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Inleiding
Water speelt een vanzelfsprekende rol in ons leven. We drinken ranja, koffi e en thee, we douchen ons, gaan naar het 
toilet en sproeien de tuin. We zwemmen en varen of wandelen langs water. Water biedt kinderen eindeloos veel speel-
plezier. Water is gewoon niet uit ons leven weg te denken; wij kunnen niet leven zonder water. 
 
Klimaatverandering: nieuwe uitdagingen
Je zou haast zeggen dat het vanzelfsprekend is. Toch is het hebben van schoon (drink)water en droge voeten verre van 
vanzelfsprekend. Vooral in een land als Nederland.
De meeste van ons weten wel dat er ingenieuze constructies zijn bedacht om het water te beheersen. Van deltawerken 
tot dijken, van sluizen tot afwatering. De laatste tijd komt er een nieuwe ‘waterfactor’ om de hoek kijken: de klimaat-
verandering. Het regent de laatste jaren harder en vaker dan vroeger. De wateroverlast in Groningen, januari 2012, ge-
tuigt hiervan. De opwarming van de aarde stelt overheden en waterschappen voor nieuwe uitdagingen: hoe kunnen we 
hoog water het hoofd bieden? Welke maatregelen worden er genomen om wateroverlast te beperken? En: wat kunnen 
burgers hieraan bijdragen?

Curriculumvoorstel Watereducatie
Watereducatie op zich is geen verplicht onderdeel van het onderwijs, hoewel aspecten ervan in verschillende kerndoe-
len zijn ingebed. Toch stimuleert de overheid om watereducatie hoger op de agenda te zetten. 
Het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (SLO) heeft daarom een curriculumvoorstel Watereduca-
tie ontwikkeld, om Kerndoel 48 - Leerlingen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om 
bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken – te concretiseren en van inhoud te voorzien. Voor de 
inhoud van het curriculumvoorstel verwijzen we graag naar http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/wateredu-
catiecurriculumvoorstel
Op basis van dit voorstel kunnen lesprogramma’s ontwikkeld worden waarin zowel scholen, waterschappen en andere 
(regionale) partners participeren. Hierbij wordt nadrukkelijk ook ruimte gegeven aan keuzes, inspanning en profi lering 
van scholen.

Wegwijs in Water
Het arrangement ‘Wegwijs in Water’ is een uitvloeisel van dit curriculumvoorstel. Het is tot stand gekomen in samen-
spraak met scholen, de Gemeente Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en het Waterbe-
drijf Groningen. Wegwijs in Water biedt een aantal bouwstenen waarvan wij hopen dat scholen – of ze nu ‘regulier’, 
Jenaplan, Dalton of Speciaal Onderwijs zijn – er op hun eigen manier mee kunnen werken.  We hopen dan ook dat 
scholen hun specifi eke gebruik van Wegwijs in Water met ons willen delen, zodat ook anderen er hier hun voordeel 
mee kunnen doen.

Wegwijs in Water bestaat uit 5 onderdelen:
1. Een digiles ‘De aarde, een bol vol water’ (v.a. groep 5)
2. Het Waterlab: een circuit met waterproefjes voor OB, MB en BB
3. Het buitencircuit, waarbij de waterkwaliteit gemeten wordt (v.a. groep 5)
4. Een Waterpad voor de kleuter- en onderbouw (groep 1 t/m 4)
5. Plusbouwstenen: een bezoek aan waterbedrijf, waterzuivering, gemeente of waterschap, of elementen van het  
 educatieve programma van deze ‘waterpartners’.

Onderbouw
Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) bestaat ‘Wegwijs in Water’ dus uit een 
1. Waterlab 
2. Druppiepad
Daarnaast worden in deze handleiding en de bijgevoegde lesbrief nog andere suggesties gedaan voor ‘waterwerk’.



5

Waterlab
Het waterlab bestaat uit een serie proefjes en opstellingen waarin kinderen kennis kunnen maken met de eigenschap-
pen van water. In zijn totaliteit bestaat het circuit uit 17 opstellingen voor onder-, midden- en bovenbouw. Voor de 
onderbouw (groep 1 t/m 4) zijn er 9 opstellingen.

1. Drijven en zinken
2. Water en lucht
3. Van hoog naar laag
4. Oplossen in warm en koud
5. Oplossen en fi lteren
6. Vormen en volume
7. Smelten
8. Water kruipt omhoog
9. Verdampen en regen.

Elke opstelling is voorzien van een boekje met een overzichtelijk stappenplan voor de proefjes. Op de achterkant van 
de boekjes staat achtergrondinformatie, die eventueel gebruikt of gelezen zou kunnen worden door kinderen in de 
groepen 3 en 4.

Aanbevelingen
1. Het is raadzaam extra begeleiding in te schakelen tijdens het circuit in de vorm van ouders en andere begeleiders. 
Bij de handleiding treft u een aparte bijlage ‘informatie voor ouders/begeleiders’ aan. Deze kunt u kopiëren voor ou-
ders/begeleiders. U kunt hierbij ook de achtergrondinformatie kopiëren en bijvoegen.
2. U kunt zelf bepalen hoe u de stations wilt gebruiken. U kunt een circuit uitzetten, maar ook een hoek inrichten of 
proefjes klassikaal laten zien. Desgewenst kunt u Martin Borchert, de maker van het circuit, uitnodigen om proefjes 
met leerlingen uit te diepen (050-3116053, martinborchert@gmail.com)
3. Indien u gebruik maakt van een circuit, stel dan een coördinator aan (leerkracht, ouder, stagiair) die de organisatie 
begeleidt. Deze coördinator kan ervoor zorgen dat alle materialen er zijn, dat alles goed klaarligt en dat alles opge-
ruimd en schoongemaakt wordt.

