9d+N+155%c2%ba36%e2%80%9945.90%e2%80%9d+W+/@19.14595867,-155.02555156,-39.21459898a,368737.72531584d,35y,-63.60352899h,45.57614438t,0r/data=CmwaQhI8GeytNyD4aDNAIfhT46Wbc2PAKigxOcK6MjTigJkzNi4xM-KAnSBOIDE1NcK6MzbigJk0NS45MOKAnSBXGAIgASImCiQJokVKtZK7QUARFHxKqdCsQUAZA6Nb3B1bYUAhUvLNY5dVYUA
https://earth.google.com/web/search/65%c2%ba30%e2%80%9931.58%e2%80%9d+N+18%c2%ba02%e2%80%9923.86%e2%80%9d+W/@65.5087722,-18.0399611,668.45925269a,407.25307832d,35y,0h,45t,0r/data=CmsaQRI7GUsHRrmPYFBAIbicAeQ6CjLAKic2NcK6MzDigJkzMS41OOKAnSBOIDE4wrowMuKAmTIzLjg24oCdIFcYAiABIiYKJAkmCrFcXYI3QBEvN3G_x_4wQBktEqdcTiRjwCHzGvFvo-JjwCgC
https://earth.google.com/web/search/Ametista+do+Sul,+RS,+Brazil/@-27.36562593,-53.18450325,440.6562052a,5193.14361606d,35y,21.55666237h,45.00563816t,-0r/data=Cm4aRBI-CiUweDk0ZmI2ZmVjZTI0ODhmYTE6MHhlYzMxZjYyOWQzMWI5YjM1KhVBbWV0aXN0YSBQYXJxdWUgTXVzZXUYAiABIiYKJAmDZQXHJks7wBETY5EZsXY7wBkEWaptvZFKwCE7tiskMaNKwA
https://natuurwijzer.naturalis.nl/themas/aarde
https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/hoe-smelt-gesteente-in-de-aarde
https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/mineralen-en-gesteenten-wat-is-het-verschil
https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/bezoek-aan-een-amethistmijn-in-brazilie
https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/brokkelende-bergen
https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/op-geo-expeditie-rond-je-huis

