
Piraten schatkaart!

Piraten hebben vaak een schatkaart bij zich 
met daarop een groot rood kruis waar de schat 
verborgen zou moeten liggen. 

Het is niet alleen leuk om door middel van een schatkaart 
een verborgen schat te zoeken, het is ook heel makkelijk 
om je eigen schatkaart te maken. Door middel van een 
schatkaart kun je aan een schatzoeker hints geven waar de 
waardevolle schat verborgen ligt. Je moet tekeningen en  
symbolen verzinnen en gebruiken om de schatzoeker een 
richting op te sturen en de geheime plek uiteindelijk te 
laten vinden.

Wat heb je nodig?

→ dik (wit) papier 

→ sterk gezette thee 

→ gebruikte theezakjes

→ kleurpotloden/inktpen 

→ föhn, verwarming of waslijn 
→ Aansteker om de randen van 
het papier te branden voor extra 
effect.

1 Het papier moet oud lijken, dat doen we 
met thee! Leg een theezakje in heet water. 

2 Wrijf met het natte theezakje over het papier.  
Leg het papier even in de bak met thee. 

3 Föhn het papier droog of hang het aan een 
waslijn. Zoek een plek waar je de schat verstopt.

4 Voor extra effect: brand de randen van het 
papier weg met een kaars (door docent). 

5 Teken de kaart met de plek waar de schat te 
vinden is. Laat je klasgenoten zoeken! 



Piraten schatkaart!

Om te doen met de klas:

Waaruit bestaat een kaart? 

Symbolen: omdat de kaart veel kleiner is dan de werkelijkheid is alles op de kaart 
dat ook. Van huizen kun je alleen een klein vierkantje zien, en van wegen alleen een 
streep. Als je punten duidelijk wilt aangeven kun je gebruik maken van symbolen. Om 
te vertellen wat je symbolen betekenen kun je een legenda tekenen op je kaart. 
 
Legenda: in een legenda kun je opzoeken wat een kleur of symbool op de kaart be-
tekent. In de legenda lees je dan bijvoorbeeld dat de wegen vaak aangegeven met 
stippellijn. De vaarroutes met een bootje en de schat met een …? 

Noordpijl: Als je op een kaart wilt bekijken waar je heen wilt, moet je natuurlijk eerst 
weten welke richting de kaart op gaat. Als je de kaart op zijn kop houdt, ga je de heel 
verkeerde kant op! Daarom staat er bij bijna iedere kaart een windroos getekend. De 
windroos geeft de richting van de kaart aan. Het noorden wijst op een kaart altijd naar 
boven. Met een kompas kun je zien waar het noorden in werkelijkheid is. Je kunt de 
kaart dan zo draaien, dat het noorden op de windroos op de kaart in dezelfde richting 
wijst als het kompas. Je gaat dan de goede kant op. Als je een hoek om gaat moet je 
de kaart weer draaien.

Hoe worden kaarten nu gemaakt?

Niet alleen piraten gebruiken kaarten. Als je veel onderweg bent kan je bijna 
niet zonder kaart. Heb jij wel eens een kaart gebruikt, of wanneer gebruiken je 
ouders een kaart?

Om te zien hoe we nu kaarten maken, kijk je hier.
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