De opstellingen zijn als volgt verpakt:
Pakket 1: opstelling 1 en 6
Pakket 2: opstelling 2 en 3
Pakket 3: opstelling 4, 5 en 8
Pakket 4: opstelling 7 en 9
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Voorbereiding
Voor het circuit moet u de volgende voorbereidingen treffen:
■ U zet de stations 1 t/m 9 uit. Station 9 heeft een verwarmingselement. Hiervoor heeft u een verlengsnoer of een 
stopcontact nodig.
■ Bij de circuitmaterialen zitten ijsklontjeszakjes waar u water in kan doen. Vul er 3, knoop ze aan de bovenkant dicht 
en leg deze samen met het koelelement van de koelboxen ruim van tevoren in de vriezer. Vlak voor de start van het 
circuit doet u minimaal 30 ijsklontjes in het geïsoleerde bakje bij station 4 en minimaal 20 klontjes bij station 5. 
■ Bij station 6, 7 en 8 dient u warm water in de thermosfl esjes te doen.
■ Maak groepjes van 2 à 3 leerlingen. Elk groepje vult een eigen literfl es water. Elk groepje krijgt ook een slangetje en 
een spuit. Hiermee gaan ze op pad.

Tijdens het circuit
■ Leerlingen gaan in groepjes van (het liefst) twee kinderen op pad met een literfl es water, een slangetje en een spuit. 
De begeleider leest zo nodig de tekst in het boekje voor. Tijdens de proef blijkt vanzelf wat leerlingen moeten doen het 
achter te laten voor een volgende groep.
■ Station 9, verdampen en regen, deelt u met het bovenbouwcircuit (daar is het station 5). Als de ruimte op school zich 
ertoe leent, kunt u beide circuits goed in dezelfde ruimte uitzetten. 
■ De kinderen dienen zich aan het aantal schepjes zout etc. te houden die in de boekjes staan aangegeven. Zo kan wor-
den voorkomen dat de materialen te snel moeten worden bijgevuld. 

Na afl oop
■ Bij enkele stations staat een afvalbakje. Na afl oop worden deze geleegd.
■ De fi lterzakjes en de wattenschijfjes kunnen in de afvalbak
■ Het water en gefi lterde afvalwater kan door de gootsteen. 
■ Waarschijnlijk dient u enige zaken (en de vloer) droog te maken of om te spoelen.
■ Maak gebruik van de bijvulmaterialen om de opstellingen/stations te ‘bevoorraden’. 

Waterlab, benodigdheden per opstelling:

Station 1, drijven en zinken
■ bak met water
■ bakjes met ijzerdraad
■ bakje met polystyreenblokjes
■ bakje met plasticineblokjes
■ bakje met wasblokjes
■ bakje met cocktailprikkers
■ boekje station 1 onderbouw

Achtergrondinformatie drijven en zinken
Water bestaat uit heel veel kleine deeltjes. Ze kunnen lichte dingen, bijvoorbeeld kurk, hout of piepschuim, dragen. Maar zware 
voorwerpen zinken.
Toch kan iets wat zwaar is, blijven drijven. Neem nou een boot. Een boot is zwaar, maar ook lang en groot. Hij drukt de water-
deeltjes onder zich weg. Maar die willen weer terug naar boven! Ze ‘drukken’ de boot omhoog. Omdat een boot zo groot is, zijn er 
meer waterdeeltjes die er tegenaan kunnen drukken. 

Dan is er nog iets. Een boot is hol van binnen. In de holtes zit lucht. Het schip en de lucht zijn lichter dan het water. Omdat een 
boot lang is (veel waterdeeltjes kunnen hem omhoog drukken) en hol (er zit veel lucht in) kan water de boot dragen.

Station 2, water en lucht
■ waterbak
■ halve fl es met dop
■ knikkers
■ boekje station 2 onderbouw
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Achtergrondinformatie water en lucht
Lucht is ‘iets’. Het heeft gewicht.

Als je de halve fl es in het water duwt, dan voel je dat hij eigenijk omhoog wil.  Dat zit zo: water heeft heel veel kleine waterdeelt-
jes. Als je een voorwerp in het water legt, dan worden deze waterdeeltjes ‘weggedrukt’. Maar de deeltjes willen terug naar boven. 
Ze duwen de fl es weer omhoog. 

Als je de fl es langzaam uit het water trekt dan voelt hij zwaar. Dat zit zo: Het water wil eigenlijk naar beneden en wil de fl es met 
zich meetrekken. Dat komt door de zwaartekracht. Draai je de dop eraf, dan stroomt de lucht in de fl es en zakt het water naar 
beneden. De fl es is weer ‘vrij’. 

Station 3, vormen en volume
■ maatbeker met streepje tot 500 ml
■ fl essen in vormen, trechtertje
■ boekje station 3 onderbouw

Achtergrondinformatie vormen en volume
Elk fl esje heeft een andere vorm. Toch past in elk fl esje dezelfde hoeveelheid 
water. 
Het water dat in het fl esje past noemen we ook wel: de inhoud. 
Denk je dat er in een hoog fl esje meer water gaat? Dat hoeft niet zo te zijn! Dat heb je in deze proef kunnen zien.

Station 4, water stroomt van hoog naar laag
■ waterfl essen met dwarsverbindingen op ronde schijf
■ bakje met witte korrels en bakje met rode korrels
■ boekje station 4 onderbouw

Achtergrondinformatie van hoog naar Laag
Is het je gelukt het steentje in de fl es te krijgen en andersom? Dat deed je met 
het slangetje en je adem. De zwaartekracht hielp ook een handje.

