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Dit is een (voor)leesboek en 
lesboek in één. Het gaat over 
energie, maar je krijgt er 
samen met de leerlingen ook 
energie van. En het bespaart 
je energie, want bij maar 
liefst tien verhalen staat een 
lessuggestie die zo uitgevoerd 
kan worden. Bovendien start 
het boek met een roadmap 
van de les voor de toekomst. 
We wensen je veel plezier, 
inspiratie en energie! 
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Inhoud Leve duurzame energie! 

HONDERDDUIZENDEN jaren hadden we twee soorten energie 

waar we heel veel mee deden: het vuur en onze spierkracht. Met vuur konden we 

warmte maken door bomen en planten te verbranden.  Van bomen en planten 

maken we bijvoorbeeld hout en stro. In sommige landen is dat nog steeds de ener-

giebron om op te koken of om een hut mee te verwarmen. Met onze spierkracht 

of die van dieren, bewerkten we de grond, maakten we huizen en zo waren we de 

hele dag bezig. Pas toen we aardolie, kolen en aardgas ontdekten, veranderde er 

ineens heel veel. 

Van steenkolen en aardgas maken we nu vaak elektriciteit. Met elektriciteit kun-

nen we allerlei apparaten aanzetten: de tv, de wasmachine, de stofzuiger en alle 

lampen. Aardgas kun je gebruiken om mee te koken op een gasfornuis en je 

kunt er ook je huis mee verwarmen. Van aardolie maken we benzine en diesel 

om auto’s en vrachtwagens op te laten rijden. Door het gebruik van aardolie, 

aardgas en steenkolen hebben we het heel makkelijk gekregen en we hebben er 

veel geld mee verdiend. 

Helaas heeft het gebruik van deze fossiele brandstoffen ook een vervelende 

kant. Als je olie, gas of kolen verbrandt, komt er namelijk veel vieze rook vrij. 

Die bestaat voor een groot deel uit CO2, een zogenaamd broeikasgas. Dat gas is 

er de oorzaak van dat de aarde opwarmt. Daardoor krijgen we een verandering 

van het klimaat en dat is uiteindelijk niet wat we willen.

Dit Voorleesboek van de tiende Dag van de Duurzaamheid gaat over de Kracht 

van Nieuwe Energie. De juffen en meesters van de toekomst hebben verhalen 

geschreven over duurzame energie en de grote en kleine veranderingen die we 

zelf kunnen maken. Om over te praten, maar ook om samen mee aan de slag te 

gaan.

Ik wens jullie veel inspiratie en (voor)leesplezier.

Marjan Minnesma

Oprichter en directeur van Urgenda

Voorwoord
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Lessuggestie
Auteur

Guus Geisen

 De stappen
1. Keuze thema

Betekenisvol voor en 
betrokkenheid van lerende;

2. Verzamelen info
Breinstorm, diversiteit in 
perspectieven;

3. Ordenen info
Patronen, hoofd- en bijzaken;

4. Essentie thema
Hoofdzaken, kern, verdiepend 
inzicht in relatie tot zelf, de 
ander en het systeem;

5. Actie
Zelf, zelf in relatie tot ander en 
systeem;

6. Refl ectie
Zelf, zelf in relatie tot ander 
en systeem. In de refl ectie 
verinnerlijkt het leren.

Deze lessuggestie is met toestemming 

overgenomen uit het boek 32 lessen voor 

de toekomst.

‘Weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen.’

Deze eerste suggestie is een roadmap. Een roadmap voor hoe je zelf 
lessen voor duurzaamheid kunt vormgeven. Elke stap kan uitgewerkt 
worden in een les van 45 minuten en uitgebreid of beperkt worden 
afhankelijk van de behoefte aan verbreding en diepgang. Verinnerlijkt 
leren vergt een cyclisch proces van activiteiten. Deze opzet is een sa-
menvatting van het zogenaamde autopoietisch leerproces en is gericht 
op zelfcreatie van de lerende en het systeem. Met deze stappen kan 
elke professional samen met de lerende elke les op een duurzame 
manier vorm en inhoud geven. 

Het belangrijkste is dat de lerende met behulp van tools kan werken 
aan het thema en de onderdelen ervan. Het gaat niet om wat we al 
weten van het thema maar wat we ervan leren door ermee bezig te 
zijn. Dat leidt tot diepe kennis van de delen en de samenhang van de 
delen in het geheel. Als je tools tot je beschikking hebt, weet je wat 
je moet doen als je het even niet weet. Vanwege de beperkte ruimte 
volgt hier de verkorte weergave van de roadmap. De uitgebreide ver-
sie vind je op 32lessenvoordetoekomst.nl.

Duurzaamheid kan uitgewerkt worden in drie hoofdzaken: 
 ■ als mens: wie ben ik, wie wil ik zijn/worden? Wat vind ik 

belangrijk? Wat is mijn perspectief?
 ■ als professional: samen leren, werken en leven. Wat is het 

perspectief van de ander? Wat vindt de ander belangrijk? Wat is 
mijn bijdrage aan het leren van de ander?

 ■ als bewoner van deze planeet: mijn bijdrage aan het ecosysteem. 
Wat is het perspectief van het ecosysteem? Wat vindt het systeem 
belangrijk?

Alle activiteiten kunnen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw 
toegepast worden. Zorg altijd voor afstemming op de behoeften van de 
doelgroep.

