
 

Isoleren maar!      Leerling werkblad 
 

Met isolatie blijft de warmte in huis. Hierdoor bespaar je energie én word je 

huis een stuk comfortabeler. Je hebt geen last meer van tocht en kou.  

 
Bekijk hoe de leerkracht een voorbeeld huisje bouwt. 

 

Haal nu per tweetal bij de leerkracht op: 

- een kunststof huis 

- een RVS huis 

- een dak inclusief thermometer 

- een dakgevelsteen 

- een stukje aluminium folie 

 
Bouw samen het huisje zoals de leerkracht net heeft laten zien.  

Zet de thermometer aan.  

 

De leerkracht laat jullie zien welke isolatie materialen er zijn.  

Kies per tweetal 2 verschillende isolatie materialen en haal deze bij de 

leerkracht op. 

 

Welke isolatiematerialen hebben jullie gekozen? 

Isolatiemateriaal ja nee schuimplastic karton 

Muur isolatie met en 

zonder raam en deur 
    

Dak isolatie     
Vloer isolatie     
Plafond isolatie     
Gordijnen     
Dubbelglas     
Tocht strips     

 

Noteer hier de begin temperatuur in jouw huisje:______________ 

 

  



 

 

 

1. Leg het stukje aluminiumfolie (= radiatorfolie) op de bodem van het huisje.      

2. De leerkracht plaatst de warme RVS schijf (= verwarming) in je huisje.  

3. Doe meteen het dak op je huisje.  

Kijk hoe snel de temperatuur stijgt op de thermometer.  

Wat is de temperatuur na 3 minuten?: _________________________ 

Wat is de temperatuur na 5 minuten?: _________________________ 

Is er verschil in temperatuur na 3 minuten en na 5 minuten?: kies: JA / NEE 

Zo ja, hoeveel temperatuur verschil? _________  

Is er verschil in temperatuur tussen het begin en na 5 minuten? kies: JA / NEE 

Zo ja, hoeveel temperatuur verschil? _________  

Bespreek met de klas: Welk huisje in de klas heeft het beste de temperatuur 

vastgehouden?: 

______________________________________________________ 

Welk isolatiematerialen had dit huisje?_________________________ 

___________________________________________________  

Het vervolg van de activiteit kan buiten worden gedaan.  

Let op: dit kan alleen met droog en windstil weer.  

Bij slecht weer gaan jullie binnen verder. 

 

Na 15 minuten buiten (of binnen) noteer je hier opnieuw de temperatuur van jouw 

huisje:______________ 

Welk huisje is na 15 minuten buiten (of binnen) staan het beste op temperatuur 

gebleven?__________________________________ 

 

Neem dit werkblad mee naar huis. Wie heeft er thuis muur-, dak-, vloer- of 

plafond isolatie? Hangen er gordijnen voor de ramen of hebben jullie misschien 

dubbel of zelfs driedubbel glas? Gebruiken jullie thuis tocht strips bij de deuren 

of ramen? 