Water wil altijd naar beneden stromen. Dat komt omdat de aarde aan het water 
‘trekt’: we noemen dat zwaartekracht. Maar ook de lucht heeft gewicht en duwt 
op water. Doordat de aarde trekt en de lucht duwt gaat het water naar beneden. De luchtdruk zorgt ervoor dat het water in de buis-
jes altijd op dezelfde hoogte staat. Hiervoor moeten de buisjes wél met elkaar in verbinding staan.

Station 5, oplossen in warm en koud
■ 1 x 2 liter thermoskan (hier komt warm water in)
■ 2 roerlepels
■ 1 maatlepel
■ 4 bekers
■ suiker
■ bakje met thee
■ bakje met theelepel
■ boekje station 5 onderbouw

Achtergrondinformatie oplossen in warm en koud
Het lijkt wel of suiker verdwijnt in water. Toch is dat niet zo. Je zíet de suiker niet meer, maar próeft hem nog wel. De suiker is dus 
nog wel ergens in het water, maar is opgelost. 
In warm water kun je makkelijker suiker oplossen dan in koud water. Ook thee ’trekt’ makkelijker in warm water. Hoe kan dat? 
Water bestaat uit heel veel kleine onzichtbare deeltjes. Hoe warmer het water, hoe sneller deze deeltjes bewegen. De deeltjes bot-
sen tegen de theeblaadjes. Die worden sneller zacht. De geur en smaak lossen sneller op in warm water. 
Veel stoffen kunnen oplossen in water. Er kunnen dus ook gevaarlijke stoffen inzitten, zonder dat je ze ziet! Ons drinkwater kun je 
gelukkig veilig drinken, want dat wordt goed gecontroleerd. 
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Station 6, oplossen en fi lteren
■ 2 x 2 liter thermoskannen (hier komt warm water in)
■ 4 bekers
■ 4 roerlepels
■ 1 maatlepel
■ potjes met zout, wit zand, zwarte aarde, meel, zout
■ boekje station 6 onderbouw

Achtergrondinformatie oplossen en fi lteren
Niet alles lost op in water. Meel maakt een troebel papje, zand zakt naar de 
bodem en koffi e splitst zich in delen die naar de bodem zakken en lichte delen die blijven drijven. Zout lost wél op in water.

Wij gooien vies water door de gootsteen. Dit lost niet allemaal op in water. De fabriek waarin water wordt schoongemaakt, haalt 
met fi lters eerst het ergste vuil uit het water voordat het verder wordt schoongemaakt. Net als het theezeefje dat jij hebt gebruikt! 

Station 7, smelten
■ bekers met letters A, B en C
■ zout
■ isolatiebakje (hierin komen ca. 30 ijsklontjes)
■ boekje station 7 onderbouw

Smelten
Als water stroomt, zeggen we dat het vloeibaar is. Maar water kan er ook anders 
uitzien. Als het heel koud is wordt het ijs. 

Als je ijs in water legt, gaat het smelten. Hoe warmer het water, hoe sneller het 
ijs smelt.

Dat zit zo: water bestaat uit heel veel kleine, onzichtbare deeltjes. Deze deeltjes bewegen. Dat kun je met het blote oog niet zien. 
Maar we weten: in een bak gewoon koud water bewegen de deeltjes normaal. In een bak heet water bewegen ze heel snel. In een 
bak ijs bewegen de deeltjes (bijna) niet. 

Als je een ijsklontje in een bak water legt, smelt het. Hoe sneller de deeltjes van het water bewegen, hoe harder ze tegen het ijs 
stoten. Een ijsblokje wordt daarom sneller klein in warm water dan in koud water.

Station 8, water kruipt omhoog
■ wattenschijfjes
■ potje zout
■ laag plat schaaltje
■ pipet
■ fl esje kleurstof
■ boekje station 8 onderbouw

Achtergrondinformatie water kruipt omhoog
Hoe kan dat nou? Water stroomt toch altijd van hoog naar laag? Dat is zo. Maar 
in sommige gevallen stroomt water omhoog. 

Zout bestaat bijvoorbeeld uit allemaal kleine korreltjes. Tussen de korreltjes zit ruimte. Die ruimtes zuigen het water omhoog. Dat 
kon je zien doordat het bergje zout eerst beneden blauw werd, en toen pas bovenin. 

Zout ‘trekt’ water aan. Het water verdwijnt van de bodem van het schaaltje en gaat in het bergje met zout zitten. 

In je lichaam zit ook water. Wat gebeurt er als je chips of pizza eet? Juist: het zout neemt water uit je lichaam op. Je krijgt opeens 
vreselijk veel zin in drinken!
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Station 9, verdampen en regen
■ verwarmingselement
■ kookplaat
■ bakken
■ trechter
■ bakje met ijsklontjes
■ boekje station 9 onderbouw

Achtergrondinformatie verdampen en regen
Als water stroomt, zeggen we dat het vloeibaar is. Als het heel koud is wordt 
het ijs.  Maar water kan ook nog iets anders worden: waterdamp.
Door de warmte van de zon verandert water in hele kleine, onzichtbare waterdruppeltjes. Dat noemen we waterdamp of watergas. 
Deze hele kleine druppeltjes gaan omhoog. Hoog in de lucht is het koud. Daar worden de piepkleine onzichtbare druppeltjes weer 
waterdruppels. Wij zien ze als wolken. Als ze zwaar genoeg zijn, vallen ze naar beneden. Het regent!
Het zout blijft in de zee. Daarom smaakt regenwater niet zout.

