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	a. Het inkrimpen van het rekkertje vraagt kracht, en deze   
  kracht wordt omgezet in bewegingsenergie.

	b. Het uitrekken van het rekkertje vraagt kracht, en deze kracht 
  wordt omgezet in bewegingsenergie.

	c. Het rekkertje is zeer licht en wordt door de wind 
  meegevoerd.

Tijdens de zomervakantie speelden Tijl en Lisa met loombandjes. 
Zulke bandjes worden gemaakt van elastiek. 

Elastisch betekent dat het materiaal kan uitrekken en terug inkrim-
pen. Dat is interessant en wordt bijvoorbeeld gebruikt om schok-
ken te dempen. 
Je kan die rekkertjes echter ook wegschieten zoals met het speel-
goedgeweer dat je hieronder ziet…

Wat gebeurt er precies tijdens het wegschieten?
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	a. Fundering op staal

	b. Fundering op een vloerplaat

	c. Fundering op palen

Robin en Luna hebben een lap bouwgrond gekocht, en willen dat 
hun huis stevig gebouwd wordt. Om die stevigheid te krijgen wor-
den er verschillende soorten fundering toegepast:

1. Fundering op staal, waar onder de zware muren sleuven gegra-
ven worden van 0,5 tot 2 m diep en opgevuld met beton.

2. Fundering op een volledige vloerplaat, die dient als onder-
grond waarop het huis gebouwd wordt. Die vloerplaat kan 
eventueel wat bewegen in de grond errond, maar het huis ver-
vormt daardoor niet. 

3. Fundering op palen, die diep in de grond geboord worden. Dat 
is soms tot meer dan 10 meter diep, waar de eerste stabiele 
grondlaag zich bevindt. De wrijving van de palen ten opzichte 
van de grond errond verhindert dat het huis beweegt.

Nu ligt de bouwgrond van Robin en Luna juist naast een
moeras. Welk type fundering gebruiken ze het best?
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Ward moet van de volgende constructie het boven-
aanzicht, het vooraanzicht en het rechteraanzicht tekenen. 
De pijl op de basisfiguur toont aan wat de voorkant is. 

Hij doet drie pogingen, maar bij twee daarvan is er iets misge-
lopen. Welke tekening is correct?

	a. Tekening 1

	b. Tekening 2

	c.  Tekening 3
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	a.  Symbool 1

	b.  Symbool 2

	c.  Symbool 3

Lukas en Isaak vinden in het tuinhuisje een fles met
rare tekens op. Die symbolen geven aan waarvoor je moet opletten 
als je gebruik maakt van een bepaalde scheikundige of chemische 
stof. Hieronder zie je 3 dergelijke symbolen. 

           symbool 1                        symbool 2                         symbool 3

Welk van die 3 symbolen heeft als betekenis dat de chemische 
stof kan ontploffen? 
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	a. Familie 1

	b. Familie 2

	c. Familie 3

Margaux is enorm geïnteresseerd in het menselijk 
lichaam en de manier waarop dat lichaam functioneert. Ze stelt 
zich de vraag hoe de kleur van ogen tot stand komt. Zelf heeft ze 
blauwe ogen.
Margaux weet dat kenmerken worden overgeërfd van de ouders. 

Als je weet dat ouders met bruine ogen maximum 1 kans op 
4 hebben om kinderen te krijgen met blauwe ogen, welke 
familiestamboom is dan juist?
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	a.  10 + 34 = 44 

	b. 10 + 22 = 32

	c. 22 + 34 = 56

ROX is een hoogtechnologische auto en kan worden
ingeschakeld om in het grootste geheim misdaden op te lossen. 
De computer van ROX berekent de oplossing van die misdaden 
door middel van binaire getallen, met enkel één en nul. Jonas wil 
er alles over weten.

Voorbeeld:

 32 16 8 4 2 1 
 0  0 0 0 0 1 = 1
 0  0 1 0 0 1 = 8 + 1 = 9
 0  1 0 1 1 0 = 16 + 4 + 2  = 22

 
Kan Jonas vinden welke berekening ROX nu maakt? 
(001010 + 100010)

001010 +
100010
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	a. R7

	b. R8

	c. R9

De robot WALL-E wil zo snel mogelijk EVE bereiken, 
maar moet daarvoor zo snel mogelijk de deur van het
ruimteschip kunnen openen. Wanneer er geen stroom vloeit door 
het deurcontact, gaat de deur open.