1. Keuze thema
Kies een thema uit de belevingswereld van de kinderen of actualiteit en 
zoek verbinding met het curriculum. Bij de start van het jaar past het om 
samen met de kinderen uit te werken hoe je goed voor jezelf, de ander 
en de omgeving zorgt (referentiekader van duurzaamheid).

2. Verzamelen informatie
Activeer de voorkennis door de kinderen vanuit zoveel mogelijk 
verschillende perspectieven informatie te laten verzamelen. Richt een 
thematafel in met de materialen die de kinderen verzamelen. Maak 
gebruik van tools zoals de cirkel van meervoudige intelligentie om de 
vorming van rijk perspectief te prikkelen. Alles is goed, alles past erbij, 
elk perspectief mag er zijn.

Roadmap ‘Les voor de toekomst’ 3. Ordenen van informatie
Het duiden van hoofd- en bijzaken is een van 
de belangrijkste vaardig heden in deze tijd van 
overdaad aan informatie en keuze mogelijkheden. 
Het is de basis voor het maken van keuzes voor 
jezelf, in relatie tot de ander en in relatie tot het 
systeem. De mindmap is een ideaal hulpmiddel 
als tool.

4. Essentie thema
Het zelf en samen vaststellen van de hoofdzaken 
en het betekenis geven door het gericht 
handelen en werken aan het verinnerlijken van 
de ontdekte kennis, vaardigheden en inzichten. 
Het verschil tussen stap 3 en 4 is klein maar 
wezenlijk. Het gaat om de mate van werken 
met de inhoud (stap 3) en de inzichten die dat 
in de refl ectie oplevert (stap 4). Je ordent de 
informatie van het werkwoordschema in je eigen 
ontwerp (stap 3/werkgeheugen). Als je het 
schema daarna opnieuw moet maken (vanuit je 
lange termijngeheugen) ontdek je bijvoorbeeld 
dat je schema te gedetailleerd is en moet je het 
aanpassen. Daarmee kom je steeds verder in 
het begrijpen van de essentie. Als je het zonder 
problemen kunt herhalen heb je de inhoud te 
pakken. Je gaat het steeds meer toepassen in de 
actie. 

5. Actie 
De essentie van het thema wordt verder 
verinnerlijkt door het toepassen of 
bijvoorbeeld het presenteren aan elkaar of aan 
belangstellenden.

6. Refl ectie
De refl ectie is de meest belangrijke fase voor 
duurzame verinnerlijking en verdieping van het 
geleerde. De hoofdzaak is dat de lerende op een 
duurzame manier de kennis, vaardigheden en 
attitude borgt. Dat kan alleen door diepe refl ectie 
en dat vergt tijd en energie. Het is mogelijk om 
de mate van verdieping en verinnerlijking te 
testen. De test kan dan gebruikt worden door 
de lerende om kritisch te refl ecteren of de eigen 
refl ectie bevestigd kan worden in de toepassing. 
Ook hierbij is het van belang uit te gaan van de 
keuze van de lerende.

De refl ectie is gebaseerd op de eigen verkenning 
van het leerproces, de perspectieven van de 
ander op jezelf en je leerproces en de signalen 
van het systeem op jezelf en je leerproces. 
Hoe concreter de visualisering van de route 
en de doelen, hoe dieper de refl ectie kan 
plaatsvinden. 

Zorg goed 
voor jezelf, 
de ander en 
de omgeving 
in de onder-
bouw (OB), 
middenbouw 
(MB) en 
bovenbouw 
(BB)

Kinderen 
presenteren 
tijdens
conferentie 
van Duurza-
me
PABO hun 
bevindingen 
over
vraagstuk-
ken t.a.v. 
duurzaam-
heid
aan volwas-
senen.

mindmap uit 
de midden-
bouw: 
Hoe ben jij 
slim?

Roadmap ‘Les voor de toekomst’
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Tekst: Peter Heres en André de Hamer
Illustraties: Floor en andere kinderen (Gelders Energieakkoord)

De Kracht van nieuwe Energie!

De week is bijna over, de dag iets opgerekt.

En alle kleine mensen zijn heerlijk opgewekt.

Stamp maar met de voetjes, steeds harder op de grond. 

Zwaai maar met je armen, als molens in het rond. 

Dat is de Kracht… van nieuwe Energie!

Deze les, die vergeet ik nie:

Zon, Wind, Water

De Kracht van nieuwe Energie!

Zon, Wind, Water

De Kracht van goede Energie!

De papa’s en de mama’s, ze fietsen naar het plein.

Ze horen de geluiden, ach waren ze nog maar klein.

Spring maar naar de wolken, als het kan tot aan de zon.

Of dans een vrolijk dansje, rond de regenton.

Dat is de Kracht… van nieuwe Energie.

Deze les, die vergeet ik nie:

Zon, Wind, Water

De Kracht van nieuwe Energie!

Zon, Wind, Water

De Kracht van goede Energie!

Zon, Wind, Water

De Kracht van nieuwe Energie!

Zon, Wind, Water

De Kracht van goede Energie!

Onderbouw

Lessuggestie
Auteurs

tekst:  André de Hamer en 
Peter Heres

muziek: Jordy Bakker

Lesdoel
Dit is geen luisterverhaal maar een 
zing, spring en beweegfeestje.

Door dit lied als actielied aan 
te leren kunnen de kinderen 
niet alleen kennismaken met de 
inhoud maar zijn ze tegelijkertijd 
de brengers van energie. 