Druppiepad

Het Druppiepad bestaat uit het verhaal ‘Waar is Druppie gebleven?’, 20 kaarten kaarten voor een waterwandeling 
(waarvan u ca. 8 kiest) en 6 emmertjes met (onderzoeks)materialen.

Waar is Druppie gebleven?
Dit verhaal gaat over Druppie. 
Druppie is een waterdruppel en woont met heel veel andere druppels in een wolk.
Een grote witte wolk, hoog in de blauwe lucht.
De druppels vormen samen het regenvolk.
Druppie is een klein druppeltje.
Hij ziet er heel mooi uit. 
Z’n glanzende jasje schittert als de zon erop schijnt.
Druppie groeit dan van trots en steekt z’n buikje vooruit.

Het regenvolk houdt van reizen.
De wolk blijft nooit lang op dezelfde plaats. 
Dat komt door de wind.
Als het hard waait, dan glijdt de wolk snel langs de hemel.
Dat vindt Druppie spannend.
Woei, woei, woei, loeit de wind.
O, wat gaat dat lekker snel!

De wolk van Druppie ziet er steeds anders uit.
De ene keer is hij zo rond als een bal.
Dan lijkt hij weer op een olifant, met een lange slurf.
Of een konijn met grote oren.
Of een schaap met vijf poten.

Soms botst de wolk op een andere wolk. 
Meestal gebeurt er niks.
Maar af en toe, als het heel warm is geweest, komt er een klap!
En een gerommel! Oei: onweer!
Als de botsing heel erg is ziet Druppie een lichtfl its. 
De hemel wordt fel verlicht. 
Dat vindt hij wel een beetje eng.
Maar het wordt altijd wel weer rustig.
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Soms reist de wolk een tijdje samen met andere wolken. 
Er zijn wolken die heel groot en donker zijn.
Daar zitten hele dikke en zware druppels in.
Die vallen vaak naar beneden. Met z’n allen tegelijk. 
Het regent regendruppels.
Pets, pets, pats, overal vallen ze neer op de aarde.

Op een dag blaast de wind een gat in de wolk. 
Nieuwsgierig kijkt Druppie naar beneden.
Hij ziet een zwart-witte koe in een groene wei.
Een witte zwaan op een blauw meer.
Bomen met groene bladeren.
Huizen met rode daken.
En nog veel meer…

Het regenvolk wordt groter en groter.
Er komen nieuwe druppeltjes bij. 
Die zweven vanaf de aarde omhoog.
Ze zijn nog heel klein en licht en je ziet ze niet.
Maar als ze eenmaal in de wolk zitten, dan worden het echte druppels.

De nieuwe druppels hebben veel te vertellen.  
Ze zijn op veel plekken geweest.
Op de neus van een hond.
Op de stengels van het gras.
Op het huisje van een slak.
In een plas op het schoolplein.
In het putje op straat.
En nog veel meer…
Wij zijn beneden heel belangrijk, zeggen de druppels.
Zonder ons kunnen de mensen niet leven.
Druppie kan uren naar ze luisteren.
Zou het waar zijn?

Op een dag gebeurt er iets bijzonders. 
De wolk wordt zwaar en donker.
Alle druppels zitten stijf tegen elkaar aan.
En dan…
Dan scheurt de wolk open en alle druppels vallen naar beneden.
Ook Druppie valt. Midden in een grote dikke regenbui.
Pets, pets, pats, daar komen de druppels neer. 
Pets, daar landt ook Druppie.
Hij blijft even liggen, heel stil.
Waar is hij terecht gekomen?
En hoe zal het nu verder gaan?
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Nabespreking in de klas:
Praat met de kinderen na over het verhaal:

• Waar zou Druppie terecht zijn gekomen? Laat de kinderen verzinnen.
• Wat zou er verder met Druppie gebeuren denk je?
• Druppie is een druppel. Waar heb jij wel eens een druppel gezien?
• Of heel veel druppels bij elkaar?
• Was dat buiten of binnen?
• Vind jij regen fi jn?
• Wat doe je als het regent?
• Waar blijft de regen volgens jou?

Nog meer vragen:
• Heb jij wel eens een bijzondere wolk gezien?
• Welke vorm had die wolk? En welke kleur?
• Heb je wel eens onweer meegemaakt? Hoe vond je dat?
• Wat vind jij fi jn weer en waarom?
• Wat vind jij geen lekker weer en waarom?

Ga met de kinderen het Druppiepad doen en laat ze ervaren en ontdekken waar Druppie en de andere regendruppels 
terecht kunnen zijn gekomen en wat er vervolgens is gebeurd.
De opdrachten vinden allemaal buiten plaats.

De opdrachten
In totaal zijn er 20 opdrachten.
Kies de opdrachten uit die u geschikt vindt voor uw klas en die rondom de school uitgevoerd kunnen worden. Kies ca. 
8 opdrachten. 
U kunt de opdrachten bevestigen met de blauwe lintjes die u bij het pakket aantreft.
Ook kunt u ervoor kiezen om de speciale opdracht standaards te lenen van NDE. Deze kunt u op de juiste plek neerzet-
ten en de opdracht erin zetten.

Groepjes indelen
Maak niet meer dan 6 groepjes van maximaal 4 à 5 kinderen en zorg voor een begeleider per groepje. Bij de start 
wordt afgesproken welk groepje bij welke opdracht begint. Verder kunnen ze rouleren. Er zijn altijd een paar opdrach-
ten vrij.
De begeleider leest de tekst voor en laat de kinderen de vragen en opdrachten één voor één uitvoeren. Het is aan te 
bevelen de opdrachten van te voren met de begeleiders te bespreken en ook de plekken waar de opdrachten staan.
Zorg ervoor dat u zelf geen groepje hebt zodat u kunt inspringen waar dit nodig mocht zijn.

