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INLEIDING

De leerlingen leren middels dit lesprogramma om op een bewuste manier
met drinkwater om te gaan. Voor hen is het vanzelfsprekend dat er schoon
drinkwater uit de kraan stroomt, maar voor veel kinderen in andere delen van
de wereld is schoon drinkwater een schaars goedje. Ze houden een water
logboekje bij en maken opdrachten. Naast het goed omgaan met schoon
drinkwater leren de leerlingen wat de gevolgen zijn van, extreem droge
zomers en natte periodes op het leven in een delta. Aan de hand van
opdrachten onderzoeken de leerlingen samen bijhorende leerstof en
ontwikkelen ze een mogelijke oplossing voor dit complexe probleem.
Ook worden mogelijke beroepen besproken waarin water een belangrijke rol
speelt.
Het lespakket bestaat uit:
Een digitale lesbrief met daarin informatie, filmpjes
en opdrachten. De lesbrief bevat vier onderdelen, A,B,C en D.
Een pdf van het waterlogboekje, in het digitale lesprograma is een
filmpje opgenomen waarin het maken van het logboekje wordt
uitgelegd.
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KERNDOELEN

KERNDOELEN SLO
De onderstaande kerndoelen komen in het lespakket ‘Water in zicht’
aan bod. De kerndoelen volgens SLO zijn specifiek op water gericht.
Per les worden nog specifieke lesdoelen genoemd.

MENS EN SAMENLEVING
kerndoel 39
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het mileu

RUIMTEATIE OP JEZELF EN DE WERELD 42
kerndoel 48
Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen
worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden
mogelijk te maken.
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VOORBEREIDING

ORGANISATIE VOORAF
Lees de digitale lesbrief van tevoren goed door en zoek eventueel extra
informatie op over water. Het lesprogramma bestaat uit vier onderdelen;
Onderdeel A - algemene informatie over water
Onderdeel B - schoon drinkwater
Onderdeel C - leven in een delta, droogte en wateroverlast
Onderdeel D - beroepen in de watersector
In de bijlage vind je, de pdf voor het waterlogboekje. Print voor alle
leerlingen de pdf, dubbelzijdig uit. In het lesprogramma vind je op pagina
4-5 een filmpje met de instructie voor het maken van het waterlogboekje.
Laat dit filmpje aan de leerlingen zien en start als eerste met het maken van
het waterlogboekje. De leerlingen werken tijdens het lesprogramma samen
aan twee grote opdrachten. Maak een indeling van de leerlingen die
samenwerken aan de opdrachten.
Ter verdieping is het interessant om een waterzuiveringsbedrijf te bezoeken.
Neem contact op met Brabantse delta om de mogelijkheden te bespreken:
Brabantse delta
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WATER ALGEMEEN

Onderdeel A
De leerlingen werken zelfstandig aan de opdrachten, de groepsleerkracht begeleidt.
Korte lesinhoud
De leerlingen maken aan de hand van het filmpje op pagina 4-5 het
waterlogboekje en leren enkele basiskenmerken van water en het belang van water
voor ons lichaam en leven. Ze maken een tekening van de
waterkringloop.
Lesdoelen
* De leerling weet het belang van water voor leven en lichaam
* De leerling weet de drie aggregratietoestanden van water
* De leerling weet hoe de waterkringloop werkt
Benodigheden
* pdf waterlogboekje
* digitale lesbrief onderdeel A
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A

WATER ALGEMEEN

A

Ruimte
Op school
Tijd
* 5 minuten intro door groepsleerkracht
* 5 minuten maken waterlogboekje
* 40 minuten onderdeel informatie en opdrachten
* 10 minuten reflectie / nabespreking
Voorbereiding door de leerkracht
* Zorg dat je voor alle leerlingen de pdf van het waterlogboekje
(dubbelzijdig) hebt uitgeprint
* Maak het belang van water voor ons lichaam en leven duidelijk
tijdens de intro
Inleiding
De groepsleerkracht introduceert het lesprogramma water in zicht
aan de leerlingen
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WATER ALGEMEEN