Creatieve energie omdat alle 
bewegingen zijn toegestaan. 
Vrije expressie, gestimuleerd 
door een actieve tekst en op een 
inspirerende wijze op muziek 
gezet door onze componist Jordy. 

De jongste kinderen kunnen 
door het zingen en presenteren 
een voorbeeld zijn voor oudere 
leerlingen, ouders, beslissers 
en uw collega’s. Als de kleintjes 
zich druk maken over de kracht 
van nieuwe energie, dan is dat 
het teken dat iedereen mee 
moet gaan werken om nieuwe 
energievormen toe te passen. 

Niet morgen maar nu, want deze 
kinderen mogen nog heel lang van 
onze aarde genieten. 

Kern doelen
Mens en Samenleving. 
Kerndoel 39: De leerlingen leren 

met zorg om te gaan met het 
milieu.

Kunstzinnige Oriëntatie.
Kerndoel 54: De leerlingen leren 

beelden, taal, muziek, spel en 
beweging te gebruiken, om er 
gevoelens en ervaringen mee 
uit te drukken en om er mee te 
communiceren.

De kracht van nieuwe Energie

 

 

   

  

 

 

   



 

  



 



 









 



 

   





  





  











 



 



 

































44



 

 



 







 



  

 



 



 



 

 

 











 





mo lens
rond de

nieu ewe

in rond.het Dat is
re tongen

giener De

Zon, zee,

de kracht

ze les verdie geet

van

ik nie:

wa ter de

kracht

terwa

gie!

van uwenie

de

e

kracht

ner

Zon,

kracht

terwa

van uwenie e ner

de kracht

gie!

van uwenie nere

Zon,

gie

zee, wa ter

zee

De

de

gie! Zon,

van uwenie e ner

zee

gie

B

B

B A

E

A

B

A

A

A

E

E

E

A E

B

B

E

A

B E

E

B E

2.

1.

2

Andre de Hamer & Peter Heres

De kracht van nieuwe energie
Jordy Bakker



   

     

 

 





 

 

 



  

   





 







 



  

























44      

 









 

 











dag iets op ge

De dag is
pa'spa

nabij
deen

o
ma

ver,
ma's

de
ze

rekt en

ho
al

fiet

de
klei

ren
le

Spring
Dans

har

ge
ne

sen

lui
men

naar

maar
maar

naar
met

den
sen

'wa
zijn

het

de
je

der op de
kan

zwaai maar
dans

tot aan

met

de

je
een vro lijk

ren
heer

plein

ze
lijk

wol
voet

nog
op

maar
ge

ken,
jes

grond,

klein'
wekt

ze

als het
steeds

zon.

ar men
rond je

Of

als

Blues Swing, 130bpm AE B

A

E

E

E

A

E

B

De Kracht van nieuwe Energie



10 - ONDERBOUW 11 - ONDERBOUW

Tekst: Rymke Waleson, Laurina Dominicus,  
Romy Wolfert & Ilse Koole (HZ university of applied sciences, Vlissingen)

Illustraties: Chahida (Het Schateiland, Utrecht); Koen (Scouting Lucas, Den Bosch)

Lot begrijpt het

‘OMA! OMA! KIJK! Kijk daar 

eens! Daar in die boom! In die hoge boom 

bij die grote tak! Daar beweegt iets!’ Het is 

herfst en Lot loopt met haar oma in het bos. 

‘Zie je het, oma? Daar loopt iets met een 

grote, dikke pluimstaart!’ ‘Goh ja, ik zie 

het!’ Oma vertelt dat het een eekhoorntje 

is. Lot heeft nog nooit een eekhoorn gezien 

en kijkt haar ogen uit; wat zit hij hoog! Zou 

hij daar wonen? vraagt Lot zich af. Ze vindt 

dat maar een gek idee, straks valt hij er nog 

uit! Oma vertelt over het warme, veilige en 

hoge huisje van de eekhoorn. Lot 

vraagt aan oma waarom zij 

niet zo’n knus huisje 

hebben. Oma zegt 

dat mensen graag 

in een groot en 

verwarmd huis 

wonen, maar 

dat dit niet 

altijd zo goed 

voor de natuur 

is. Want om zo’n 

groot huis warm 

te krijgen, verbran-

den mensen hout, 

olie of gas in de kachel.

‘Kijk Lot!’, oma wijst 

opzij, ‘daar huppelt een 

klein, bruin konijntje! 

Hij kruipt snel weg in 

een holletje onder de 

grond en maakt de ingang 

dicht, zo kan er helemaal niemand anders 

meer in zijn huisje komen.’ Lot denkt aan 

thuis, papa en mama doen ook altijd de 

deur dicht, omdat het anders zo koud 

wordt binnen. ‘Oma, hebben de konijntjes 

ook een verwarming daarbinnen?’ ‘Nee 

Lot, dat hebben ze niet nodig. Zij hebben 

een lekker dikke vacht die hen warm 

houdt!’ Hadden wij dat ook maar, denkt 

Lot, dan had ik het altijd lekker warm, en 

hoeven papa en mama de verwarming niet 

aan te zetten. Lot en oma lopen verder door 

het bos en komen bij een hele 

grote boom. Onder de 

boom ligt een grote 

hoop bladeren. Lot 

trekt een sprintje, 

neemt een grote 

sprong en duikt 

zo de grote berg 

bladeren in. Oma 

lacht. 

‘Voorzichtig hoor 

Lot… ook dat kan 

een huisje van een 

dier zijn!’