Materialen
Elk groepje krijgt een emmer mee met voorwerpen die ze bij de opdrachten kunnen gebruiken. Op de opdracht zelf 
staat bovenaan vermeld welk voorwerp dat is. De kinderen kunnen om de beurt de emmer dragen. De ‘muts’ op de 
emmer kan eraf blijven tijdens de opdrachten er erop als het regent. Zorg er na afl oop voor dat de materialen schoon en 
droog zijn.
De materialen die erin zitten zijn:
1 plantenspuit (vul die zelf met water)
1 plastic fl es (vul die zelf met water)
1 bakje met steentjes
1 bakje met graankorrels
1 apothekersfl esje
1 doosje met 5 loepjes
1 schepje
1 lepel
1 gieter
3 zoekkaarten (waterdieren, waterplanten, bodemdiertjes)
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Nabespreking: Waar is Druppie gebleven?
Na afl oop kunt u in de klas napraten over de ervaringen van de kinderen.
Hebben de kinderen ontdekt waar Druppie gebleven is? En wat er verder gebeurd kan zijn?
Bijv. in de grond, een putje, de vijver, een plas. Maar ook opgedronken door mensen, dieren of planten.
En misschien: je weet maar nooit, maar het is heel goed mogelijk, is Druppie door de warmte van de zon weer omhoog 
gegaan en zit hij nu weer lekker in een wolk. Klaar voor de volgende reis!

Nu is er met Druppie nog iets bijzonders aan de hand.
Als het vriest, wordt hij hard. 
Als hij warm wordt, stijgt hij als héél klein onzichtbaar druppeltje omhoog.
Als hij afkoelt wordt hij weer een druppeltje.
Als hij bij een andere druppel komt, vormen ze samen een nieuwe druppel.
Wat kan Druppie toch veel! Hij is een echte superkampioen.
Eigenlijk is Druppie altijd op reis. Dat is wat hij het liefste doet.

Nog meer om over te praten:
Regenwater zakt in de grond. Dat is fi jn voor planten want die zuigen het op met hun wortels en daar groeien ze van. 
Ook wij gebruiken water uit de grond. Dat water moet natuurlijk eerst schoongemaakt worden. Daar zijn speciale ap-
paraten voor. Die maken het schoon en door buizen stroomt het onze huizen binnen. Als je de kraan open draait komt 
er schoon water uit. De kinderen kunnen vast wel bedenken waarvoor al dat water gebruikt wordt!

Suggesties om binnen te doen
Binnen, in het schoolgebouw, zijn een aantal waterpunten waar de kinderen naar kunnen zoeken en die bekijken. U 
treft hiervoor suggesties en ideeën aan. 

Radiator en buizen
Laat de kinderen bij de radiator en de buizen kijken.
Is de verwarming aan of uit? Voelt die warm of koud?
Hoe komt het water de radiator binnen?
En waar gaat het water eruit? 
Laat ze de buizen volgen. 
Waar komt het warme water vandaan?
(misschien mogen ze in de ruimte van de verwarmingsketels kijken?)
Hoe maak je het warmer in de klas?

Toilet
Kun je zien waar het spoelwater inzit? (misschien kunnen de 
kinderen binnenin kijken?) 
Wat gebeurt er als je doortrekt? (goed kijken waar het water 
terecht komt)
Waar blijft het water? 
Is het water spoelwater schoon?
Zit er een spaarknop op het toilet?
Waarom is dat belangrijk?
Hoe vaak ga jij per dag naar het toilet?
Misschien kan het spoelwater opgevangen worden in een bak-
je en daarna in een litermaat gemeten worden. Hoeveel water wordt er per keer gebruikt? Ook zien de kinderen hoe 
schoon het water eigenlijk is.
Er kan gesproken worden over het feit dat er schoon water gebruikt wordt om door te spoelen. Zou er ook ander water 
gebruikt kunnen worden? Zou dat beter voor het milieu zijn?

Douches (in de gymzaal)
Na de gym wordt er gedoucht zodat de kinderen weer fris zijn. 
Laat ze eens beter naar die douches kijken.
Hoe ziet de douchekop eruit?
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Waarom zitten er zoveel gaatjes is?
Is er ook een douche stuk? Komt daar nog water uit?
Kan de douche harder of zachter lopen?
Kun je de douche zelf regelen of is er 1 knop voor alle douches?
Voelen de buizen ook warm aan?
Hoe wordt dat water warm?
Waar loopt het douchewater weg?
Kun je de douche zo zacht zetten dat het druppelt?
Hoe vaak douchen de kinderen per week? 
Of gaan ze in bad? Wat kost meer water?
Wat zien de kinderen als ze gedoucht hebben? (stoom, de spiegels zijn beslagen)
(warm water wordt stoom, heel kleine onzichtbare druppeltjes. Als die druppeltjes tegen een koud oppervlak aan ko-
men worden het weer gewone druppels)

Brandslang
Elke school heeft een brandslang of blusapparaat, meestal meerdere.
Dat is verplicht want dan kun je direct ingrijpen als er brand is.
Het duurt altijd een poosje voordat de brandweer er is.
Laat de kinderen op zoek gaan naar de plekken waar brandslangen en blusapparaten hangen. 
Ze mogen er beslist niet aankomen!
Hoe dik is de slang? Dikker dan een tuinslang? Waarom is dat?Hoe lang zou de slang zijn? Schat eens hoeveel meter, 
hoeveel lokalen lang?
Waarom is die zo lang?
Waar zit de kraan?

