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1. Doelstelling Kinderboerderij 

De Kinderboerderij Boxtel is een inspirerende omgeving voor educatie aan kinderen. In de missie 

van de Kinderboerderij is het leren en ervaren over dier, natuur, milieu en duurzaamheid 

opgenomen. Zij heeft zich daarom als doel gesteld om haar inrichting én activiteiten te richten naar 

de belevingswereld van kinderen uit de groepen 1 t/m 4 van het basisonderwijs. Educatie en 

intuïtieve bewustwording op dat terrein worden nadrukkelijk nagestreefd. 

De Kinderboerderij Boxtel ontwikkelt en verhoogt, 

in samenwerking met lokale partners, natuur en 

milieu educatieve initiatieven door een aanbod van 

‘belevingsarrangementen’. De Kinderboerderij is 

een laagdrempelige toegankelijke voorziening, een 

plaats voor ontmoeting voor iedereen, waar men 

zich kan ontspannen en kennis kan opdoen over 

dier, natuur, milieu en duurzaamheid.  

De Kinderboerderij richt zich op het optimaliseren 

van overdracht van deze kennis aan kinderen van 

groep 1 t/m 4. De Kinderboerderij faciliteert, stelt ruimte, ondersteunend personeel met expertise 

en onderwijsmateriaal beschikbaar. Zij geeft zelf geen les maar laat dit over aan de gekwalificeerde 

leerkrachten van de bezoekende basisscholen. 

Onze generieke educatie doelstellingen: 

• Laagdrempelig,  uitnodigend en waar mogelijk intuïtief te ondervinden. 

• Kinderen werken en verkennen samen. 

• Activiteiten worden ervaren als spannend, spel en vermaak. 

• Er wordt een logische relatie met de boerderij ervaren. 

• In een passende educatieruimte. 

• Betrokkenheid van (lokale) externe partijen. 

• De leerkracht van de klas is uitvoeringsverantwoordelijk, de Kinderboerderij faciliteert en 

ondersteunt. 

 

De Kinderboerderij beschikt over een ‘state of the art’ 

educatieruimte die zich op de eerste verdieping bevindt. Ook 

natte activiteiten kunnen binnen worden uitgevoerd. Zij kan 

daarin per dagdeel (ochtend/middag) een klas ontvangen.  

 

2. De menukaart. 

De Kinderboerderij biedt vanaf het schooljaar 2017-2018 de volgende belevingsarrangementen 

aan: 

1) Wc in de klas !  

2) Water wassen !  

3) Miep de muis   

4) Van zon krijg je energie ! 

 

3. De kosten. 

Wij vragen per bezoekende klas een vergoeding van €20,- per keer. De school zorgt zelf voor 

vervoer van en naar de Kinderboerderij. 
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Ad 1. WC in de klas.  

Hoe werkt een zelf gebouwde riool?  

Het kinderboek ‘Beer en Staartje’1 informeert in de eigen klas of in de 

educatieruimte de kinderen over de principes van een rioolstelsel.  

Kinderen kunnen een wc-pot, wasbak en straatput onderzoeken en 

bouwen zelf een riool met een buizenstelsel. 

 

Ad 2. Water wassen.  

Vies water moet weer schoongemaakt worden. Hoe gaat dat?  
‘Droppie Water’, een onderwijsmodule van de Nederlandse Waterschappen wordt 
gebruikt. Kinderen maken zelf met steentjes, zand en watten een zuiveringsfles of -baan 
en zien hoe vies water weer schoon wordt.  
 

Ad 3. Miep de muis .  

Via een uitgezet pad van Miep worden, op en rond het terrein van de Kinderboerderij, 

kinderen wegwijs gemaakt in de wereld van planten en diertjes/dieren. De aard van de 

Kinderboerderij komt hier optimaal tot haar recht. Met insektenpotjes, schepjes en andere 

handige dingen om de natuur beter te onderzoeken. Je kunt zelfs door een echte 

microscoop kijken. 

Ad 4. Van zon krijg je energie. 

Ingespeeld wordt op een gelijknamig schoolproject van Enpuls/Enexis. Kinderen ervaren 

hoe met de hulp van de zon warmte en energie kan worden opgewekt en dat daarmee 

beweging kan ontstaan. De werking van zonnepanelen wordt op een begrijpelijke wijze 

uitgelegd en meteen gekoppeld aan het gebruik van opgewekte stroom. 

 

Wanneer: 

In de maanden september tot en met juni. Miep de muis is voor een deel ook een buitenactiviteit  

waardoor de maanden december t/m februari minder geschikt zijn. 

Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun 

Buiten    Buiten 

Binnen 

 

Het verblijf op de Kinderboerderij. 

• De Kinderboerderij stelt uitgewerkte documentatie, ruimte en materialen beschikbaar.  

• Afhankelijk van het weer kunnen binnenactiviteiten ook buiten plaatsvinden. 

• De klas en de leerkracht worden begeleid door een of meer vrijwilligers van de stichting.  

• Tijdens het verblijf op de Kinderboerderij krijgen de kinderen een beker te drinken en een 

appel of peer.  