Lot gaat met haar 

handen heel voorzich-

tig door de blaadjes 

heen, op zoek naar een 

diertje. ‘Auw! Oma!’ Lot 

trekt haar handen weg en 

begint zachtjes te huilen. 

Ze heeft zich geprikt aan 

een scherpe stekel, een 

klein egeltje. Oma vertelt over de egel. Lot 

is haar pijn alweer vergeten want ze is erg 

nieuwsgierig. ‘De egel verstopt zich hier 

voor zijn winterslaap. Hij wordt warm 

gehouden door de grote stapel bruine 

blaadjes.’ Lot knikt, legt de blaadjes voor-

zichtig terug en samen met oma loopt ze 

naar huis.

Even later zijn oma en Lot weer thuis. Lot 

doet snel de deur dicht en kruipt tegen 

oma aan met een lekkere koek. ‘Nou Lot 

doe mij ook maar zo’n koek.’ Lot haalt een 

koekje voor oma en kruipt weer tegen oma 

aan. ‘Oma, weet je dat je wel goed moet 

eten? Daar blijf je lekker warm van, net als 

de egel in zijn winterslaap. En ik pak lekker 

een dekentje zodat de kachel wat lager kan. 

Dan hebben we het toch lekker warm, net 

als de konijntjes in hun holletje met hun 

zachte vacht!’ ‘Goh, kind toch, wat ben je 

toch slim! Weet je hoe dat heet?’ Lot kijkt 

oma vragend aan; ‘Nee?’ ‘Duurzaamheid.’ 

‘Duurzaamwat?’ vraagt Lot. ‘Duurzaam-

heid, dat is dat je heel slim nadenkt hoe je 

zo weinig mogelijk de verwarming kan 

gebruiken en voor zo min mogelijk afval 

kan zorgen.’ ‘Afval, dat is een goede! Ik 

begrijp het hoor. Kom maar oma, ik ga het 

koekpapiertje in de plastic afvalbak doen!’
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Tekst: Manon Bouten, Myrthe Kessels, Kelly Schouren,Myrthe Stammen & Sophie Verberne  
(Fontys HKE Pabo Venlo)

Illustraties: Altan, Danitifra, Eleanor, Jamila, Kayra, Lara, Nikola & Qwinten  
(BS De Regenboog, Blerick)

Een streepje voor

FLOOR IS HAAR 

koffer aan het inpakken. Het is 

zaterdag vandaag. En dat bete-

kent dat ze bij opa en oma mag 

gaan slapen. Papa en mama heb-

ben namelijk een feest vanavond. 

Floor gaat graag naar opa en 

oma. Zij hebben een heel groot 

huis met een hele grote tuin. Er 

zijn ook veel dieren; een hond, 

drie kippen, vijf hertjes en zelfs 

een paard. Opa heeft ook mooie 

bloemen in zijn tuin, rode rozen 

en gele narcissen. 

Mama rijdt de oprit van opa en 

oma op. ‘Wel lief zijn voor opa en oma’, 

zegt mama. ‘Jaahaa’, zegt Floor. Oma is de 

was aan het ophangen. ‘Dag oma’, zegt 

Floor en ze rent naar binnen. Ze ziet opa 

nergens. Waar zou hij toch kunnen zijn, 

denkt ze. Ze hoort wat gerommel, alsof er 

iets van het dak afglijdt. PLOF, 

daar valt iets op de grond. Floor 

loopt naar buiten en kijkt 

omhoog. ‘Dag opa, wat ben jij 

aan het doen?’ ‘Ik ben de dak-

pannen eraf aan het halen’, 

zegt opa. ‘We gaan verbou-

wen.’ Floor rent door de tuin. 

Ze snapt er eigenlijk niks 

van. Waarom zou het huis 

verbouwd moeten worden? 

Het was toch goed zo. Het 

was groot en Floor had er 

zelfs een eigen speelkamer.

’s Avonds zitten ze met zijn 

drieën aan de eettafel. Oma 

heeft pannenkoeken gebak-

ken. ‘Opa?’, vraagt Floor. ‘Ja’, 

zegt opa. ‘Waarom gaan jul-

lie verbouwen? Heb ik dan 

straks geen eigen speelkamer 

meer?’ Opa begint te lachen. 

‘Natuurlijk heb jij straks nog 

een eigen speelkamer. We 

gaan niet het hele huis ver-

bouwen. We gaan het huis 

duurzaam maken.’ ‘Wat is 

duurzaam?’ vraagt Floor. 

‘Duurzaamheid heeft te maken 

met het milieu en hoe de men-

sen daarmee omgaan. Als je 

bijvoorbeeld in plaats van vijftien minuten, 

tien minuten gaat douchen, houd je reke-

ning met het milieu’, zegt opa. ‘Omdat 

oma en ik goed willen zijn voor het milieu, 

gaan we ook iets aan het huis doen. We 

gaan het huis ook duurzaam maken’, gaat 

opa verder. Floor denkt even na. ‘Hoe maak 

je een huis duurzaam dan? Waarom moet 

dat?’ ‘We gaan een groendak bouwen op 

het huis’, begint opa. ‘Het is beter voor de 

natuur om een groendak te hebben: het 

zorgt ervoor dat de lucht niet zo vies wordt 

en het blijft koel binnen. Ook komen er 

dan meer vogels en vooral bijen naartoe. 