Kern
De leerlingen leren het belang van water voor ons lichaam en het leven op aarde,
ze leren de verschillende fases van water herkennen en weten hoe de moleculen
zich bewegen. Ook leren ze hoe de kleine en grote waterkringloop werkt.
Opdracht
De leerlingen maken het waterlogboekje en kleine opdrachten die te maken
hebben met water. Ze tekenen een waterkringloop naar eigen inzicht.
Reflectie
Bespreek met de leerlingen de antwoorden op de vragen uit onderdeel A.
En bespreek de tekeningen van de waterkringloop. Wat gebeurt er met de
watermoleculen als het water bevroren is, vloeibaar is of in gasvorm is?
Benoem de drie fases van water? Wie wil aan de hand van zijn of haar
tekening de waterkringloop uitleggen?
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A

SCHOON DRINKWATER

B

Onderdeel B
De leerlingen werken individueel en in teams aan de opdrachten,
de groepsleerkracht begeleidt.
Korte lesinhoud
Het belang van schoon drinkwater en het zuinig omgaan met water wordt aan
leerlingen uitgelegd. Ze vullen het waterlogboekje gedurende vier dagen (thuis) in.
In teams onwerpen en maken ze een filmpje voor hun ouders om bewust met water
om te gaan.
Lesdoelen
* De leerling is zich bewust van de hoeveelhheid water die hij of zij gebruikt
* De leerling kan een visie vormen over het belang van schoon drinkwater
* De leerling presenteert zijn of haar concept aan medeleerlingen
Benodigheden
* waterlogboekje
* digitale lesbrief onderdeel B
* Telefoon om filmpje te maken, materiaal voor filmpje, papier, pen
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SCHOON DRINKWATER

Ruimte
Op school / thuis
Tijd
* 5 minuten intro door groepsleerkracht
* Gedurende vier dagen thuis waterlogboekje bijhouden
* 60 minuten onderdeel visie vormen en filmpje maken
* 20 minuten filmpjes tonen en presenteren
Voorbereiding door de leerkracht
* Zorg dat je de lesbrief van tevoren leest en de inleiding voorbereidt
* Het is belangrijk dat iedereen dezelfde dagen het waterlogboekje
thuis bijhoudt. Maak een planning wanneer dit door de leerlingen
wordt gedaan.
* Deel ontwerpteams in van twee leerlingen.
Inleiding
De groepsleerkracht vertelt aan leerlingen hoe onderdeel B werkt.
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B

SCHOON DRINKWATER

B

Kern
De leerlingen worden zich bewust van de hoeveelheid schoon drinkwater die
zij en hun gezin gebruiken en denken actief na om minder drinkwater te
gebruiken.
Opdracht
De leerlingen houden het waterdagboekje gedurende vier dagen bij. Ze ontwerpen
en maken een filmpje voor hun ouders, waarin zij een duidelijke visie geven hoe je
minder drinkwater kunt gebruiken.
Reflectie
Laat alle ontwerpteams hun filmpjes tonen. In de filmpjes hebben de
leerlingen een duidelijke visie over het waterverbruik en geven ze aan hoe je minder
water kunt gebruiken. Leerlingen kunnen tips en tops geven aan elkaar.
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VISIE OP WATER

Kern
De leerlingen leren dat het niet vanzelfsprekend is dat ons drinkwater schoon is. Zo
is er vervuiling vanuit de industrie, maar er komen ook steeds
meer medicijnresten in ons drinkwater terechtkomen. Hiernaast is het ruimte geven
aan water een belangrijke manier om zo min mogelijk wateroverlast
te krijgen.
Gesprek
Je bespreekt met de leerlingen de tekst die op pagina 18 -19 staat beschreven.
Bedenk vragen die je aan de leerlingen stelt. Laat de leerlingen nadenken
over watervervuiling en waterberging. Zijn ze zich bewust van het feit dat er
medicijnresten in ons drinkwater terecht komt? Welke oplossingen zien de
leerlingen voor dit probleem. Hoe zou je het overtollige water wat in steden valt
kunnen opvangen?
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B

LEVEN IN EEN DELTA

C

Onderdeel C
De leerlingen werken in teams van vier leerlingen aan de opdracht, de groepsleerkracht
begeleidt.