• In overleg met de leerkracht mogen zij de dieren en tuinen op het terrein bezoeken.  De 

veiligheidsmaatregelen van de Kinderboerderij zijn afgestemd op aanwezigheid van 

kinderen. Er zijn bijen van een imker op het terrein aanwezig.  

                                                           
1   http://www.beerenstaartje.nl/rioned-innovatieprijs/ Winnaar innovatieprijs Rioned 2017. 
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4. De toelichting 
 

1. WC in de klas !!!! 

Binnen 

Buiten 

 

Lesomschrijving: 

 

In ons dichtbevolkte landje is riolering absoluut onmisbaar. Zonder riool zou een normaal leven 

niet mogelijk zijn. We zouden de geur niet kunnen verdragen en daarnaast snel ziek worden van 

alle bacteriën. Omdat we het riool eigenlijk nooit zien, staan we er pas bij stil als het verstopt is of 

wanneer we onaangename rioollucht ruiken. Toch is het technisch best interessant. Door alle 

huizen en gebouwen lopen afvoerleidingen, die uiteindelijk naar één centraal punt gaan en onder 

de straat uitkomen in een grote, centrale rioolbuis. Vanuit hier gaat het vervuilde water naar de 

waterzuiveringsinstallatie om daar gereinigd te worden. Hoe het zuiveringsproces in zijn werk 

gaat, is voor de bovenbouw interessant, maar voor de onderbouw te moeilijk. Toch zullen 

kleuters zich vast wel eens afvragen waar hun 'poep en plas' nu eigenlijk naartoe gaan als het 

toilet doorgespoeld wordt. Tijd dus om ze daar middels een leuke techniekles antwoord op te 

geven! 

 

De kinderen krijgen bij deze les eerst algemene uitleg over het riool. Dat kan opgestart worden 

aan de hand van een kringgesprek over het boekje: 'Beer en Staartje' (http://www.beerenstaartje.nl/rioned-

innovatieprijs/) van de stichting RIONED Nederland. Knuffel Staartje valt in de wc en spoelt door het 

riool. Dat avontuur legt voor kinderen op een zeer goede en leuke manier uit hoe het riool werkt. 

Na afloop van het gesprek of het voorlezen van het boek, wordt de kinderen gevraagd of ze nu 

kort en in eigen woorden uit kunnen leggen wat er met vies water gebeurt. In de kring worden 

hierna enkele plaatjes neergelegd met apparaten/voorwerpen die met het riool te maken hebben 

(douche, badkuip, wasbak, wasmachine) en een paar die er niets mee van doen hebben 

(stofzuiger, prullenbak, kachel). De kinderen kiezen de goede plaatjes eruit. 

 

Vervolgens (of dit gebeurt op een later moment) is het tijd voor een technische 

verwerkingsopdracht. In de educatieruimte worden een wc, een wasbak en een straatput 

geplaatst. Ook wordt de leskist met PVC-materiaal gebruikt. In groepjes mogen de kinderen de 

wc, de wasbak en de put onderzoeken en op een eigen riool aansluiten. De plaatjes die in de 

kring gebruikt werden en die met het riool te maken hadden, mogen ze ook gebruiken. Het is de 

bedoeling dat ze vanuit de verschillende onderdelen in huis naar één buis 'in de straat' gaan. Als 

ze klaar zijn, mogen ze natuurlijk ook hun werkstuk testen door water of knikkers in de buizen te 

gieten. 

 

Kinderen wordt het volgende inzicht aangeboden: 

• Hoe werkt een toilet, wasbak en straatput? 

• Waar blijft het spul? 

• Wat ik (onder de grond) niet kan zien. 

• Wij kunnen het zelf ook bouwen! 

 

Kinderen: 

1. ontdekken, in een schone en hygiënische omgeving de werking van een toiletpot, een 

wasbak en een straatput.  

2. sluiten met buizen en bochten een zelf gebouwd multifunctioneel rioolsysteem aan. 

3. leren de bijpassende eenvoudige natuurwetten,   

4. zien een werkend resultaat,  

dit alles in een spel en intuïtieve context.  
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Lesdoelen: 

1. De kinderen leren dat vervuild water via een rioleringssysteem uiteindelijk bij 'een fabriek' 

komt om schoongemaakt te worden en kunnen dit kort en in eigen woorden uitleggen; 

2. De kinderen leren welke dingen in een huis allemaal aangesloten zijn op het riool; 

3. De kinderen kunnen met de aangereikte materialen zelf een rioleringssysteem maken; 

4. De kinderen werken samen; 

5. De kinderen worden aangesproken op technisch en logisch inzicht. 

 

Algemene Handleiding 

‘Over de pot en de put’ neemt de leerlingen mee langs de weg die het water volgt nadat zij het 

hebben gebruikt, of nadat het in de bebouwde omgeving heeft geregend. 

De afvoer van water in de woning en woonomgeving vormt de inhoudelijke kern van het 

programma.  

Vanuit deze inhoud wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van onderzoek vaardigheden 

en probleemoplossend werken.   