Bijen zijn heel nuttig. Ze halen hun eten 

uit de bloemen in de tuin en ze 

maken honing’, vertelt opa vrolijk. 

‘Ik hou niet zo van bijen’, zegt 

Floor. ‘Ik vind ze maar eng. Wat 

nu als ze steken?’ ‘Bijen steken 

eigenlijk niet’, zegt opa. ‘Weet je 

wat, morgen gaan wij samen 

naar de bijentuin. Dan kun je 

zien dat bijen eigenlijk niet zo 

eng zijn en waarom bijen zo 

belangrijk zijn voor ons en de 

natuur.’

Floor gaat op tijd naar bed van-

daag. Stiekem heeft ze wel al 

zin in morgen. Ze is nu toch 
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wel benieuwd naar de bijen. 

Floor wordt wakker gemaakt 

door de haan. Ze springt uit bed 

en rent naar beneden. Opa zit al 

aan de ontbijttafel. ‘Ben je er 

klaar voor?’ vraagt opa. ‘Ja bijna, 

alleen nog even aankleden en 

ontbijten’, zegt Floor. Het is 

mooi weer en de zon schijnt. 

‘Kom, dan gaan we op de fiets’, 

zegt opa. ‘Dat is ook beter voor 

het milieu.’

De bijentuin is dichtbij, ze zijn er 

al snel. Floor loopt met opa door 

de bijentuin. Er zijn heel veel 

mooie bloemen en de imker is 

hard aan het werk. Floor voelt zich niet 

helemaal op haar gemak, ze is nog steeds 

bang voor de bijen. De imker komt naar 

hen toe. ‘Wij willen graag wat uitleg over 

de bijen’, zegt opa. De imker denkt even na 

en begint dan te vertellen. ‘Ik zal je eerst 

even uitleggen wat een imker is’, begint de 

imker. ‘Een imker is iemand die zorgt voor 

de bijen, die je straks ook gaat zien. Ze 

maken honing en vliegen van bloem naar 

bloem. Ze zijn op zoek naar stuifmeel. Dit 

stofje zorgt ervoor dat er steeds weer 

nieuwe bloemen komen en van 

dit stofje maken de bijen de 

honing’, gaat de imker verder. 

Floor denkt even na. ‘Waarom 

zijn de bijen dan goed voor 

ons?’ vraagt ze. ‘Als alle bijen 

weg zouden zijn, zouden de 

bloemen geen stuifmeel meer 

krijgen van de bijen. Als ze 

dit niet krijgen, komen er 

geen nieuwe bloemen meer. 

Ook zouden we dan geen 

honing meer hebben, want 

de bijen kunnen honing 

maken’, gaat de imker ver-

der. ‘Dankzij de bijen heb-

ben we lekkere groenten en 

fruit, zonder de bijen 

zouden we deze ook niet 

meer hebben. We moeten 

dus juist de bijen behouden 

en niet doden door insecten-

spray te gebruiken’, zegt de 

imker. ‘Ik hoop dat je nu iets 

geleerd hebt over bijen. 

Zullen we nog even naar de 

bijentuin gaan?’ zegt de imker. 

‘Ja hoor’, zegt Floor. ‘Ik heb 

geleerd dat bijen heel lief zijn 

voor ons. Ze zorgen goed voor 

de bloemen, maken honing en 

helpen het fruit met groeien’, 

vertelt Floor. Samen met de 

imker lopen opa en Floor door 

de bijentuin. ‘De bijen zijn dus 

eigenlijk heel lief’, fluistert Floor tegen 

opa. Opa en Floor gaan weer op weg naar 

huis. Mama is er al. ‘Heb je het leuk 

gehad?’ vraagt ze. ‘Ja’, zegt Floor. ‘Ik ben 

met opa naar de bijentuin geweest. Wist je 

dat bijen heel belangrijk zijn voor ons en 

de natuur? En daarom krijgen opa en oma 

een groendak.’ Mama schudt haar hoofd. 

‘Dat wist ik nog niet.’

Floor geeft opa en oma een dikke knuffel 

en loopt naar de auto. ‘Mama’, roept ze. 

‘Zullen wij ook een groendak 

nemen? En hele mooie planten in 

de tuin? Zo kunnen wij de bijen 

ook helpen.’ ‘Dat vind ik een goed 

idee’, zegt mama. ‘We gaan het er 

thuis eens met papa over heb-

ben.’
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Lessuggestie
Auteur

Heleen Eshuis
Initiatiefnemer van ontwerp- en 
trainingsbureau In het Wild

Kern doelen
Mens en samenleving
kerndoel 37: leerlingen leren zich 

te gedragen vanuit respect voor 
aanvaarde waarden en normen.

kerndoel 39: De leerlingen leren 
met zorg om te gaan met het 
milieu.

 Lesdoelen
 ■ Buiten leren en zijn, ervaringen 

opdoen door leerlingen en 
leerkracht die worden. gevoeld, 
meegemaakt, die beklijven.

 ■ Relatie leggen tussen kind en 
natuur.

 ■ Relatie leggen tussen kind en 
omgeving en het menselijk 
handelen en de gevolgen 
daarvan.

 ■ Zorg dragen voor omgeving.
 ■ Samenwerken.

 Begin situatie
De leerlingen weten hoe ze zich 
buiten moeten gedragen.