Wasbak
In de klas is vaak wel een wasbak of soms een aanrechtje. Laat de kinderen 
daar eens kijken.
Hoe ziet de kraan eruit? Van welk materiaal is de kraan gemaakt?
Komt er warm of koud water uit de kraan?
Kun je dat aan de kraan zien?
Zie je de buis waar het water naar de kraan stroomt?
En waar blijft het water?
Hoe zien die buizen eruit? Waar zijn ze van gemaakt? 
Zit er een ‘stop’’ in de wasbak? Waarom is dat soms handig?
Wat wordt er allemaal gedaan bij de wasbak of het aanrecht? (handen wassen, iets omspoelen, iets weggooien, appel 
wassen enz.)
U kunt met de kinderen praten over watergebruik en waterbesparing: bij handen wassen het water langzaam laten stro-
men of de kraan tussendoor dicht doen. Bij tandenpoetsen de kraan dicht. Kraan nooit zomaar laten stromen)

Koelkast met diepvries.
Laat de kinderen een ijsklontbakje vullen met water en in de diepvries plaatsen. Hoe lang duurt het voordat het ijs is? 
Ze kunnen de ijsklontjes daarna bekijken en voelen.
Op verschillende manieren laten smelten: in de hand, op een schoteltje, in de koelkast, in de vensterbank, boven de 
verwarming enz. Waar is het ijsklontje het eerst gesmolten? En waar het laatst? Hoe zou dat komen? Wat zien ze als 
het klantje gesmolten is?
Kunnen ze een ijsklontje laten ‘druppen’?

Water koken
Als er een keuken met gasfornuis of een kookplaat is, dan kunnen de kinderen zien hoe water kookt. Dat mag nooit 
zonder begeleiding gebeuren!
Een laagje water in een pan aan de kook brengen. Hoe lang duurt dat?
Hoe zie je dat het bijna kookt?
Wat hoor je als het water kookt? Wat zie je?
De kinderen kunnen een spiegel boven het water houden, als dit zachtjes kookt.
Wat zien ze op de spiegel? (die beslaat en er vormen zich druppeltjes)
Waar wordt kokend water voor gebruikt?
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Andere activiteiten met water
Dansspetters: douchedruppel
In de dansmethode ‘dansspetters’ is een dansles uitgewerkt met inleiding, opwarming en exploratie. 

Waterbak
Trechters, slangen, rietjes, potjes, verschillende maten fl esjes, blikjes met één gaatje, twee gaatjes, veel gaatjes, plastic 
knijplessen, tuitkannen, borden, bakken, pakken melkkarton, pipet, spons, plastic zakjes (met gaatjes) etc. bieden uiter-
aard veel ontdek- en speelplezier.

Dijken bouwen
Bij de watertafel staan materialen als een gieter, 
zand, grind, resten klei, stukken steen, waterdicht 
materiaal zoals stukjes plastic of zeil, dunne houten 
plankjes, latjes en stokjes, blokken. Voer met de 
kinderen een kringgesprek over de zee, het strand, 
het bouwen van een zandkasteel of het graven van 
een diepe kuil. Hoe zorgde je ervoor dat het water 
niet binnen kwam? Wie heeft wel eens op een rivier 
of een dijk gelopen? Waarom is een dijk nodig? Kan 
water nooit over een dijk heenkomen? Wat gebeurt er 
dan?
Laat kinderen vervolgens halfweg in de watertafel 
een dijk bouwen met de verschillende materialen. 
Welke materialen zorgen er het beste voor dat de dijk 
waterdicht is? Laat de dijk testen door voorzichtig 
water aan één kant van de tafel te gieten. Wat werkt 
goed en wat niet?

Ontdekhoek: drijven of zinken
Richt een tafel in met een doorzichtige glazen bak, een gieter, stukjes zeep, knikkers, kurken, kroonkurken, glazen 
fl essen en plastic fl essen met dop. Bespreek vooraf, in een kringgesprek: wat denken jullie wat er gebeurt als je een 
pingpongbal in het water gooit? Is een tennisbal zwaarder of lichter dan een pingpongbal? Een grote voetbal? Probeer 
het uit en laat de kinderen vervolgens experimenteren in de ontdekhoek, eventueel met werkbladen.

Ontdekhoek: oplossen
Richt een hoek in met doorzichtige glazen potjes en bakjes, suikerklontjes, bakje met zand, fl es afwasmiddel, thee-
zakjes, lepeltjes. Bespreek vooraf: wat denk je dat er gebeurt als je een suikerklontje in het water gooit? Kun je het er 
na een poosje nog uithalen? Gebeurt hetzelfde met zand? Hoe kun je water een kleur geven? Laat de kinderen expe-
rimenteren en bespreek na: wat gebeurde er met de suiker, loste het vanzelf op? Hoe kwam het dat het troebel werd? 
Hoe kan het dat zand naar de bodem zakt? U kunt ze ook met andere stoffen laten experimenteren, zoals zeeppoeder, 
behangplaksel, koffi e of gips.

Verdampen
Vul een aantal verschillende fl esjes en schaaltjes met water. Laat ze een tijd voor het raam in de zon staan. Bekijk na 
een aantal dagen het resultaat. Water verdampt niet alleen, maar de vorm van het fl esje/schaaltje beïnvloedt ook de 
hoeveelheid water die er verdampt. Waar zit nog het meeste water in? En waarin het minste?

