
Lesbrief 1. Akoestiek

Onderwijsleeractiviteit
‘Akoestiek’

Groep                                    Duur
7 en 8                                    ± 30 minuten

Lesdoelen
DDe leerlingen leren:
• Hoe geluid ontstaat;
• Wat akoestiek is;
• Hoe akoestiek beïnvloed kan worden.

Werkvormen
• Woordweb
• Klassikale video’s
•• Wandel en wissel uit

Materiaal
• Digitale woordweb
• Animatie: geluid & akoestiek 
• Video: Het Concertgebouw is wereldberoemd 
• Vragen: Wandel en wissel uit

Deze materialen zijn digitaal beschikbaar in het lespakket en werken goed op het digibord. 

IInleiding – 5 minuten
Voorkennis activeren en interesse opwekken 

Open de lesdoelen op het digibord en bespreek deze klassikaal.
Open het woordweb op het digibord.
Optie 1: Laat de leerlingen in één minuut in tweetallen (op een wisbordje) opschrijven 
waaraan ze denken bij het begrip akoestiek. Bespreek dit vervolgens klassikaal en 
noteer de bevindingen op uw digibord.
Optie 2: Optie 2: Doe een rondvraag. Vraag de leerlingen klassikaal waaraan ze denken bij het 
begrip akoestiek. Noteer de bevindingen op uw digibord. 



Animatie: Akoestiek – 5 minuten
Bekijk de video

Geef aan dat jullie het gaan hebben over akoestiek. In deze animatie leren de leerlingen 
wat geluid en akoestiek zijn én hoe akoestiek beïnvloed kan worden.

Video: Het Concertgebouw is wereldberoemd – 5 minuten
Bekijk de video

Het Het Concertgebouw in Amsterdam staat bekend om zijn wereldberoemde akoestiek. In 
deze video wordt het verhaal achter Het Concertgebouw en zijn akoestiek duidelijk 
uitgelegd. 

Wandel en wissel uit – 5 minuten
Aan de slag

De leerlingen gaan na het zien van de video’s actief aan de slag met de coöperatieve 
werkvorm Wandel en wissel uit. 

VVragen: 
   1. Hoe ontstaat geluid?
   2. Wat is akoestiek en waarom is het zo belangrijk voor concertzalen? 
   3. Hoe kan je akoestiek beïnvloeden? 
   4. Wat maakt de akoestiek in Het Concertgebouw zo bijzonder? 

Opdracht:
   1. Weet jij het antwoord op de vraag? 
     > Denk daar goed over na.
   2. Weet je het?
   > Ga dan door de klas lopen. 
   3. Loopt iedereen? 
   > Dan roept de juf of meester: “Sta stil!” 
   4. Staat iedereen stil?
   Wissel je antwoord uit met degene die het dichtst bij staat.  

AAfsluiting – 5 minuten
Reectie

Vraag de leerlingen wat ze geleerd hebben van de les en reecteer op de lesdoelen. 