 Voorbereiding en materialen
Zet de fi lmpjes (zie introductie) 
gereed. Zet de volgende 
materialen klaar:

 ■ Per tweetal 1 conservenblik 
(die van tomaten in blik of een 
koffi eblik)

 ■ Per tweetal 1 plak klei
 ■ Snoeisnaren
 ■ Riet- en bamboe- en andere 

plantenstengels, hooi/stro.
 ■ Ophangen: 1 pallet of plank

Deze lessuggestie is met toestemming 

overgenomen uit het boek 32 lessen voor 

de toekomst.

Vrijwel alle tijd die leerlingen op school doorbrengen, wordt besteed 
binnen de (veilige) muren van het klaslokaal. Dat kan soms niet 
anders, maar vaak wel. Je moet het alleen doen. Deze les is een mooi 
voorbeeld van hoe je dat kunt doen en zal je laten zien wat voor een 
meerwaarde het heeft om buiten te werken en te leren. De les is in 
principe geschikt voor alle groepen (voor de onder- en middenbouw is 
het alleen handig om wat extra hulp te hebben om in kleine groepjes 
te kunnen werken).

Waarom is buiten leren belangrijk? Een ervaring die heel waar-
devol is voor kinderen; iets wat ze zelf hebben meegemaakt en 
wat niet geleerd is uit een boek. Zo’n ervaring beklijft; wordt met 
hart, handen en hoofd beleefd.
Voorbeeld: als je als kind een keer buiten een kubieke meter zand 
gaat uitgraven, vergeet je de rest van je leven niet hoeveel een 
kubieke meter is. Zo’n ervaring heeft vaak meer waarde dan het 
uit een boek leren.

De les
Introductie (15 minuten)
Begin de les met een gesprek: ‘Wat weten jullie van bijen?’ 
Na de eerste reacties van de leerlingen: ‘We gaan vandaag aan de slag 
om de bijen te helpen. Bijen zijn nuttig o.a. vanwege de bestuiving van 
bloemen en groenten en die willen wij weer graag eten! Welk fruit ken 
je dat wordt bestoven? En groente? Wat zou er gebeuren als we geen 
bijen meer zouden hebben?’ Laat het volgende fi lmpje zien over het nut 
van bijen: zie 32lessenvoordetoekomst.nl. 

Vertel de leerlingen dat ze nu zelf in tweetallen een insectenhotel gaan 
maken. Niet voor de honingbijen (dat is namelijk teveel werk voor een 
enkele les), maar voor de zogenaamde metselbijen. Die zijn net zo 
nuttig als de gewone bijen en ze steken vrijwel nooit. Je kunt nu een 
fragment laten zien van het volgende fi lmpje over metselbijen in een 
insectenhotel: zie 32lessenvoordetoekomst.nl.

Bouw een hotel op het schoolplein

Kern (30/45 minuten - bij voorkeur buiten!)
Elk tweetal krijgt een blik en een stuk klei. Zorg dat de klei 
goed wordt gekneed. Maak één dikke plak en leg die op de 
bodem van het blik. Steek de plantenstengels in het blik. Knip 
ze af met een snoeischaar. Vul het blik op met stengels totdat 
er niets meer bij kan. Het blik kan eventueel verder opgevuld 
worden met hooi/stro.

Als alle blikken klaar zijn, worden de blikken in het pallet 
vastgemaakt. Zoek een zonnige plek op het schoolplein, liefst 
ook uit de wind!
Laat leerlingen zelf het zuiden zoeken door het kijken naar de 
stand van de zon en/of door middel van een kompas. PS: op 
vrijwel iedere smartphone staat een kompas-app (en als die er 
nog niet op zit, kun je deze gratis downloaden).

Afsluiting (enkele minuten - bij voorkeur buiten direct aansluitend op de 
kern)
Hoe vonden de leerlingen het om in tweetallen aan het 
insectenhotel te werken? 
Vraag de leerlingen hoe je kunt zien wanneer het hotel bewoond is. 
Vertel dat in dat geval het rietstengeltje dicht is, gevuld met 
stuifmeel. Dat wordt het nestje voor de eitjes van de bij en het eten 
voor de larve als het eitje uitkomt. 
Houd het insectenhotel komende weken goed in de gaten met de 
klas! Hoe lang duurt het voor het bewoond wordt?

Het helpt om rondom de plek van het hotel ook planten 
en eventueel bomen te planten die goed zijn voor bijen en 
andere insecten. Denk dan aan koninginnekruid, gulden roede, 
hemelsleutel of een linde. De planten zet je liefst in een 
afgeschermd stuk of in een plantenbak. Zo kunnen ze goed 
groeien.

Bouw een hotel op het schoolplein
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Tekst: Nikee Fuchs (Ipabo Alkmaar)

Illustraties: Marieke (Scouting Lucas, Den Bosch); Maroua (Het Schateiland, Utrecht);  

Jeslyn (Gelders Klimaatakkoord)

Waar krijg jij energie van?

IN GROEP 1/2 van juf Anna 

praten de kinderen over van alles en nog 

wat. Vandaag wil juf Anna de kinderen iets 

leren over energie. Blij zitten alle kinderen 

op hun stoeltje in de kring.

‘Met energie kunnen onze lichamen din-

gen doen, maar met energie kunnen we 

ook andere spullen laten werken,’ zegt juf 

Anna.

‘Ik krijg energie als ik een banaan eet. Dat 

zegt mama altijd!’ roept Pim door de klas.

De juf moet lachen. ‘Daar heeft mama wel 

gelijk in, Pim. Van gezond eten krijg je veel 

energie.’