Waterkant
Ga met kinderen naar de waterkant en voer de eendjes. Hoeveel verschillende waterdieren zien ze? Wat doen deze 
dieren? Groeien er veel planten langs de waterkant? Ontdek de verschillen. Leven er ook dieren ín het water? Even-
tueel kunt u met een schepnetje achtjes in het water draaien en de inhoud in een bak met water doen. Neem de bak of 
emmer eventueel mee de klas in. Zitten er verschillende waterdiertjes in? Hoe bewegen ze? Welke vinden de kinderen 
het leukst?
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Druppels 
Laat druppels vallen op het raam en volg ze met een vergroot-
glas. Waar gaan ze heen? Welke druppel gaat snel? Wat gebeurt 
er als er druppels bij elkaar komen? Laat druppels vallen op ver-
schillend materiaal, zoals plastic, hout, glas, metaal, zilverfolie,  
rubber, vetvrij papier, steen, water. Wat zie je? Probeer het ook 
eens van verschillende hoogten.

Schilderen met druppels
Maak een sopje van water, afwasmiddel en ecoline. Blaas er 
met een rietje bellen mee en laat ze spatten op papier. Prachtig 
resultaat! 

Waterkijker maken
Haal met een blikopener de bodem van een blik (of een kapot emmertje). Let op: de randen van het deksel zijn scherp, 
dus je kunt beter even hulp van een volwassene vragen. Doe een doorzichtig stuk plastic over een open kant van het 
blik. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld plastic van een diepvrieszakje gebruiken. Maak het plastic stevig vast met een 
elastiek.

Je waterkijker is nu klaar voor gebruik. Steek de waterkijker met de dichte kant in het water. Omdat het water het plas-
tic een klein beetje indrukt, werkt de kijker als een vergrootglas. Nu kun je eindelijk zien wat er allemaal voor dieren 
in de sloot leven. Kijk wel uit dat je er niet invalt! http://www.leukvoorkids.nl/waterkijker

Vissen knutselen
Op http://www.knutselmap.nl/tab/onderwater en http://www.knutselidee.nl/thema/vissen.htm staan allerlei teken-, 
schilder en knutselsuggesties met betrekking tot vissen.

Aquarium inrichten
Richt een aquarium in met zelf gevangen waterplan-
ten- en dieren. 
Zorg voor een niet al te kleine waterbak. De mini-
mummaten zijn 50 x 20 x 20 cm. De bak moet op een 
koele plek staan, nooit direct in het zonlicht. Plaats 
een dekruitje op de bak (bijvoorbeeld van vitrage) 
om wegvliegen van zweefvliegen, waterkevers of 
muggen te voorkomen. 
Bedek de bodem met een laagje gewassen zand (2 
cm) en zet daarin wat waterplantjes die tijdens het 
bezoek aan de waterkant zijn opgevist. Vul de bak 
voor een kwart met slootwater en vul het aan met lei-
dingwater van dezelfde temperatuur. Het water mag 
niet boven de 20 ◦C uitkomen.
Doe niet teveel dieren in het aquarium en houd de 
dieren niet langer dan enkele weken in de klas. Kikkervisjes en vissen kunt u langer houden, mits ze goed worden ge-
voerd (gekneusd slablad, voeding uit de viswinkel).  Zodra de kikkervisjes het kikkerstadium hebben bereikt, moeten 
ze worden teruggezet. Als u kikkervisjes houdt, doe dan wat stukjes hout of schors in het aquarium waarop kikkertjes 
kunnen klauteren zodra ze pootjes krijgen. Zodra ze gaan springen moeten ze worden teruggezet.
De kleine diertjes (kikkervisjes, watervlooien), kunnen het slachtoffer worden van roofkevers, libellenlarves en bloed-
zuigers. Als u dit wilt voorkomen kunt u deze beter in een aparte bak doen.
Een luchtpompje met een bruissteentje is goed voor de doorluchting. Ververs één keer in de twee dagen (een deel van) 
het water.
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Prentenboeken op het digibord
www.schoolbordportaal.nl
www.leesmevoor.nl
www.kinderpleinen.nl
www.kleutergroep.nl

Zelf zoeken naar prentenboeken: via www.google.nl of www.yurls.nl; gebruik de zoekterm ‘prentenboeken digibord’ 
of de ‘naam van het prentenboek’ in combinatie met ‘digibord’. Voor sommige sites (hetsprekendboek.nl) is een abon-
nement nodig. 

Zelf aan de slag? Sites met lesideeën

http://www.karinvanschijndel.yurls.net/nl/page/743471
Digibordmateriaal (praatplaten, prentenboeken, afl everingen Koekeloere) over het thema water.

http://kleuters.mysites.nl
Tips voor het inrichten van een (onder)waterhoek

www.digibordopschool.nl/pagina/biologie
www.klassetv.nl
Afbeeldingen en fi lmpjes

www.beesies.nl/in_sloot_en_plas.htm
Afbeeldingen van dieren in en om sloot en plas

http://www.jufanke.nl/themawater.html
Het thema ‘water’ uitgewerkt voor kleuters, met dans- , 
zing-, speel-, kring- en knutselactiviteiten.

http://www.123lesidee.nl/fi les/watergr12.doc
Uitgewerkte lessen met achtergrondinformatie over water voor de onderbouw.

http://www.watervoorlater.nl/NR/rdonlyres/EDBB5CF6-E906-4B18-9134-6527181C6866/0/050214keuzeles2.doc 
Hoe maak je je eigen waterzuivering?

http://www.encyclopedoe.nl/index.php?onderwerp_id=72
Allerlei proefjes over water, van veldwerkonderzoek tot dichtheid van water onderzoeken.

