
MISSION X 
WELKOMSTINFORMATIE



OVER MISSION X

Mission X is een initiatief van NASA en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in samenwerking 
met verschillende ruimtevaartorganisaties in de hele wereld. Wereldwijd doen meer dan 100.000 
kinderen mee aan het project.  Tijdens dit internationale schoolproject volgen basisschoolleerlingen 
(8-12 jaar) een zesweekse astronautentraining. Leerlingen leren de principes van gezond eten en 
beweging, strijden om punten door trainingsmodules uit te voeren en leren meer over ruimtevaart, 
wetenschap en technologie. De school bepaalt zelf wanneer, hoe veel en welke trainingen de 
leerlingen volgen. Trainingen en klassikale lessen zijn toe te passen in het bestaande curriculum, 
tijdens de gymlessen of tijdens de pauzes buiten op het schoolplein.

Mission X loopt ieder jaar van januari tot mei en leerlingen uit heel de wereld proberen zoveel 
mogelijk activiteiten uit te voeren. Aan het einde van Mission X hebben alle teams hun behaalde 
punten ingevuld op de Mission X website (www.stem.org.uk/missionx). Alle ingevulde punten helpen 
onze mascotte Astro Charlie op weg naar de maan. Op de internationale website vind je ook de 
video’s die je kunnen helpen bij de uitleg van een activiteit.  

http://www.stem.org.uk/missionx


CHECKLIST
Je kan de checklist gebruiken om bij te houden welke activiteiten volbracht zijn. Zodra een activiteit is 
volbracht, kan je de punten invullen op de www.stem.org.uk/missionx.

MISSION X ACTIVITEIT PUNTEN

RUIMTE-BEHENDIGHEIDSPARCOURS

MAAK EEN RUIMTEWANDELING!

TERUGLOPEN NAAR HET BASISSTATION

OPBOUWEN VAN EEN ASTRONAUTEN‘KERN’

BEMANNINGSBOUWEN

VERKEN EN ONTDEK

KRACHTTRAINING BEMANNING

LICHTSNELHEID

SPRING NAAR DE MAAN

MISSIE: CONTROLE!

STAP OP JE RUIMTEFIETS!

RUIMTEROLLEN

VREEMDE PLANEET, VREEMDE ZWAARTEKRACHT

WE BEKLIMMEN EEN BERG OP MARS

DE ENERGIE VAN EEN ASTRONAUT

HYDRATATIE STATION

LEVENDE BOTTEN, STERKE BOTTEN

MINDER ZWAARTEKRACHT, MINDER VET

http://www.stem.org.uk/missionx


CHECKLIST
Je kan de checklist gebruiken om bij te houden welke activiteiten volbracht zijn. Zodra een activiteit is 
volbracht, kan je de punten invullen op de www.stem.org.uk/missionx.

MISSION X ACTIVITEIT PUNTEN

http://www.stem.org.uk/missionx


Er zijn vele organisaties die je kunnen helpen met extra informatie. Dit zijn onder andere:

ESA Kids  
www.esa.int/kids

ESA Education  
www.esa.int/Education 

ESERO NL
www.ruimtevaartindeklas.nl

NEMO Science Museum
www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs 

The UK Space Education Resource Office 
www.stem.org.uk/esero

UK Space Agency  
www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency

NASA  
www.nasa.gov/tla

Leuke video’s vind je op YouTube:
• UK Space Agency 
• ESA  
• NASA 

HANDIGE LINKS

Mission X uitdaging

Mag ik mij even voorstellen! Introduceer jouw team!  
Maak een leuke foto van jouw team. Scholen in de hele  
wereld vinden het leuk om te zien hoe ver jullie zijn met Mission X!

Stuur een tweet over jullie deelname aan Mission X met de hashtag: 
@ESA_Education 
#missionx19

Volg deze astronauten op Twitter:  @astro_andre - André Kuipers
@astro_timpeake – Tim Peake  @AstroSamantha  – Samantha Cristoforetti 
@astro_DavidS – David Saint-Jacques @Thom_astro  – Thomas Pesquet    
@astro_luca  – Luca  Parmitano  @Astro_Alex – Alexander Gerst     
@astro_andreas – Andreas Mogensen @explornaut – Matthias Maurer

astro card

http://www.esa.int/kids
http://www.esa.int/Education 
http://www.ruimtevaartindeklas.nl
http://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs
http://www.stem.org.uk/esero
http://www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency
http://www.nasa.gov/tla
https://www.youtube.com/user/spacegovuk
https://www.youtube.com/user/spacegovuk
https://www.youtube.com/user/NASAtelevision


AAN DE SLAG

STAP 1: INSCHRIJVING
Om aan de slag te gaan, ga je eerst naar de website (www.stem.org.uk/missionx/how-to-sign-up) 
voor inschrijving in het land van deelname.  

STAP 2: DOWNLOAD ALLE ACTIVITEITEN
Bezoek de website (www.stem.org.uk/missionx/resources) en download alle fysieke en klassikale 
activiteiten die je tijdens het project wilt uitvoeren.  

STAP 3: DOWNLOAD HET LOGBOEK EN DE TRAINING TRACKER
Bezoek de website (www.stem.org.uk/missionx/resources) en download het Mission X logboek dat 
de leerlingen tijdens het project kunnen invullen. Download ook de Mission X training tracker en de 
poster voor in de klas om de activiteiten en de behaalde punten bij te houden. 