‘Maar van een banaan gaan de lampen toch 

niet aan?’ vraagt Maartje verbaasd.

Juf Anna schudt haar hoofd. ‘Dat klopt, 

Maartje. Om spullen te laten werken, halen 

we energie uit de natuur. Het beste kun-

nen we die halen uit de zon, de wind en uit 

water.’

‘Maar papa zegt dat er olie in de auto moet 

om mij naar school te kunnen brengen. 

Waarom is dat dan minder goed?’ vraagt 

Youri.

‘Olie halen we uit de aarde, maar die is 

straks helemaal op,’ legt de juf uit. ‘Zie het 

maar als een potje snoep waar iedereen 

steeds een snoepje uit haalt. Straks wil er 

iemand nog een snoepje uit halen, maar 

zijn alle snoepjes al opgegeten! De zon en 

de wind geven ons ook energie, maar de 

zon blijft altijd schijnen en de wind 

blijft altijd waaien!’

‘Ooooh!’ roepen de kinderen in 

koor. 

‘Waar krijgt u eigenlijk energie 

van?’ vraagt Evie aan juf Anna. 

De juf denkt even goed na. ‘Ik 

krijg er energie van als ik lekker 

met mijn vriendinnen aan het 

praten ben.’

De kinderen kijken alsof de juf 

iets heel geks heeft gezegd.

‘Hoe kan je daar nou weer ener-

gie van krijgen?’ mompelt Pim.

Juf Anna moet lachen om de 

reactie van de kinderen. ‘Ik zal 

het even uitleggen’, zegt ze.

‘Als ik het leuk heb met mijn 

vrienden word ik heel erg blij. Als je blij 

bent, heb je veel meer energie dan als je 

niet blij bent. Daarom wil ik ook altijd dat 

jullie blij zijn bij mij in de klas, want dan 

kun je veel beter leren!’

‘Ik snap het!’ roept Maartje. ‘Als ik ruzie 

heb gehad met een vriendje ben ik daarna 

altijd heel erg moe. Maar als ik lekker aan 

het spelen ben met een vriendje wil ik 

nooit naar bed. Dan ben ik nog helemaal 

niet moe!’ 

Alle kinderen knikken alsof ze het er mee 

eens zijn. 

Energie kun je dus halen uit gezond eten 

en drinken, maar ook uit de natuur. Zelfs 

van spelen met je vrienden kun je energie 

krijgen, omdat je dan blij bent.

Waar krijg jij energie van?
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Zon, waar ben je?

Lessuggestie
Auteur

om | nieuwe energie

Kern doelen
Natuur en techniek
Kerndoel 46: De leerlingen leren 

dat de positie van de aarde ten 
op zichte van de zon, seizoenen 
en dag en nacht veroor zaakt.

 Lesdoelen
In deze les worden jonge 
kinderen uitgedaagd hun eigen 
schaduw en die van allerlei 
voorwerpen te onderzoeken 
via schaduwspelletjes.  Ze leren 
bovendien hoe de aarde beweegt 
ten opzichte van de zon.

 Voorbereiding en materialen
 ■ Zon
 ■ Stoepkrijt
 ■ Stok op pion of bezemsteel op 

een plankje geschroefd.

Illustraties:  Iris (Da Costaschool, 
Bodegraven); 

Mark (Gelders 
Klimaatakkoord)

Deze lessuggestie is een bewerking 

van een ‘Zon op School’-les en is met 

toestemming van om | nieuwe energie 

opgenomen.

Dit is een les voor een zonnige dag. Vertel dat de les van vandaag om 
de zon gaat. Ga met de hele groep in een kring in de zon zitten. Wat 
voel je? Wat zie je? Geef de kinderen aan dat ze best even richting de 
zon mogen kijken, maar nooit lang, want dan kun je je ogen beschadi-
gen!  

De les
Introductie (10 minuten, klassikaal)
Stel een aantal introductievragen in de kring:

 ■ Wie ziet de zon?
 ■ Waar is de zon? (laten wijzen – wijst iedereen de zelfde kant op?)
 ■ Wat doet de zon? (begrippen als schijnen, stralen, opgaan, 

ondergaan, je blij maken, je huid verbranden als je je niet 
insmeert, schaduw geven, energie geven)

 ■ Waar zie je schaduw? (laten wijzen)
 ■ Heb je zelf ook een schaduw?
 ■ Kan de zon door jou heen schijnen?
 ■ Waar kan de zon wel doorheen schijnen? (glas, plastic, een jurk, etc)

Opdracht (10 minuten, klassikaal)
‘Ga allemaal in de kring staan en wijs met één vinger naar de zon. 
Wijzen jullie allemaal dezelfde kant op?’
‘Wijs nu allemaal met één vinger naar jullie eigen schaduw. Wijzen 
jullie nu ook allemaal dezelfde kant op?’ 
‘Wijs nu tegelijk naar de zon en de schaduw. Wat valt jullie op?’ 
(Bespreek de richting, hoog/laag). ‘Zit je vast aan je schaduw? 
Hoe kom je los van je schaduw? Wie doet er gekker, jij of je 
schaduw?’ (springen maar!). Het spel schaduwtikkertje is 
natuurlijk ook een optie.