Korte lesinhoud
De leerlingen lezen de tekst over het leven in een delta. Ook bekijken ze de
filmpjes die het ontstaan van de delta laten zien. De gevaren die het klimaat op de
delta hebben worden besproken. De leerlingen maken een ontwerp om het waterpeil in balans te houden.
Lesdoelen
* De leerling weet wat een delta is
* De leerling weet de oorzaken die droge en natte periodes met zich meebrengen
* De leerling weet welke invloed klimaatverandering heeft op het leven in de delta
Benodigheden
* digitale lesbrief onderdeel C
* papier, pen, potloden, materiaal om idee te presenteren
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LEVEN IN EEN DELTA

Ruimte
Op school
Tijd
* 5 minuten intro door groepsleerkracht
* 20 minuten onderzoek gevaar overstromingen en droogtes in
de Nederlandse delta
* 30 minuten oplossingen en ideeën uitwerken in presentatie
* 20 minuten presenteren van ideeën aan de groep
Voorbereiding door de leerkracht
* Zorg dat je de lesbrief van te voren leest en bereid onderdeel C voor.
* Het is belangrijk dat alle leerlingen in teams van vier onderzoek doen naar
de gevaren van natte periodes en extreme droge periodes. Laat iedere leerling een
bepaald onderdeel uitwerken en terugkoppelen naar de rest van zijn of haar team
* deel de leerlingen in groepen van vier in.
Inleiding
De groepsleerkracht vertelt aan leerlingen hoe onderdeel C werkt.
Spreek hierin duidelijk de opdracht met de leerlingen door.
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C

WATER IN BALANS

C

Kern
De leerlingen leren hoe belangrijk het is om het waterpeil in balans te houden. Ze
leren dat we anno 2021 te maken hebben met extreme droge en natte periodes.
Afwisselend leggen deze periode een enorme druk op de rivieren in ons land.
Opdracht
De leerlingen maken in teams van vier de opdracht over droogte en
en overstromingen en de mogelijke gevaren voor het leven in de
Nederlandse delta. Welke oplossingen kunnen zij bedenken om het water op het
juiste peil te houden?
Reflectie
Alle ontwerpteams presenteren hun ideeën om het waterpeil in balans te
houden. De leerlingen stellen vragen over de presentatie en geven een tip en een
top aan elkaar.
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WATERBOUWERS

De leerlingen hebben veel informatie over water opgezocht en gelezen.
Ze hebben door onderzoek te doen bij de onderdelen A, B en C een visie
gevormd over het thema water en de ontwerpopdrachten in teams gemaakt.
In de waterbouw zijn er veel beroepen mogelijk om in te werken. Het is een beroepsveld waar in de toekomst veel werk voor handen is. Bekijk alle filmpjes van
de verschillende beroepen en bespreek met de leerlingen de mogelijkheden voor
beroepen in de waterbouw.
Bespreek met de leerlingen dat er op alle nivea’s van onderwijs beroepen zijn die
met waterbouw te maken hebben.
Groepsgesprek
Bespreek met de leerlingen de beroepsmogelijkheden. Wie hebben er
interesse in het werken in de waterbouw? Wat lijkt hen tof aan werken in
de waterbouw? Kennen ze iemand die werkt in de waterbouw? Wat doet
hij of zij precies?
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D

COLOFON

WATEREDUCATIE
Groep 7-8 primair onderwijs,
Gemeente Etten-Leur
OPDRACHTGEVER
Hanne Poos
KOEPEL, Etten-Leur
CONCEPT EN UITVOERING
Marja Reniers
Beeldlokaal, Breda
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