http://www.123lesidee.nl/fi les/Kaartenbak%20natuur%20-%20water.pdf
‘Kaartenbak’ met waterproefjes, zoals bellen blazen, een lavalamp of regenmeter maken, een aangedreven boot, hoe-
veel druppels passen er op een munt? Etc.
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Filmpjes over water onderbouw
Filmpje Ik mis een vis (afl evering 505 Koekeloere)
www.schooltv.nl/docent/project/1556450/koekeloere/2915201/afl everingen-2010-2011/?offset=80&max=10

De waterweg...
Voordat het water in het riool belandt, volgt het eerst een lange weg.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030701_water01

Een put met een deksel
Als je over straat loopt kom je allerlei putten tegen. In sommige van deze putten komt ons water. Maar er zijn ook 
putten met gas of putten waar juist water uitkomt voor de brandweer.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030701_water02

De waterfabriek
Maak je eigen waterfabriek. Zo kun je zien hoe je zelf water kunt zuiveren. 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030701_water03

Doe een proefje
Sneeuw bestaat uit water en lucht. Hoeveel water blijft erover van een vol glas sneeuw? Kijk maar eens naar dit proef-
je. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050503_sneeuw01

Wat gebeurt er met water nadat wij het gebruikt hebben?
Als wij gebadderd of afgewassen hebben, gaat het water ergens heen. Maar waar? In dit 
fi lmpje zie je wat er met ons gebruikte water gebeurt. http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20060913_water_zuivering

Drijven en zinken met Flip de beer
Kinderen proberen in de watertafel uit of spullen zinken of blijven drijven. Blijft een stukje hout drijven? Zal een geld-
muntstuk blijven drijven of zinken? Daarna laten ze bootjes drijven en houden ze een waterrace met bootjes van kurk. 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031203_drijvenenzinken01

Regenschoenen testen met Flip de beer
Flip en een groepje kinderen gaan in een wasteil gevuld met water staan en zoeken uit 
welke schoenen of laarzen het beste tegen de regen kunnen. Daarna testen ze het buiten, 
met regenpakken en een mooie paraplu! 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101207_fl ipinderegen01

Wat gebeurt er met water als je het heel koud of heel warm maakt?Water bevriest als 
het 0 graden is. Dan wordt het ijs. Als water 100 graden is begint het te verdampen. Dan 
wordt het waterdamp.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050503_sneeuw3vormen01

Wat leeft er in de sloot?
Wist je dat er in de sloot van alles leeft? Bootsmannetjes, watertorren en schaatsenrijdertjes bijvoorbeeld! 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100601_slootdiertjes01

Kinderen proberen in de watertafel uit of spullen zinken of blijven drijven. Blijft een stukje hout drijven? Zal een geld-
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Beste ouder/begeleider,
Binnenkort gaat u leerlingen begeleiden bij proefjes uit het Waterlaboratorium. Hierbij ontvangt u enige informatie, 
zodat u weet waar de proefjes over gaan en waar u op kunt letten.

Het Waterlab is een circuit met proefjes over water. Leerlingen maken hierin o.a. kennis met de fysische en chemische 
eigenschappen van water. Het bevat elementen als: water stroomt van hoog naar laag, maar in sommige gevallen ook 
van laag naar hoog, water als oplosmiddel, de verschijningsvormen van water, de kringloop van water, maar gaat ook 
in op elementen als waterverbruik en waterzuivering. 

Tijdens het circuit
■ Leerlingen gaan in groepjes van (het liefst) twee kinderen op pad met een literfl es water, een slangetje en een spuit. 
Tijdens het circuit blijkt vanzelf wat leerlingen moeten doen om de proef goed achter te laten voor een volgende groep.

■ Station 9, verdampen en regen, wordt gedeeld met het bovenbouwcircuit (daar is het station 5). Als de ruimte op 
school zich ertoe leent, kunnen beide circuits goed in dezelfde ruimte worden uitgezet.

■ Station 9 heeft een verwarmingselement met een tijdsschakelaar. Deze voorkomt dat het pannetje met water droog-
kookt. Toch is het is zinvol het pannetje in de gaten te houden zodat het water op tijd kan worden aangevuld.

■ De kinderen dienen zich aan het aantal schepjes zout etc. te houden die in de boekjes staan aangegeven! Zo kan wor-
den voorkomen dat de materialen te snel moeten worden bijgevuld. 

Na afl oop
■ Bij enkele stations staat een afvalbakje. Na afl oop worden deze geleegd

■ De fi lterzakjes en de wattenschijfjes kunnen in de afvalbak

■ Het water en gefi lterde afvalwater kan door de gootsteen. 

■ Waarschijnlijk dient u enige zaken (en de vloer) droog te maken of om te spoelen.

■ Maak gebruik van de bijvulmaterialen om de opstellingen/stations te ‘bevoorraden’. 

Begeleiding
Als begeleider begeleidt u het proefje. Als de leerlingen nog niet (goed) kunnen lezen leest u de stappen uit het boekje 
voor. De leerlingen volgen dan als het ware uw instructies op. Als kinderen er niet uitkomen, stuurt u desnoods een 
beetje bij. Daarnaast ziet u erop toe dat de kinderen niet teveel materialen gebruiken (zoals zout) en vult u zo nodig 
materialen bij.

Voor de begeleiding van het Waterlab wordt u verwacht op:

……………………………….   om ……………………………… uur.

Hierbij krijgt u achtergrondinformatie over de proefjes die de kinderen gaan doen. 

We wensen jullie veel plezier met het Waterlab!