 

Groep 1-2 Waar ga je heen Drol? 
Leerlingen gaan zich realiseren dat dat water niet zomaar kan verdwijnen, 
maar dat het ergens heen gaat. Maar waarheen? 
Inhoud:  

• Ontwikkelen besef dat er riolering en afvalwaterzuivering bestaat. 

• Kennismaken met materialen die daarvoor gebruikt worden. 
Kerndoel 42 en 45 : Materialen benoemen en gebruiken. 
Kerndoel 47: Wonen, voorzieningen. 

Groep 3-4 De Grote Boodschap 
In deze groep ligt de nadruk op de taal van het (afval)water(systeem) en op 
het leren doen van onderzoek. 
Inhoud:  

• Kennis over het rioolsysteem uitbreiden en onderzoek doen naar de 
invloed van water op materialen. 

Kerndoel 47: Wonen, riolering. 
Kerndoel 42: Onderzoek doen aan materialen 

 

‘Over de put en de pot’ geeft inzicht en kennis over de afvoer van water in de woning en de 

woonomgeving. 

Dit is een beperkt aspect van het onderwerp water zoals dat in de basisschool aan de orde komt. 

De activiteiten van dit programma zijn daarom ook beperkt van omvang. Ze kunnen  

goed gebruikt worden als onderdeel van een breder project over water. In het onderstaande 

overzicht is aangegeven hoe dit programma past in de kerndoelen basisonderwijs. Relevante 

tussendoelen hebben een achtergrondkleur. Het schema betreft een invulling van de 

tussendoelen vanuit natuur- en milieu-educatie. (Naar een kern voor leerlijnen natuur- en 

milieueducatie: Analyse van bestaande leerlijnen en synthese van een kern-leerlijn NME, 

Verheijen, S., Koppen, C.S.A. van, Wammes, D.F., Jansen, P. / 2010 ).  

Daarna is een overzicht van projectmaterialen voor de basisactiviteiten opgenomen. 
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1 Het riool-bouwpakket 
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2. Water wassen! 
 

Binnen 

Buiten 

 

We gaan een waterfilter maken ! Dat kan heel eenvoudig voor groep 1 

maar ook best ingewikkelder voor de groepen 3 en 4.  

 
De basis: 
Vies water moet worden schoongemaakt omdat er veel vieze dingen en bacteriën in zitten. Als wij 
mensen dit vieze water drinken is dat slecht voor onze gezondheid. Het wordt niet alleen voor mensen 
schoongemaakt, maar ook voor planten en dieren. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld huisdieren ook 
schoon drinkwater en planten krijgen ook schoon water om van te leven. 
 
Om drinkwater schoon uit de kraan te krijgen gebruiken drinkwaterbedrijven verschillende 
zuiveringstechnieken. Dat lijkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet. We gaan een manier zelf maken. 
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Een manier heet bezinken. Dat kunnen we zelf ook. Met stenen, zand en watten. En vies water 

natuurlijk, want anders kunnen we niet laten zien dat het echt werkt. Wij noemen dat een waterfilter.  

 

 

2 Model 2 zuiveringsfles groepen 3 en 4 

 

Zelf vies water zuiveren en een waterbaan maken.  

Wat is er tijdens een hete zomerdag leuker dan met water spelen? Knutsel zelf een coole 

waterbaan in elkaar en ontdek hoe water zich gedraagt als het naar beneden stroomt. Afkoeling 

verzekerd! 

 

 

2 Zuiveren op de 'koffiemanier’ Water filter 

We kunnen het zelfs met koffiefilters doen. Het werkt wel, maar is 

het slim………? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Model 1 waterzuivering groepen 1 en 2 
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Droppie water 

Basisschool Droppie Water maakt basisschoolleerlingen wegwijs in de wereld van water. 

Spelenderwijs leer je alles over schoon water, waterzuivering, wateroverlast, waterpret en het 

werk van de waterschappen. 

 

3 Een schermimpressie van Droppie Water 

Is een interactieve beleving via een touchscreen. 

  

Figuur 4 Voorbeeld kleurplaat 
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3. Miep de muis  
 

 

Buiten 

 

Met het lespakket ‘Miep de muis ’ wordt een ontdekpad voor leerlingen uitgezet op het terrein van 
de Kinderboerderij en/of de generatietuin. De kabouters geven de plekken aan waar iets 
interessants te ontdekken of te doen is. Aan de hand van korte verhaaltjes en opdrachten leren 
de leerlingen de natuur in hun omgeving goed kennen en benoemen. De opdrachten nodigen uit 
tot het gebruiken van alle zintuigen. Het gaat daarbij niet alleen om het afzonderlijk zien, ruiken, 
horen en voelen, maar ook om de totale natuurbeleving.  

In deze handleiding vindt u informatie over hoe Miep de muis het organiseert, welke opdrachten 
in het lespakket te vinden zijn en suggesties voor activiteiten vooraf en na afloop in de klas.  

Het hoofdstuk ‘Tips en opdrachten’ helpt u bij het voorbereiden en klaarzetten van de 
opdrachten.  

