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Atoombinding 
Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank 

GROEP / KLAS …………….. 

 

 
 Ga www.schooltv.ntr.nl 
 Zoek op het trefwoord: Atoom  
 

Bekijk de onderstaande 3 clips en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop 

als je gaat schrijven. 

- Atoombinding            
- Polaire atoombinding            
- Watermoleculen trekken elkaar sterk aan           

 

1. De afbeelding hiernaast moet een klein 

stukje uit vast chloor voorstellen. Geef in de 

afbeelding aan waar de onderdelen a, b, c en d 

zich bevinden (sommige onderdelen komen 

vaker voor, je hoeft ze maar 1 keer aan te 

geven)  

a.   vanderwaalsbinding 

b.   positieve kern 

c.   negatieve elektronen 

d. elektronenpaar 
 

2. Geleidt chloor stroom, en hoe komt dat? 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam: 

http://www.schooltv.ntr.nl/
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3. Geef bij de volgende zinnen aan of ze waar (+) of niet waar (-) zijn. 

 

- Chloor is bij kamertemperatuur vloeibaar.    ………. 
 

- Chloorgas is geel van kleur.       ………. 
 

- De molecuulformule van chloor is Cl2.     ………. 
 

- De atomen in het chloormolecuul worden door vanderwaalsbindingen      
bijeen gehouden.         
                                                                                                                    ………. 

 

- Een chloormolecuul bestaat uit vier chlooratomen.   ………. 
 

- De afstand tussen de atomen in een chloormolecuul is even groot als de  
afstand tussen de moleculen.        

                                                                                                                               ………. 

- De elektronen die samen een elektronenpaar vormen komen ieder uit      
een ander atoom.         
                                                                                                                    ………. 
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4.a. Kies de juiste weergave van het watermolecuul.  

 

      I                    II                III                 IV 

 

 

b. Geef in het bij 4a gekozen watermolecuul aan waar de elektronenparen zich 

bevinden.   

 

c. Als er over het molecuul een verschil in lading is geef dit dan met een + en een – 

aan. 

 

5.a. Waarom wordt water een dipoolmolecuul genoemd? 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Noem twee manieren waarop je kunt aantonen dat water een dipoolmolecuul is. 

 

1 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Extra 
Probeer deze vragen ook te maken. 

 

6.a. In het filmpje atoombinding heb je gezien dat het streepje bij Cl-Cl een 

gemeenschappelijk elektronenpaar voorstelt. De twee atomen worden gebonden 

door het elektronenpaar, zo’n soort binding wordt een atoombinding of covalente 

binding genoemd. Bij het molecuul Cl-Cl is er in totaal dus 1 gemeenschappelijk 

elektronenpaar. Geef bij de volgende structuurformules aan hoeveel 

gemeenschappelijke elektronenparen het molecuul heeft. 

 

         ………..                    ……….  

   

 …………. ………..              

b. Een atoomsoort kan niet een onbeperkt aantal atoombindingen maken. Het 

aantal bindingen dat een atoomsoort kan vormen wordt de covalentie van dat 

atoom genoemd. In de tabel hieronder staat de covalentie van een aantal 

atoomsoorten. Naast de tabel staan een aantal structuurformules gegeven. Geef 

bij iedere structuurformule aan of deze wel of niet mogelijk is, gelet op de 

covalentie van de verschillende atomen. 

 

Atoomsoort Formule Covalentie 

waterstof H 1 

chloor Cl 1 

zuurstof O 2 

stikstof N 3 

koolstof C 4 

 

 

…………... 

…….…..…

.. 

…………..

…. 

………….

……………

.. 
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c. Aan de molecuulformule kun je zien uit welke atomen een stof bestaat. C2H6 

bijvoorbeeld bestaat uit 2 C-atomen en 6 H-atomen. Probeer nu bij de volgende 

molecuulformules een juiste structuurformule te tekenen. Let goed op de 

covalentie van de verschillende atomen. De eerste is voorgedaan. 

 

 

C2H6                  NH3        H2O             Cl- CH3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Anne Willems      

Wil je meer weten?  

Kijk ook naar de clip ‘covalentie’.         


