
WINDSNELHEID METEN 
M e t  e e n  z e l f g e m a a k t e  a n e m o m e t e r .
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Het is belangrijk om te weten hoe windsnelheid werkt om
zo te kunnen voorspellen of concluderen dat er een storm
op komst is, je veilig de fiets kan pakken naar school of je
de parasol dicht moet klappen voordat deze weg waait. 

Windsnelheid meten. 
De leerlingen kunnen aan het einde van de les uitleggen
hoe je windsnelheid meet door gebruik te hebben gemaakt
van een anemometer.
De leerlingen hebben tijdens deze les kennis genomen van
het schema van Beaufort en gebruikt met het meten van de
windsnelheid.  

Lesdoelen en toelichting
van de les  M A T E R I A L E N

Anemometer

Timer
Windmolentje
30 papieren bekertjes
10 rietjes, punaises
5 scherpe potloden met scherpe
punt
perforator
5 opdrachtkaarten 
tablets of laptops
pennen

In de kist

Zelf aanvullen

Les 2
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Lesbeschrijving

Inleiding: 

Kern: 

Wat doet de leerkracht? 

De leerkracht zet de timer op 1 minuut, laat een
windmolentje zien en blaast er tegen. De kinderen
mogen tellen hoe vaak hij in een minuut rond gaat. 

De leerkracht vertelt: “Lastig he? Heb je wel eens
zo’n windmolentje buiten zien staan? Hiermee kun
je de windsnelheid meten. Je moet nog wel een
manier vinden om te tellen hoe vaak het molentje
ronddraait Je ogen kunnen dat niet bijhouden. Een
echte windmeter heeft daar een supersnelle
computer voor. Die telt de rondjes per minuut. Zo
rekent hij uit hoe snel het molentje draait. Dan weet
je ook hoe hard de wind waait. “

De leerkracht vertelt: “Zo’n windmeter met een
supersnelle computer noem je een anemometer. “

Vervolgens laat de leerkracht een anemometer zien
en vertelt hoe deze werkt. “Je kan de anemometer
op m/s of km/u of knopen zetten. Als ik er zacht in
blaas zie je dat hij de windsnelheid meet. Als ik er
harder in blaas zie je dat er veel meer wind gemeten
wordt. Zo kan je de windsnelheid opmeten en in het
schema van Beaufort kijken welke windkracht het is

De leerkracht vertelt dat we vandaag zelf een
anemometer gaan maken om de windkracht te
meten en deelt de klas in in 5 groepjes. 

Literatuur

https://www.kinderwoud.nl/files/9/5/0/7/Ki
nderwoud-thuisactiviteiten-
meetdewind-8tm12.pdf
 https://www.weerwoord.be/m/2541457

 

Vervolg lesbeschrijving

Afsluiting:

De groepjes gaan aan de hand van de
opdrachtkaart en tablets of laptops zelf aan
de slag met het maken van een
anemometer. De leerkracht loopt rond door
de klas om te kijken of iedereen goed op
weg is en om te ondersteunen waar nodig. 

De leerkracht bespreekt klassikaal de
resultaten van de leerlingen. Zat je in de
buurt van de schatting van de windkracht?
Hoe heb je dit ingeschat? Waarom zat je er
ver van af? Hoe zou 2 windkrachten meer of
minder aanvoelen? Wat zouden we dan
buiten aan de bomen kunnen zien?
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Wat doen de leerlingen?
Hun nieuwsgierigheid wordt opgewerkt
door het laten zien van een
windmolentje en er tegenaan te blazen.
De leerlingen denken na over de vraag
die de leerkracht aan hen stelt en
voeren een opdracht uit. 
Ze doen kennis op over het gebruik van
een anemometer en het schema van
Beaufort. 
Ze maken met behulp van een
opdrachtkaart zelf een anemometer
Ze bespreken samen met de leerkracht
het resultaat en hun inschattingen. 

Literatuur voor de leerkracht
Wat is een anemometer (windmeter)?

Een windmeter, of anemometer is een instrument om de windsnelheid te meten. Wind wordt
gemeten in de schaal van Beaufort. Deze schaal werd in 1805 door Francis Beaufort opgesteld.
Beaufort baseerde de windkracht op de hoeveelheid zeil die een groot schip kon voeren bij
een zwakke bries, storm of orkaan. De winddruk werd uitgedrukt in kilogram per vierkante
meter. De schaal geldt dus voor de druk van de wind. De schaal gaat van 0 tot 12. Bij
windkracht 0 is het windstil en windkracht 12 betekent dat er een orkaan is. 


