
onderzoeksfiche

Hoe kunnen we een zo ver mogelijke afstand afleggen 
met onze zelfgemaakte elastiekwagen? 
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Hypothese - Wat denk je?

Elastiekwagen

HOE KUNNEN WE DIT DOEN? WAT HEBBEN WE HIER VOOR NODIG? 

Nu dat we de elastiekwagen gemaakt en getest hebben, starten we het onderzoek! Wat denk je? Hoe kunnen we dit onderzoek uitvoeren?

Waar moeten we op letten om het onderzoek vlot te laten verlopen? Waar moet je aandacht voor hebben om geen defecten aan 
jouw elastiekwagen te veroorzaken?

Welke moeilijkheden heb je ervaren tijdens het maken van de elastiekwagen en waar moet je rekening mee houden tijdens het onderzoek?



“Het noteren van de waarnemingen”

Klopt dit met jouw hypothese?

Noteer de waarnemingen op jouw onderzoekfiche.

Nu dat we de elastiekwagen gemaakt en getest hebben, starten we het onderzoek! Wat denk je? Hoe kunnen we dit onderzoek uitvoeren?

(plak hier foto’s van jouw onderzoek)

Vul onderstaand besluit door de juiste woorden te omscirkelen en de correcte meetresultaten in te vullen;

De KLEINE/MIDDELGROTE/GROTE/HAAR-elastiek gaf voor mijn wagen het beste resultaat en heeft een afstand van   
centimeter afgelegd. Door er extra gewicht aan toe te voegen VOORAAN/MIDDEN/ACHTERAAN heeft mijn wagen een
nog grotere afstand kunnen afleggen! 

De uiteindelijk grootste afstand die mijn elastiekwagen heeft kunnen afleggen is                centimeter!
 

Hoe vond je dit onderzoek?

Waar moeten we op letten om het onderzoek vlot te laten verlopen? Waar moet je aandacht voor hebben om geen defecten aan 
jouw elastiekwagen te veroorzaken?

Welke moeilijkheden heb je ervaren tijdens het maken van de elastiekwagen en waar moet je rekening mee houden tijdens het onderzoek?



AFSTAND:
Het lukt me om met deze elastiek een afstand van           
centimeter af te leggen!

AFSTAND:
Het lukt me om met deze elastiek een afstand van           
centimeter af te leggen!

AFSTAND:
Het lukt me om met deze elastiek een afstand van           
centimeter af te leggen!

AFSTAND:
Het lukt me om met deze elastiek een afstand van           
centimeter af te leggen!

Onderzoeksfiche - Elastiekwagen
Voer volgend onderzoek nauwkeurig uit en noteer jouw bevindingen;

WAT DENK JE?

1

Hoe vond je dit onderzoek?

WAT DENK JE?

2

WAT DENK JE?

3

WAT DENK JE?

4

WAT HEBBEN WE 
ALLEMAAL NODIG VOOR 
ONS ONDERZOEK?

Je mag maar 1 elastiek gebruiken.
Deze meermaals “wikkelen” mag!

Je mag maar 1 elastiek gebruiken.
Deze meermaals “wikkelen” mag!

Je mag maar 1 elastiek gebruiken.
Deze meermaals “wikkelen” mag!

Je mag maar 1 elastiek gebruiken.
Deze meermaals “wikkelen” mag!



GEWICHT ACHTERAAN + AFSTAND:

GEWICHT IN HET MIDDEN + AFSTAND:
Het lukt me om met dit extra gewicht van            boutjes
een afstand van            centimeter af te leggen.  

GEWICHT VOORAAN + AFSTAND:

Voer volgend onderzoek nauwkeurig uit en noteer jouw bevindingen;

WAT DENK JE?

1

Hoe vond je dit onderzoek?

WAT DENK JE?

2

WAT DENK JE?

3

Onderzoeksfiche - Elastiekwagen
Voor welke elastiek heb je gekozen?

Het lukt me om met dit extra gewicht van            boutjes
een afstand van            centimeter af te leggen.  

Het lukt me om met dit extra gewicht van            boutjes
een afstand van            centimeter af te leggen.  