Doel van het lespakket  

Het hoofddoel van dit lespakket is de leerlingen kennis te laten maken met de natuur in hun 
directe omgeving. Tijdens het uitvoeren van de verschillende opdrachten doen de leerlingen zeer 
uiteenlopende vaardigheden op. In het schema op bladzijde 6 is aangeven met welke opdrachten 
bepaalde leerdoelen of vaardigheden te behalen zijn.  

Inhoud van het lespakket  

In het lespakket vindt u een tiental houten kabouters in vijf verschillende kleuren. De kabouters 
vormen de basis van het ontdekpad. Daarnaast bevat het lespakket 42 opdrachtkaarten, voor elk 
seizoen wat wils, en alle materialen die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren. Materialen die 

5 De inhoud van de leskist 
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de Kinderboerderij verzorgt zijn aangegeven met een *sterretje. Ook papier en knutsel- spullen 
worden beschikbaar gesteld.  

 

Organisatie  

Het lespakket bestaat uit drie delen:  

• Activiteiten in de klas om de leerlingen voor te bereiden op het Miep de muis .  
• Het Miep de muis : buiten opdrachten doen.  
• Activiteiten in de educatieruimte om de belevingen, die de kinderen buiten hebben 

opgedaan, te verwerken en daar dieper op in te gaan.  

 

Miep de muis, een ontdekpad. 

Een Miep de muis  is een ontdekpad in een natuurlijke of stadse omgeving, waarbij kabouters de 
weg wijzen en leerlingen vertellen over de bijzonderheden die daar te beleven zijn. Het is een 
werkvorm waarbij leerlingen hun omgeving verkennen door in groepjes een opdrachten- circuit af 
te leggen onder begeleiding van leerkrachten, klassenassistenten of hulpouders.  

Kabouters zijn fantasierijke figuren die sterk in verband worden gebracht met natuur. Ze houden 
van planten en dieren en gaan daar met zorg mee om. Ze zijn een gids voor de leerlingen, die de 
natuur leren zien door de ogen van de kabouters. Op die manier wordt biologische kennis 
toegankelijk gemaakt.  

De kabouters  

In het lespakket vindt u 10 houten kabouters die buiten gemakkelijk neergezet kunnen worden, 
door de houten ondervoet uit te klappen.  

Aan elke kabouter kan een opdracht gehangen worden. De ervaring leert dat tien opdrachten een 
heel geschikt aantal is.  
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4.  ‘Van zon krijg je energie’ 
 

Buiten 

 

Laat kinderen kennismaken met de energie van de toekomst met 

behulp van het gratis educatieve pakket ‘Van Zon Krijg Je 

Energie’. Dit pakket bevat interessant lesmateriaal over zonne-

energie en een informatiepaneel, waarop de opgewekte energie 

van zonnepanelen en het elektriciteitsverbruik van de school 

zichtbaar wordt. Zo wordt zonne-energie een ware beleving. 

De jeugd heeft de toekomst. Net als duurzame energie. Met het educatieve pakket ‘Van Zon Krijg 

Je Energie’ wil Enexis kinderen op een laagdrempelige, interactieve en speelse manier kennis 

laten maken met de energie van nu en de toekomst. 

In samenwerking met Freenergics BV uit Boxtel is op het terrein van de Kinderboerderij een 

installatie geplaatst waarmee kinderen op een intuïtieve manier ervaren wat met zonne-energie in 

hun spelwereld kan worden gedaan. De nadruk ligt op licht en energie.  

Insteek lespakket ‘Van zon krijg je energie’ : 

In opdracht van Enexis werd het lespakket ‘Van zon krijg je energie’ ontwikkeld. Dit lespakket is 
direct gekoppeld aan de zonnepanelen op een school. De opgewekte energie van de 
zonnepanelen en het verbruik van de school zijn gelinkt aan het lespakket. Het lespakket voor 
alle groepen is opgebouwd uit drie stappen dat via een website beschikbaar is:  

• De voorbereiding, per bouw een interactieve film van ± 10 minuten, groep 1-2-3, 4-
5-6 en 7-8.  

• De kern, per klas 2 proeven  
• De afsluiting, een quiz waarin de resultaten worden teruggekoppeld.  

In de interactieve film en opdrachten wordt gebruik gemaakt van een krekel als ‘character’. 
Hiermee is het niet alleen leerzaam, maar wordt het ook op een leuke manier gebracht, zodat het 
ook langer bij kinderen blijft hangen.  
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5. Hygiëne bij een schoolbezoek 

Op de kinderboerderij komen kinderen veel met dieren in aanraking. Dit 
is heel leerzaam, zeker voor kinderen die weinig dieren zien. Kinderen 
leren dieren kennen en respecteren. Je kunt ook zien en leren hoe je 
voor dieren moet zorgen. Maar soms hebben de dieren 
ziekteverwekkers bij zich, zoals parasieten, bacteriën, virussen, 
schimmels of wormeneitjes. Van die ziekteverwekkers kun je als mens 
ziek worden. Ziekten die van dier op mens over kunnen gaan heten 
zoönose. Dieren zijn daar zelf vaak helemaal niet ziek van. Het is 
daarom goed om te weten hoe risico’s op besmetting bij kinderen, maar 
ook bij volwassenen, geminimaliseerd kunnen worden.  

