In Groningen en Drenthe

‘Ons water in jouw klas’
Het lesprogramma ‘Ons water in jouw klas’ wil leerlingen van
basisscholen in de provincies Groningen en Drenthe bewustmaken
van de waarde van water. Want is schoon, veilig en voldoende
water wel zo vanzelfsprekend? ‘Ons water in jouw klas’ stimuleert
leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs om met dit
thema aan de slag te gaan en water in haar volle breedte te beleven
en ervaren.
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Waterbewust
Door het doen van waterproefjes en het ontdekken van wat zij zelf
kunnen doen om bewust met water om te gaan, leren en ervaren
leerlingen dat ons leven en onze leefomgeving op allerlei manieren
met water verbonden zijn. Wat komt er allemaal bij kijken om ons
land droog en bewoonbaar te houden? Wat kunnen en moeten we
doen om de waterkwaliteit goed te houden? Hoe zorgen we ervoor
dat er ook in de toekomst voldoende zoet water is om drinkwater
van te kunnen maken? En, hoe kunnen zij hier zelf een bijdrage
aan leveren?
Het lesprogramma omvat de hele waterketen en maakt daarmee de
onderlinge verbanden goed zichtbaar. Zo wordt in de lessen gewerkt
aan oplossingen om het oppervlaktewater en het grondwater te
beschermen. Want dat zijn immers de bronnen van ons drinkwater!

Unieke en brede aanpak
Alle klassen van vrijwel alle basisscholen in een gemeente werken
in dezelfde periode met het programma. Het programma biedt mo
gelijkheden voor aansluiting bij andere activiteiten, zoals excursies,
gastlessen en rondleidingen door een drinkwaterbedrijf, water
schap of gemeente. Vooraf krijgen leerkrachten een teamtraining
om kennis te maken met het project en de materialen. Ouders en
familieleden worden, waar mogelijk, betrokken bij het project.

Jong en oud samen
Binnen een school werken de groepen 1 t/m 8 ieder op hun eigen
niveau aan het thema water. Dat gebeurt op verschillende manie
ren. Zo is er het ‘ontdekpad water’ en doen groepjes kinderen ver
schillende waterproefjes. Ze ontdekken hoeveel water iemand ge
bruikt per dag, wat er gebeurt als je water mengt met bijvoorbeeld
suiker of zand, hoeveel vocht je verliest per dag en hoe een riolering
werkt. Ze ondervinden wat ze zelf kunnen doen om goed met water
om te gaan. Zoals: gebruik liever geen bestrijdingsmiddelen en was
je auto in de wasstraat.

Hoe werkt het?
• De scholen krijgen een volledig aanbod
• Een training met uitleg over het project en de opdrachten voor
leerkrachten
• Een kant-en-klaarpakket met materialen en opdrachten voor alle
niveaus
• Allerlei aanvullende lessuggesties over water
•
De mogelijkheid voor een gastles of een excursie naar een
gemeente, waterschap of drinkwaterbedrijf.

Samenwerken
Het lesprogramma is ontwikkeld door educatiepartner IVN, in
samenwerking met Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater,
de waterschappen, de provincies en gemeenten. IVN beheert ‘Ons
water in jouw klas’ en instrueert leerkrachten. Het lesprogramma
is in september 2015 voor het eerst aangeboden aan de basisscholen
in de gemeente Assen. In het Groningse Westerkwartier gingen in
2016 twintig scholen met in totaal 3.000 leerlingen en 140 leer
krachten aan de slag. Inmiddels hebben meer dan tien Drentse en
Groningse gemeenten het lesprogramma omarmd.
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