STAP 4: MEER INFORMATIE
Lees de rest van de informatie goed door zodat je weet hoe de punten op de website in te vullen!

http://www.stem.org.uk/missionx/how-to-sign-up
http://www.stem.org.uk/missionx/resources
http://www.stem.org.uk/missionx/resources


INTRODUCTIE FYSIEKE ACTIVITEITEN

De fysieke activiteiten, met illustraties in de beschrijvingen, gebruiken dezelfde lichaamsdelen die 
astronauten tijdens hun training en ruimtemissie gebruiken. 

Elke beschrijving van een activiteit bestaat uit een missie van een bemanningslid, een briefing, een 
missie-opdracht, een missie-doel, en wat extra feiten. Veiligheidsvoorschriften zorgen voor een 
succesvolle voltooiing van iedere missie! De fysieke activiteiten kunnen per activiteit, of gekoppeld 
aan meerdere activiteiten uitgevoerd worden.

Mission X logboek voor leerlingen
Het Mission X logboek geeft de leerlingen een overzicht van de fysieke activiteiten.
Ze kunnen:

• wekelijkse doelen stellen
• informatie bijhouden
• dagelijks bijhouden of hun fysieke conditie vooruit gaat.

Moedig de leerlingen aan om voor en na een Mission X activiteit hun waarnemingen in het logboek 
te schrijven. Ze mogen foto’s, verslagen en andere informatie toevoegen om hun vooruitgang te laten 
zien.

Hoe verdien je punten
Na elke gedane activiteit is het belangrijk om de behaalde punten in te vullen op de website. 

De puntentelling kan je ook bijhouden op de Mission X Training Tracker, die je kan printen voor in de 
klas. Je kan voor iedere gedane activiteit een sticker toevoegen, die je kan downloaden op de website 
en kan printen.

Aan het einde van Mission X zullen alle ingevulde punten op de website onze mascotte Astro Charlie 
op weg helpen naar de maan.



MISSION X VERZAMELBLAD MET PUNTEN 
VOOR FYSIEKE ACTIVITEITEN

Aanwijzingen: Voor iedere uitgevoerde activiteit, verdienen jullie 100 punten. Vul de 100 punten in 
achter de naam van de uitgevoerde activiteit en aan het einde van Mission X kan je alle punten in de 
rechterkolom bij elkaar optellen. Dit geeft het totaal aantal punten.

Naam van het Team: ________________________________________

Mission X
Puntenverdeling Lichamelijke Activiteiten

Challenge Team: 

Challenge Lichamelijke Activiteit:                 Datum:

Totaal: _______



Totaal aantal punten  
(100 max)

Ruimte-
Behendigheidsparcours

Maak een 
Ruimtewandeling!

Teruglopen naar het 
basisstation

Opbouwen van Een 
Astronauten ‘Kern’

Bemanningsbouwen

Verken en Ontdek

Krachttraining Bemanning



Totaal aantal punten 
(100 max)

Spring Naar de Maan

Lichtsnelheid

Stap op je ruimtefiets!

Missie: Controle!

Ruimterollen

We Beklimmen een Berg op 
Mars

Vreemde Planeet, Vreemde 
Zwaartekracht

Totaal Aantal Punten:   _______________



INTRODUCTIE KLASSIKALE ACTIVITEITEN

De klassikale activiteiten helpen de leerlingen de fysieke activiteiten en het belang van een gezonde 
levensstijl beter te begrijpen. De verschillende STEM-activiteiten, Science-Technology-Engineering-
Mathematics, helpen de leerlingen om op een onderzoekende manier meer te weten te komen over 
het belang van een gezonde levensstijl en het wonen en werken in de ruimte.

Mission X logboek voor leerlingen
Het Mission X logboek geeft de leerlingen de mogelijkheid om een goed overzicht te houden van de 
verschillende activiteiten. 

Ze kunnen:
• wekelijkse doelen stellen
• informatie bijhouden
• noteren of ze bepaalde onderwerpen beter begrijpen.

Moedig de leerlingen aan om voor en na een Mission X activiteit hun waarnemingen in het logboek 
te schrijven. Ze mogen foto’s, verslagen en andere informatie toevoegen om hun vooruitgang te laten 
zien.

Hoe verdien je punten
Na elke gedane activiteit is het belangrijk om de behaalde punten in te vullen op de website. 

De puntentelling kan je ook bijhouden op de Mission X Training Tracker, die je kan printen voor in de 
klas. Je kan voor iedere gedane activiteit een sticker toevoegen, die je kan downloaden op de website 
en kan printen.

Aan het einde van Mission X zullen alle ingevulde punten op de website onze mascotte Astro Charlie 
op weg helpen naar de maan.



MISSION X VERZAMELBLAD MET PUNTEN 
VOOR EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

Aanwijzingen: Voor iedere uitgevoerde activiteit, verdienen jullie 100 punten. Vul de 100 punten in 
achter de naam van de uitgevoerde activiteit en aan het einde van Mission X kan je alle punten in de 
rechterkolom bij elkaar optellen. Dit geeft het totaal aantal punten.

Naam van het team: ________________________________________

Mission X
Puntenverdeling Educatieve Activiteiten

Challenge Team: 

Challenge Activiteit:                    Datum:

Totaal punten: _______



Totaal aantal punten 
(100 max)

De Energie van een Astronaut

Hydratatie Station

Levende Botten, Sterke Botten

Minder Zwaartekracht, Minder Vet

Totaal punten:   _______________



VOLTOOI JULLIE MISSIE

Na voltooiing van alle activiteiten die jullie graag willen uitvoeren, ga je naar de website om alle/de 
laatste punten in te vullen.

Hou goed in de gaten hoe jullie met jullie behaalde punten Astro Charlie helpen om dichter bij de 
maan te komen!

Na het invullen van de punten, ontvangt ieder team een Mission X 2019 certificaat van deelname en 
voltooiing van het project.