De kans is niet heel groot dat kinderen ziek worden van een bezoek aan de kinderboerderij. Toch is het 
verstandig om maatregelen te nemen. Dit kan al door rekening te houden met hygiënemaatregelen en 
kinderen hun handen te laten wassen. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste ziekteverwekkers via 
de handen verspreid worden.  

Hoe kunnen kinderen (en volwassenen) besmet raken met een zoönose?  

Kinderen aaien de dieren en lopen vaak in de weides en stallen. Soms voeren ze de dieren ook. Via de 
mest, maar ook via slijm (bij het voeren) of stof kunnen ziekteverwekkers overgedragen worden.  

Wat kun je doen om besmetting te voorkomen?  

Er is een aantal punten waar je tijdens een bezoek aan de kinderboerderij rekening mee kan houden:  

• Volg altijd de aanwijzingen van de kinderboerderij op. Laat dus geen kinderen toe op plekken waar 
het niet toegestaan is, zoals op de mesthoop of in (sommige) stallen.  

• Zorg ervoor dat de kinderen regelmatig hun handen wassen (zie toelichting hieronder).  

• Maak bij het verlaten van de weides gebruik van de laarzenborstel. Controleer na het bezoekje of 
de schoenen van de kinderen schoon zijn.  

• Zorg ervoor dat kinderen niet tussen de dieren eten en ook niks eten wat op de grond is gevallen.  

Handen wassen  

Zorg ervoor dat de kinderen hun handen wassen tijdens en na een bezoekje aan de 
kinderboerderij. Dat is vooral belangrijk als:  

• Ze de dieren geaaid hebben.  

• Voordat ze wat eten of drinken.  

• Na het buitenspelen.  

• Als ze gevallen zijn.  

Het handen wassen kan bij de speciale handenwasgelegenheid. Was de handen met water en 
zeep en laat ze hun handen ook goed afdrogen.  

Wat kan de kinderboerderij doen?  

De kinderboerderij moet zich aan regels houden over hygiëne en dierziekten. Zij moeten ervoor 
zorgen dat het netjes en schoon is op de kinderboerderij. Ook moet er een handenwasgelegenheid 
zijn.  

Op de meeste kinderboerderijen is er een informatiebord waar op staat hoe je met dieren omgaat 
en welke huisregels er zijn. Vaak is er een informatie over handen wassen en informatie voor 
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zwangere vrouwen. Ook voor medewerkers zijn er regels. Zo weet iedereen wat er wel en niet 
mag.  

 

Wat kan de school doen?  

Als school kan er voorafgaand aan het bezoek op de kinderboerderij aandacht besteed worden aan het 
handen wassen en hygiëne. Denk bijvoorbeeld aan:  

• Ga met de klas in gesprek over het handen wassen. Dat is niet alleen nuttig voorafgaande aan een 
bezoek aan de kinderboerderij, maar ook als de kinderen buiten hebben gespeeld of als ze wat 
gaan eten. Onderaan deze factsheet zijn twee speciale websites te vinden waar leuk lesmateriaal 
op te vinden is.  

• Er zijn door het RIVM twee korte filmpjes ontwikkeld over het hoe en waarom van handen wassen. 
Hierin wordt in stappen uitgelegd hoe je goed je handen wast. Leuk om te gebruiken in een 
handen-was-les!  

• Er zijn posters met stappenplannen voor kinderen ontwikkeld over het wassen van hun handen. 
Die kan de school zelf uitprinten en ophangen bij bijvoorbeeld de toiletten of in de klas. Zo is het 
voor kinderen ook heel normaal dat ze hun handen moeten wassen.  

• Wil je aandacht besteden aan hoe je ziek kan worden door dieren? Op de website www. 
ziekdoordier.nl is een eenvoudige (animatie) film te vinden waarin uitgelegd wordt wat een 
zoönose is en hoe je besmetting kunt voorkomen.  

Regels op de kinderboerderij  

Op school kan ook aandacht besteed worden aan de huisregels van de kinderboerderij. Vraag bij 
de kinderboerderij na wat voor huisregels er zijn. Leg deze vóór het bezoek uit:  

• Niet rennen en schreeuwen in de stallen en weides (dieren kunnen ervan schrikken).  

• Wees vriendelijk voor dieren, laat dieren naar je toe komen. Aaien mag altijd.  

• Til dieren niet op en jaag ze niet achterna. Haal geen dieren uit verblijven.  

• Wees altijd voorzichtig. De dieren zijn gewend aan mensen, maar kunnen onverhoopt een keer 
bijten of trappen.  

• De dieren mogen niet op elke kinderboerderij gevoerd, vraag dit na.  

• Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.  

