
Mengsels: Kwartet 

Vorm:  
- Inleidend spel: Je kan de leerlingen laten kennis maken met de verschillende soorten 
mengsels in het dagelijkse leven.  
- Synthesespel: De leerlingen hebben de lessen i.v.m. mengsels gehad. Je kan aan de hand van 
dit spel checken of de leerlingen de theorie kunnen toepassen op voorbeelden in het 
dagelijkse leven.  
 

 

Leerplan: 
 ASO: 
1u,2u/week 

- Mengsels uit de leefwereld begrijpen als een verzameling van zuivere stoffen, met gegeven 
of waarneembare eigenschappen van deze zuivere stoffen 

 - Enkele typische voorbeelden van homogene en heterogene mengsels uit de leefwereld  
 kunnen onderscheiden en benoemen als oplossing, emulsie of suspensie 
 
 TSO:  
1u,2u,4u/week 

- De begrippen 'homogene mengsels' en 'heterogene mengsels' omschrijven en in  
duidelijke gevallen herkennen. (Soorten mengsels) 

 
 

Doel: 
De leerlingen maken kennis met verschillende soorten mengsels uit het dagelijkse leven.   
 
 

Materiaal: 
44 kwartetkaarten 

 
Tijd:  
15-20min 

Aantal spelers: 
3 - 6 spelers 
 
 

Instructie spel: 
* Voorbereiding:  
 De kaarten worden geschud en verdeelt onder de spelers.  De jongste speler mag beginnen  
 met het spel. 
 



* Spel 
 - De jongste speler begint door aan een willekeurige andere speler een andere kaart te  
 vragen van een kwartet waarvan de vragende speler al één of meerdere kaarten in  
 bezit heeft.  

Dit gebeurt op volgende manier: ‘Kleur van de kaart, soort mengsel, naam van de  
 kaart’.  VB: Rood, homogene mengsels Vast + Vast, Messing. 
 - Wanneer de gevraagde speler deze kaart heeft, moet hij deze afgeven een de vragende  

speler en mag hij op zijn  beurt een kaart vragen aan een willekeurige speler. Ook als hij de 
kaart niet heeft mag deze speler de volgende vraag stellen en start het spel van vooraf aan. 
 
- Als een speler een kwartet heeft moet hij dit melden en zijn kwartet aan de kant leggen.  
 Probeer dus goed te onthouden wie welke kaarten gevraagd en gekregen heeft! 

 - Wanneer een speler geen kaarten meer heeft, is voor hem het spel afgelopen, de andere  
 spelers  blijven spelen, zoals hierboven aangegeven, totdat alle losse kaarten op zijn. 
 
* Winnaar 
 - De speler die op het einde van het spel, wanneer alle losse kaarten op zijn, de meeste  
 kwartetten heeft, is de winnaar.  
 
 

Hoe maken? 
 - Je kan de kaarten afdrukken van bijgevoegde cd. 
 - Je kan de kaarten ook zelf maken door verschillende voorbeelden te zoeken van  

verschillende soorten mengsels. Deze groepeer je dan per soort mengsel. Je kan kiezen of je 
foto’s zoekt van de verschillende soorten mengsels of gewoon werkt met de namen van 
voorbeelden van de mengsels.  


