Een dagje met de trein
Het is bijna vakantie! En wat is er nou leuker dan een dagje rondreizen met de trein? Maar zo’n treindagje moet je wel goed
voorbereiden, en je moet weten hoe laat de treinen rijden. Dat kun je opzoeken op het internet, op de website van de Nederlandse
Spoorwegen!
Stap 1: Open het internetprogramma en ga naar de internetsite www.ns.nl.
Stap 2: Het vak dat we nodig hebben is de Snelplanner. We willen een keertje van ons eigen station
naar Amsterdam. Tik in het vak Van: de naam van het station in jouw stad. Bij Naar: tik je in:
Amsterdam. Laat de rest zoals het is, en klik op de link Geef reisadvies.
Stap 3: Je komt nu in een scherm waarin de reis beschreven staat. Kijk hier goed naar en beantwoord
de vragen.
VRAGEN
1. Hoe lang duurt de reis? _______________________________________________
2. Hoe laat moet je vertrekken? ___________________________________________
3. Hoe laat kom je aan in Amsterdam? _______________________________________

OPDRACHT 2
Tijd voor een nieuwe reis. Zoek naar de link Nieuwe reis en klik daarop. Je komt nu weer op een scherm waarin je in kunt tikken van
waar naar waar je wilt reizen. Laten we nu eens een reis maken naar Groningen. Tik je eigen plaats en Groningen in bij Van en Naar.
Je kunt ook instellen hoe laat je graag wilt vertrekken, of hoe laat je graag wilt
aankomen. Stel dat we morgen om 10 uur ’s morgens in Groningen willen zijn. Dan
moeten we wel weten hoe laat we hier op de trein moeten stappen.
• Klik bij Datum het rondje voor morgen aan.
• Bij Tijd klik je het rondje voor aankomst aan.
• Tik 10 00 uur in, naast het woord aankomst.
•

Klik op

.

Vraag:
Hoe laat moet je de trein nemen om vóór 10:00 in Groningen aan te komen? __________________ uur.
OPDRACHT 3
We gaan nu een hele treinendag bedenken. Door steeds op
te klikken kun je nieuwe treinreizen invoeren. Je mag zelf
bedenken waar we heen gaan, maar denk wel aan deze dingen:
• We beginnen bij het station dat het dichtst bij jouw woonplaats ligt, om 8:00 ’s morgens.
• We bezoeken drie plaatsen. Je gaat bijvoorbeeld eerst naar Amsterdam, dan van Amsterdam naar Utrecht, daarna van
Utrecht naar Rotterdam en tot slot weer van Rotterdam terug naar jouw station.
• Om 21:00 ’s avonds moeten je weer bij het beginstation terug zijn.
Vul in de tabel in hoe laat je vertrekt, waar je heen gaat en hoe laat je daar aankomt.
Van:

Vertrektijd:
Ongeveer 8:00 uur

Naar:

Aankomsttijd:

Ongeveer 21:00 uur