 
Welke weerstand moet WALL-E weghalen zodat er geen 
stroom vloeit door S1?
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	a.  Door de wind die langs de auto passeert tijdens het rijden  
  kan via windenergie de batterij geladen worden.

	b. Tijdens het remmen wordt de remenergie terug in de batterij 
  geladen.

	c. Via zonnecellen die in het dak van de auto verwerkt zijn
  wordt de batterij opgeladen.

Mathis heeft een elektrische wagen gekocht. Om met 
deze wagen te kunnen rijden moet deze eerst opgeladen worden. 
Mathis kan dit doen door de auto in het stopcontact te stoppen, of 
om de lege batterij te wisselen met een opgeladen batterij.

Op welke manier zal de auto zichzelf kunnen opladen?
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	a.  De afstand tussen de speler die opslaat en de plaats 
  waar de bal landt.

	b. De tijd tussen de opslag en de landing van de bal.

	c. De afstand tussen de speler die opslaat en de plaats waar de
  bal landt, maar ook de tijd tussen de opslag en de landing.

Simon speelt tennis, want sport is heel goed voor de gezondheid. 
Hij kijkt ook graag naar tennis op televisie, en vooral naar de Grand 
Slam tornooien zoals Wimbledon. Daar komen de beste spelers ter 
wereld meespelen. 

Bij de opslag wordt de bal bovenhands naar de andere kant van het 
veld geslagen. De snelheid van zo’n goeie opslag bedraagt soms 
wel meer dan 200 km/uur. Dit wordt opgemeten met een hoge-
snelheidscamera.

Wat meet die camera precies?
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	a. Een rechthoekig huis, met een lengte van 12,5 m
  en een diepte van 8 m.

	b. Een vierkant huis, met een zijde van 10 meter.

	c. Een cilindervormig huis, met een grondoppervlakte van
  100 m², en dus een straal van 5,64 m en een omtrek van
  35,45 m

Het architectenbureau ‘Woon Modern’ heeft een grondplan ge-
maakt voor de nieuwe woning van Kasper en Emma. Ze stellen 
drie verschillende woningen voor, die telkens uit 2 verdiepingen 
bestaan, die beide een grondoppervlakte van 100 m² hebben. 

Om te besparen willen Kasper en Emma zo weinig mogelijk 
bakstenen gebruiken bij het bouwen van hun woning. 
Welk voorstel nemen ze best?
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	a. 12 (= 8 + 4)

	b. 16 (= 8 + 8)

	c. 20 (= 8 + 8 + 4)

Op de tablet speelt Emilia het spelletje 2048. Door op 
de pijltjes de drukken moet ze cijfertjes met elkaar combineren om 
punten te scoren. Hieronder beschrijven we kort hoe het spelletje 
werkt.

Veronderstel deze beginsituatie: 3 blokjes met een getal 2

Stap 1: Emilia duwt op het pijltje naar links. Het bovenste blokje schuift volledig 
naar links. De blokjes op de onderste rij doen dat ook, maar omdat er 2x2 staat, 
worden die opgeteld en krijg je 4. Een nieuw blokje met nummer 2 komt erbij.
Emilia scoort 4 punten, want de gecombineerde blokjes vormden 4 (2+2).

Stap 2: Emilia duwt op het pijltje omhoog. De vier schuift omhoog tot bij de 2, 
maar omdat de 2 vakjes niet dezelfde waarde hebben, blijven ze gewoon staan. 
De 2 in de 3e kolom schuift tot helemaal bovenaan, terwijl er onderaan een nieuw 
vakje 2 bijkomt.
Er werd niets extra samengezet, dus Eva blijft op een score van 4 staan (4+0). 