• Wees zuinig op de aanwezige spullen.   
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6. Bijlagen: 
 

1. Bijlage WC in de klas !!! 

Algemene Handleiding  
Over de pot en de put neemt de leerlingen mee langs de weg die het water volgt nadat zij 

het hebben gebruikt, of nadat het in de bebouwde omgeving heeft geregend.  

De afvoer van water in de woning en woonomgeving vormt de inhoudelijke kern van het 

programma.  Vanuit deze inhoud wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van 

onderzoeksvaardigheden en probleemoplossend werken.   

  

Groep 

1-2  

Waar ga je heen Drol?  

Leerlingen gaan zich realiseren dat dat water niet zomaar kan verdwijnen, 
maar dat het ergens heen gaat. Maar waarheen?  
Inhoud: Ontwikkelen besef dat er riolering en afvalwaterzuivering bestaat. 
Kennismaken met materialen die daarvoor gebruikt worden.  
Kerndoel 42 en 45 : Materialen benoemen en gebruiken.  

Kerndoel 47: Wonen, voorzieningen.  

Groep 

3-4  

De Grote Boodschap  

In deze groep ligt de nadruk op de taal van het (afval)water(systeem) en op 
het leren doen van onderzoek.  
Inhoud: Kennis over het rioolsysteem uitbreiden en onderzoek doen naar 

de invloed van water op materialen.  

Kerndoel 47: Wonen, riolering.  

Kerndoel 42: Onderzoek doen aan materialen.  

‘Over de put en de pot’ geeft inzicht en kennis over de afvoer van water in de woning en de 

woonomgeving. Dit is een beperkt aspect van het onderwerp water zoals dat in de 

basisschool aan de orde komt. De activiteiten van dit programma zijn daarom ook beperkt 

van omvang. Ze kunnen goed gebruikt worden als onderdeel van een breder project over 

water.  

In het onderstaande overzicht is aangegeven hoe dit programma past in de kerndoelen 
basisonderwijs. Relevante tussendoelen hebben een achtergrondkleur. Het schema betreft 
een invulling van de tussendoelen vanuit natuur- en milieu-educatie. (Naar een kern voor 
leerlijnen natuur- en milieueducatie: Analyse van bestaande leerlijnen en synthese van een 

kern-leerlijn NME, Verheijen, S., Koppen, C.S.A. van, Wammes, D.F., Jansen, P. / 2010 ). 
Daarna is een overzicht van projectmaterialen voor de basisactiviteiten opgenomen.  

  
Stichting RIONED www.riool.info/lespakket   
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Overzicht van projectmaterialen voor de basisactiviteiten 

Groep  Onderdeel  Downloads  Lespakket  Zelf verzorgen  

1-2  Handleiding  Handleiding Waar ga 

je heen Drol?  

    

  Verhaal 

Waar ga je 

heen, Drol?  

Powerpoint Waar ga 
je heen Drol?  
Verhaal Waar ga je 

heen Drol?   

    

  Poep maken      schaal, po of bord, 

ontbijtkoek, pindakaas 

met stukjes, stroop, 

appelsap  

  Riolering in 

de zandbak  

  Buizen,  

verbindingsstukken   

gieter  

  Waar gaat de 

buis heen?  

    WC – rolletjes, 

keukenrol, stroken 

papier, lijm  

  Drol ging op 

reis en kwam 

tegen  

    Kleden, enkele 

voorwerpen  

3-4  Handleiding  Handleiding De 

Grote Boodschap  

    

  Schrijftest      Pen, viltstift, watervaste 

viltstift, potlood, wasco 

en ander schrijf 

materiaal, kleine 

velletjes papier, 

bekertjes met water  

  Papiertest      Verschillende soorten 
papier (wcpapier, 
keukenrol, 
kopieerpapier, karton, 
krantenpapier, 
tijdschriftpapier)  
Bekertjes met water  

  Geheimschrift 

maken  

    wc-papier, wasco  

  Geheimschrift 

ontcijferen  

Werkblad De Grote 

Boodschap  

  Schaar en lijm  

  Het plan      Papier en 

tekenmateriaal  
Stichting RIONED www.riool.info/lespakket    
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2. Bijlage ‘Water wassen !’ 

 

Waterbanen. 

Model 1 

Dit heb je nodig: 

1. Houten plank steigerhout 

2. Kleeffolie 

3. Plastic flessen 

4. Stuk tuinslang, pvc pijpen of trechter(s) 

5. Emmer 

6. Duimspijkers, houten schroeven, tape en/of siliconen 

7. Oude bloempot 

8. Gieter 

9. Schaar en mes 

 

Model 2 

Zo maak je zelf een waterbaan die vies water zuivert: 

1. Teken niet van te voren hoe je je waterbaan zal maken, maar ontdek samen met je kinderen 

welke route het water zal afleggen. We gebruiken een houten frame met gaas. 

2. Ontwerp nu je eigen waterbaan door gaten in plastic flessen te maken met je schaar of mes. 

Maak de flessen vast aan het frame met tyraps/kabelbinders of touwtjes. Verbind de flessen 

eventueel met stukken tuinslang of pvc pijpen. Test tussendoor welke weg het water aflegt en 

ontdek zo welke gaten je groter of kleiner moet maken. Te grote gaten kan je eventueel 

waterdicht maken met siliconen of tape. 

