
Studie-opdracht bij: “Hoe klein is het kleinste 
deeltje?” 

Voer de volgende stappen uit: 

1. Lees de tekst door

2. Onderstreep in elke alinea de belangrijkste zin

3. Omcirkel in elke alinea een moeilijk woord

4. Je krijgt een nummer dat verwijst naar een alinea.
Maak bij die alinea:

- een blauw woordkaartje  
 op de voorkant staat het woord dat je omcirkeld hebt  
 op de achterkant staat de betekenis van het woord uit het woordenboek 

- een rood studiekaartje  
 op de voorkant staat een door jou opgestelde vraag over de alinea 
 op de achterkant staat het antwoord op de vraag 

- een wit afbeeldingskaartje 
 op de voorkant een tekening  
 op de achterkant de uitleg over de tekening 

5. Zet op elk kaartje je naam in de rechter benedenhoek

6. Alle kaartjes worden opgehangen rond de tekst.

Je hebt nu een manier geleerd om een tekst te bestuderen; het maken van een 
woord-, studie- en afbeeldingskaartje is een manier om voor jezelf in kaart te 
brengen waar een tekst over gaat.   
Jullie hebben nu met de hele groep een tekst bestudeerd en het mogelijk gemaakt 
om de informatie te gaan leren. 
Binnenkort krijg je een toets en om de toets voor te bereiden en te leren kun je 
gebruik maken van deze studiekaartjes. 
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Indeling alinea’s: 
 

1 Inleiding 
 

2 Geschiedenis 
 

3 Bewijs voor atomen 
 

4 Wereldrecord klein schrijven 
 

5 Leeg 
 

6 Propeller 
 

7 Elektronen 
 

8 Atoomkern 
 

9 Protonen en neutronen 
 

10 Zoek het uit! Slopen 
 

11 Het grootste kanon ter wereld-1 
 

12 Het grootste kanon ter wereld-2 
 

13 Zeven rondjes om de aarde 
 

14 Detector 
 

15 Heelal 
 

16 Toepassingen 
 

17 Wat gaat het snelst? 
 

18 Nieuwe deeltjes 
 

19 Vreemd 
 

20 Higgs-deeltje-1 
 

21 Higgs-deeltje-2 
 

22 Ivo van Vulpen en Rosemarie Aben 
 
 




