
LESWEEK 1

Les 6

Groep 7+8

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonde-
ringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomati seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schrift elijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van arti kel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wett elijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Sti chti ng Reprorecht 
(Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilati ewerken (arti kel 16 Auteurswet 1912) kan men zich 
wenden tot de Sti chti ng PRO (Sti chti ng Publicati e- en Reproducti erechten 
Organisati e, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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aan de slag

6
Wat ga ik leren?
Informatie uit teksten verwerken.
• focus: informatie ordenen en verwerken

6

7 terugkijken

Wie heeft de zwaarste hersenen?
De hersenen van een potvis (walvis) zijn veel groter dan 
die van een mens. Die wegen ongeveer 8 kilogram, de 
hersenen van een mens ongeveer 1,3 kilogram. De 
hersenen van een olifant wegen ook heel wat meer: 
5 kilogram. Nog twee cijfers: de hersenen van een hond 
wegen minder dan 0,1 kilogram, die van een tuimelaar 
(dolfijn) net wat meer dan die van een mens: 1,5 kilogram.

Wie heeft de meeste neuronen?
Het vermogen om te denken, wordt niet bepaald door het 
gewicht van je hersenen, maar door het aantal neuronen, 
de zenuwcellen in je hersenen. Die staan met elkaar in 
contact en geven met stroomstootjes voortdurend 
signalen aan elkaar door, waardoor je kunt denken.
De hersenen van een mens bestaan uit ongelooflijk veel 
neuronen, ongeveer 16 miljard: 16.000.000.000.
Een olifant heeft er ruim 5 miljard, een chimpansee 
8 miljard. Honden hebben ongeveer een half miljard 
neuronen, katten een kwart miljard.

Grote en kleine hersenen
Je hersenen bestaan uit de grote hersenen en de kleine 
hersenen. De kleine hersenen laten je dingen doen die je 
automatisch doet, waar je bijna niet over na hoeft te 
denken. Denk aan bewegingen als lopen en fietsen.
Bij andere, bewuste bewegingen en bij activiteiten als 
denken, praten, voelen, proeven, ruiken, horen en kijken 
gebruik je je grote hersenen. 
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kleine hersenen

centrum 
voor het zien

spraakcentrum 
voor het verstaan

spraakcentrum 
voor het spreken

bewegingscentrum gevoelscentrum

grote hersenen

1 Lees de alinea Wie heeft de zwaarste hersenen?
Vul staafdiagram 1 in.

2 Lees de alinea Wie heeft de meeste neuronen?
Vul staafdiagram 2 in. 

3 Bekijk beide diagrammen. Welke conclusies kun je 
trekken? Kruis aan.

Een kat heeft meer denkvermogen dan een hond.
Een olifant heeft meer denkvermogen dan een 
hond.
Een mens heeft meer denkvermogen dan een 
olifant, omdat hij grotere hersenen heeft.
Een mens heeft meer denkvermogen dan een 
olifant, omdat zijn hersenen meer neuronen 
(zenuwcellen) hebben. 

4 Lees de alinea Grote en kleine hersenen en bekijk de 
illustratie. Wat maken de tekst en de illustratie 
duidelijk? Maak de zin af. 
Bij verschillende activiteiten …

5 Als je een beweging maakt waarover je moet 
nadenken, zijn de cellen in het bewegingscentrum 
van de grote hersenen actief. Noem een voorbeeld 
van zo’n beweging. 
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8

aan de slag

6
Wat ga ik leren?

6 In les 1 heb je gelezen over een proef waarbij de 
hersenen van proefpersonen gescand werden. 
De onderzoekers waren benieuwd naar hun ge-
dachten bij allerlei filmpjes. Welk hersendeel op de 
illustratie in deze les zal voor die onderzoekers vooral 
interessant geweest zijn? Schrijf op. 

7 Bekijk nogmaals de illustratie en diagrammen. Wat 
valt je op, wat wist je niet, of had je niet verwacht? 
Schrijf dat op en bespreek het met je maatje. 

Wat geldt voor jou? Kruis aan.
Het is me gelukt om de gegevens uit de tekst te 
verwerken in een staafdiagram.

ja       nee 

Staafdiagrammen in informatieve teksten helpen 
mij om de informatie in die teksten te begrijpen. 

terugkijken

Wie heeft de zwaarste hersenen?

Wie heeft de meeste neuronen?

Grote en kleine hersenen1
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1  Gewicht van de hersenen

2  Aantal neuronen
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concert
vogelkooi
breuk
arena
champignon
ergens
cirkelen
braden
milkshake
overgevoelig

prijsverlaging
sterk
vastgeschroefd
tube
excursie
Egypte
sleuteltje
laboratorium
gewond
helemaal

wereldrecord
antistoffen
toerisme
failliet

• woninginterieur
beregenen
Europeanen
voicemail
tissue

• jubelen

premier

• bedremmeld
kipsaté
parkeergarage
financieel
quizmaster
recyclen

• influisteren
communiceren
gebarentaal
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