Stap 3: Emilia duwt op het pijltje naar links. Daardoor schuift het rechtse vakje 2 
op de bovenste rij naar links, waar het gecombineerd wordt met het vakje 2 dat 
er al stond. Die vormen nu samen een 4. Op de onderste rij schuift 2 ook op naar 
uiterst links, terwijl op de 2e rij niets gebeurt omdat het vakje met 4 al links staat. 
Een nieuw vakje 2 verschijnt hier op de 3e rij, in de 1e kolom.
Er is een extra score van 4 punten verdiend, dus de score staat nu op 8 (4+4). 

Wat zal de score zijn van Emilia nadat ze nu op het 
pijltje naar boven duwt?
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	a. STAP

	b. PAST

	c. SPAT

Hieronder zie je 4 vragen over scheikunde. De 
antwoorden op deze vier vragen zijn “Plastic”, “Titanium”, “Atoom” 
en “Stikstof”. Zet de vier antwoorden in de juiste volgorde, en schrijf 
telkens de eerste letter van het antwoord bij de juiste vraag. 

1. De lucht op aarde bestaat voor ongeveer 20% uit zuurstofgas. 
Wat is de naam van het chemisch element dat ongeveer 78% 
van die lucht uitmaakt?

2. We zoeken de verzamelnaam van een bepaalde soort chemi-
sche stoffen, die door mensen gemaakt worden, en helaas 
moeilijk afbreekbaar zijn.

3. Wat is het kleinste bouwsteentje waaruit een chemisch element 
is opgebouwd? Er is ook een bom genoemd naar deze bouw-
steen.

4. Hier zoeken we de naam van een soort metaal, maar eveneens 
de naam van een recente hitsingle van David Guetta. 

Welk woord vorm je, als je de letters van boven naar onder aan 
elkaar kleeft?
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Stef kan goed programmeren in JavaScript. 
Op zijn website wil hij iets leuks maken.
Wanneer iemand (Merten) met een bepaald aantal letters in zijn 
naam aanmeldt, dan verschijnt er een leuk bericht.

var naam = “Merten”;
if (12 / 4 === naam.length) {
    alert(“Kijk eens wie we hier hebben! Welkom.”);
} 
elseif (12 / 2 === naam.length) {
    alert(“Wat een verrassing! Welkom.”);
}
else {
    alert(“Leuk om je op mijn website te zien! Welkom.”);
}

Kan jij achterhalen welk bericht hier op de website zal 
getoond worden? 

	a. Kijk eens wie we hier hebben! Welkom.

	b. Wat een verrassing! Welkom. 

	c. Leuk om je op mijn website te zien! Welkom.
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	a. D-A-C-B-E

	b. D-C-B-E-A

	c. C-D-B-E-A

Onderzoek naar het ontstaan van leven op Aarde,
heeft aangetoond dat de eerste vormen van leven in het water 
zijn ontstaan. Later hebben de dieren zich aangepast waardoor ze 
steeds minder en minder de aanwezigheid van water of waterach-
tige stoffen nodig hadden. 
Hieronder staan 5 dieren afgebeeld (het varken, de gekko, de kik-
ker, de forel de parkiet), met daarbij ook een foto van hun eieren, 
en wat uitleg over de leefomgeving van dit dier. 

Welke volgorde (van vroeg ontstaan tot laat ontstaan tijdens 
de evolutie) is de correcte?
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	a. Via de trilling van het metaal van de trompet.

	b. Via de sterkte van het geluid.

	c. Via de hoeveelheid lucht die in de trompet geblazen wordt.

Dries kan de toonhoogte van zijn trompet aanpassen 
door een klein buisje uit te schuiven of in te steken en zo de trom-
pet groter of kleiner maken. Om te meten hoeveel hij dit buisje 
moet uitschuiven of insteken, schakelt hij een klein apparaat aan 
om de trompet te stemmen.

Op welke manier kan dit apparaat de toonhoogte meten van 
de trompet?
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	a.  Als amperemeter DCA

	b. Een ohmmeter

	c. Als voltmeter DCV

Emiel wil een oude radio herstellen. Om te controleren 
of er ergens spanning op staat kan Emiel een bepaald toestel 
gebruiken.

In welk gebied moet de draaiknop van het universeel meet-
toestel ingesteld worden?