3. Zet onderaan een emmer zodat het water kan opgevangen worden. Kleinere kinderen hebben 

een opstapje nodig om zelf water in de baan te kunnen gieten. 

 

Model 3 

Neem een plastic waterfles en knip hem doormidden. Steek het deel met de kleine opening op 

z’n kop in het deel met de bodem van de fles. Stop wat watten of gaasjesverband in de smalle 

opening van de fles. Doe daarop grof zand, fijn zand en vuil. Maak water vies en giet dat in de 

grote opening.  

De kinderen zien het water door het zand lopen en onderin redelijk zuiver naar de bodem van de 

fles lopen. In de natuur gebeurt dit op hele grote schaal. 

Het water kan niet gedronken worden ! 

 

Model 4 

We gaan zelf water schoonmaken. Wat heb je nodig? Een schaar... Een plastic fles...Grote 

stenen, kleine steentjes, zand en een beker met vies water. Knip de bodem uit de plastic fles. 

Haal de dop eraf. En zet de plastic fles op z'n kop in de glazen pot. 

Vul de fles met grote stenen, dan kleine steentjes en als laatste het zand. Even goed 

aandrukken, giet nu het 'vieze' water in de plastic fles. Het water druppelt langzaam in de glazen 

pot. Dit water is al een stuk schoner geworden. Zand en stenen helpen het water schoon te 

maken. Het vuil blijft ertussen zitten. Maar het is niet schoon genoeg om te drinken hoor!! 
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3. Bijlage ‘Miep de muis ’ 

 

De kralenbordjes  

Elk groepje van 4 - 5 leerlingen krijgt een eigen kralen- bordje. Deze wijst de weg en geeft aan in 

welke volgorde het groepje de opdrachten gaat doen:  

•Elk groepje begint bij de kabouter die dezelfde kleur heeft als hun kralenbordje. De 

leerlingen duwen een kraal van die kleur door het gat naar de voorkant van het 

kralenbordje.  

•Als ze klaar zijn met de eerste opdracht, mag er een tweede kraal door het gat naar de 

voorkant geschoven worden. 

De kleur van deze kraal laat zien naar welke kleur kabouter de leerlingen op zoek moeten. 

Bij die kabouter doen ze hun tweede opdracht. Vervolgens maken ze op deze manier alle 

opdrachten.  

•Van elke kleur zijn twee kabouters. Als de gezochte kabouter al bezet is, zoekt het 

groepje de tweede kabouter van dezelfde kleur.  

 

De opdrachten  

In het lespakket vindt u een groot aantal opdrachtkaarten. Met icoontjes is aangegeven in welke 

jaargetijden de opdracht uit te voeren is. Op bladzijde 12 t/m 25 kunt u lezen welke opdrachten er 

zijn. Op de voorkant van de opdrachtkaart is de opdracht beschreven. Deze kan voorgelezen of 

verteld worden door een begeleider. In kleine letters zijn aanwijzingen voor de begeleider 

opgenomen. Deze hoeft u niet voor te lezen. Op de achterkant van de kaart staat een afbeelding 

voor de leerlingen.  

 

Werkwijze en organisatie  

•Opdrachten kiezen  

•Welke opdrachten u selecteert voor het Miep de muis  hangt af van wat er te zien is in 

het gebied waar u de opdrachten wilt uitvoeren. 

 

U kunt op verschillende manieren te werk gaan:  

•Alle opdrachten doorlezen, een grove selectie maken van welke opdrachten u geschikt 

lijken en vervolgens op verkenning gaan. U zoekt in het opdrachtengebied plekjes waar 

de door u geselecteerde opdrachten uit te voeren zijn.  

•Op verkenning gaan in het opdrachtengebied. Wat is er allemaal te ontdekken? Zijn er 

slakken te zien, bijzondere bladvormen, dikke bomen, laaghangende takken, kleine 

beestjes, vogels? U maakt aantekeningen en zoekt vervolgens opdrachtkaarten bij de 

bijzondere plekken die u buiten gevonden hebt. Wanneer er geen geschikte opdracht bij 

is, schrijft u deze zelf op een blanco opdrachtkaartje.  

Opdrachtplekken  

•Houd bij het kiezen van de opdrachtplekken rekening met de volgende punten: 

• Kies een veilige plek, bijvoorbeeld niet te dicht bij de straat of een steile oever. 

• Kijk of de kabouter redelijk zichtbaar is op deze plek. De leerlingen mogen best even 

zoeken, maar de kabouter moet wel te vinden zijn. 

• Controleer of de opdracht goed uit te voeren is op de gekozen plek. 

• Plaats de opdrachten niet te dicht bij elkaar, zodat groepjes geen last van elkaar 

hebben. Maak de afstand ook niet te groot. 

• Zorg dat het duidelijk is in welk gebied de leerlingen naar kabouters mogen zoeken. 

• Kleuters zien de natuur overal om zich heen. Zelfs in de minst uitnodigende omgeving 

doen ze nog hun ontdekkingen: gekleurde steentjes in een muur, een mier op de rand van 

de zandbak. Maak gebruik van dit gegeven en zet bij het kiezen van plekken even uw 

‘kleuterbril’ op.  
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Voorbereiding  

• Maak groepjes van ongeveer 3 - 5 leerlingen. Let er op dat per groepje evenwicht is 

tussen jongens- meisjes en oudste-jongste kleuters. Schrijf de namen van elk groepje 

leerlingen op een kaartje. Geef dit kaartje mee aan de begeleider van het groepje.  

• Zorg dat er evenveel begeleiders als groepjes zijn. Het is prettig om zelf geen groepje te 

hebben. U kunt dan vrij rondlopen en ondersteunen waar dat nodig is.  

• Zorg dat begeleiders weten wat er van hen verwacht wordt. Gebruik hiervoor eventueel 

de tips in deze handleiding op bladzijde 26. U kunt deze met alle begeleiders van tevoren 

doornemen of kopiëren en uitdelen. Kopieer eventueel ook de opdrachtkaarten die u gaat 

gebruiken, zodat de begeleiders zich kunnen voorbereiden op het voorlezen en 

begeleiden van de opdrachten.  

• Verzamel alle materialen die nodig zijn voor de opdrachten. Maak eventueel voor elke 

opdracht een mandje of tasje met spulletjes om bij de kabouter te leggen.  

• Zet alle kabouters op hun plek met de materialen erbij. Doe dit vlak voordat u aan het 

Miep de muis  begint, om zoekraken van spullen en vandalisme te voorkomen. U kunt het 

Miep de muis  ook door een begeleider klaar laten zetten terwijl u de leerlingen 

voorbereidt op het naar buitengaan. Een andere optie is dat u elk groepje de kabouter en 

spullen voor hun eerste opdracht meegeeft en dat zij alles op de juiste plek neerleggen.  

• Maak een plattegrondje waarop alle opdrachtplekken aangegeven zijn.  

• Geef uitleg over de activiteit in de kring aan de leerlingen. Nodig eventueel ook de 

begeleiders hierbij uit. Wat gaan we doen? Hoe lang duurt het? Vertel ook welke regels 

buiten er gelden, bijvoorbeeld: met je groepje bij elkaar blijven, goed luisteren naar de 

begeleider.  

Na afloop  

• Verzamel alle opdrachten en materialen.  

• Maak alles schoon en droog.  

• Controleer met de inhoudslijst of alles compleet is.  

• Pak de rugzak in volgens het schema op de achterzijde van de inhoudslijst.  
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4. Bijlage ‘van zon krijg je energie’ 

 

Kerndoelen  

Lespakket sluit aan op 6 kerndoelen: 

39: Kinderen leren met zorg omgaan met het milieu 

42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, 

zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, 

neerslag en wind. 

44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 

werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te 

voeren en te evalueren. 

46: De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en 

dag en nacht veroorzaakt.  

 

 

Inhoud/thema’s die tijdens de lessen centraal staan. Het lespakket is nog in ontwikkeling, 

details kunnen nog veranderen, maar per bouw staat het onderstaande centraal.  

Groep 1, 2, 3 – Warmte  

Kinderen ontdekken, ervaren en voelen spelenderwijs dat de zon een bron van warmte en is. 

Ze realiseren zich voor het eerst dat de zon een bron van energie is. Om dit thema 

aansprekend te maken voor kinderen van deze leeftijd, maken we hierbij ook de link naar het 

dierenrijk.  

• Opdracht 1: Grote hagelslagtest 

o Doel bepalen waar het warm is in de klas (door de zon) 

o Nodig: verschillende kleuren papier, plakband, hagelslag, raam 

o Duur: 1 – 1,5 uur (inschatting)  

• Opdracht 2: Waar komt warmte vandaan? 

o Doel stickeren welke objecten warm kunnen worden  

o Nodig: objecten die warm worden, stickers, scharen 

o Duur: 1 uur (inschatting)  

 

Groep 4, 5, 6 – Licht  

Kinderen leren hoe de zon werkt, wat licht is, ontdekken wat energie en elektriciteit is. 

• Opdracht 1: Zoek de slurpers  

o Doel: ontdekken wat de grote energieverbruikers binnen een school zijn 

o Nodig: Pen en papier 

o Duur: 1 uur (inschatting)  

• Opdracht 2: Wonderlijk warm water 

o Doel: leren hoe je koud water warm kunt maken met de zon 

o Nodig: paraplu, rol aluminiumfolie, plakband, touwtje, plastic zak, koud water, 

kwikthermometer 

o Duur: 1,5 – 2 uur (inschatting)  

• Opdracht 3: Stroomkring 

o Doel: ontdekken hoe stroom “stroomt” 

o Nodig: spektrodoos 1 

o Duur: 1 – 1,5 uur (inschatting)  

Voorbeeld voor de groepen 1-3: ‘wonderlijk warm water’ 