Zon, waar ben je? Kern (30 minuten)
Deel de stoepkrijtjes uit.
‘Trek eerst met je krijtje alle schaduwen om die je ziet op het 
schoolplein.’ (5 minuten).
Deel de groep in groepjes van drie. 
‘Maak nu een schaduwtekening van elkaar. Trek eerst een 
lijntje om de voeten en teken daar de rest bij. Blijf heel goed 
stil staan!’
De kinderen kunnen hun eigen schaduw nu inkleuren. Stel de 
volgende verdiepingsvragen:
■ Heeft je schaduw haren?
■ Kan je schaduw de tong uitsteken?
■ Heeft je schaduw een gezicht?
■ Wat zie je wel en wat zie je niet?
■ Waar op het plein is de hele dag geen schaduw?

Vervolgactiviteiten (korte momenten na iedere pauze)
Plaats samen een paal op de plaats waar de zon de hele dag schijnt. 
Trek met een krijtje de voet van de paal om, zodat de paal altijd op 
dezelfde plaats staat.
Kleur net voor de pauze de schaduw van de paal in. Kijk samen na 
de pauze weer naar de schaduw.

 ■ Wat is er met de schaduw gebeurd?
 ■ Is de paal verplaatst? (kijk naar de krijtlijn om de voet)
 ■ Is de paal scheef gaan staan?
 ■ Ga weer eens op je eigen schaduwtekening staan. Wat is er 

gebeurd?

Herhaal dezelfde handelingen en vragen in de volgende pauze(s) en 
voordat de kinderen naar huis gaan. Doe het de volgende ochtend 
weer, zodat je de hele dag in beeld hebt.

 ■ Wat gebeurt er met de zon?
 ■ Wat gebeurt er met de schaduw?
 ■ Waar is de zon als die niet schijnt? (Laat zien hoe de aarde 

beweegt ten opzichte van de zon met behulp van een 
wereldbol.)

Als er zonnepanelen op het dak van de school liggen: liggen de 
zonnepanelen goed in de zon? De hele dag?
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Tekst: Lisa Wessels (InHolland Alkmaar)

Illustraties: Amberlee (De Rieburch, Sint Maartensdijk); Xavie (De Rank, Westzaan)

Onderweg naar oma

‘SCHAT, WAKKER WORDEN! 

Vandaag gaan we naar oma toe.’ Mama 

hangt boven het bed van Sandra. Die wordt 

wakker en springt meteen uit bed. Sandra 

wil gelijk naar oma, want naar oma gaan 

is altijd een feestje. Ze kleedt zich snel 

aan, terwijl mama naar beneden loopt om 

de thee in te schenken. Sandra rent naar 

beneden en wil meteen haar jas aantrek-

ken, maar haar moeder houdt haar tegen. 

‘Je moet eerst eten. Na het ontbijt gaan 

we naar oma’, zegt ze. ‘Maar mam, ik heb 

geen honger.’ Mama loopt naar de tafel, 

gaat rustig zitten en zegt: ‘Als je niet gaat 

eten dan heb je geen energie om te fietsen.’ 

‘Oké, oké’, mompelt Sandra. Ze rent naar 

tafel en eet daar snel haar brood met pin-

dakaas op. 

Na het eten stappen Sandra en mama op 

de fiets. Ze fietsen door een nieuwbouw-

wijk. De zon straalt en schijnt in hun 

gezicht. Langs de weg ziet Sandra huizen 

met rechthoekige platen op het dak. Ze 

vraagt aan haar moeder wat dat zijn. 

‘Zonnepanelen’, zegt mama. ‘Dat zijn een 

soort glazen platen die de zonnestralen 

vangen.’ ‘Maar mam, als het dan regent of 

als er geen zon schijnt, hebben ze dan geen 

stroom?’ vraagt Sandra. ‘Ook op een 

bewolkte dag leveren zonnepanelen elek-

triciteit, alleen wat minder’, zegt haar moe-

der. Sandra is verrast en vindt het 

interessant. Ze kijkt verwonderd om zich 

heen en fietst door. 

Ze fietsen langs het gemeentehuis en langs 

het winkelcentrum. Plotseling blijft Sandra 

staan. ‘Mam, wat is dat?’ Ze wijst naar een 

paar palen die in de grond staan. Aan een 

van de palen zit met een snoer een auto 

vast. Sandra’s moeder lacht. ‘Dat zijn 

oplaadpalen, die zorgen ervoor dat de 

auto’s worden opgeladen.’ ‘Waarom moe-

ten auto’s worden opgeladen? Ik dacht dat 

je dan naar het tankstation moest’, reageert 

Sandra. ‘Dit zijn elektrische auto’s. Die 

moeten worden opgeladen met stroom, 

anders kunnen ze niet meer rijden,’ zegt 

Sandra’s moeder. Sandra begrijpt het: ‘O 

natuurlijk, net als bij de raceauto van 

Dylan.’ Dylan is haar broertje. Die heeft 

voor Sinterklaas een raceauto met oplaad-

bare batterijen gekregen. 

Eenmaal aangekomen bij oma’s huis ver-

telt Sandra opgewonden wat ze heeft 

gezien. Ze vertelt over de rechthoekige pla-

ten die zonnepanelen heten en over de 

elektrische auto’s. ‘Ik wil later ook zonne-

vangers en een elektrische auto’, zegt 

Sandra vastberaden. Mama en oma lachen. 

‘Dat is een supergoed plan Sandra! Begin 

dan nu alvast maar met sparen!’ lacht oma. 

‘Maar ik ga je daar ook gelijk bij helpen.’ 

En terwijl oma dat zegt stopt ze een briefje 

van vijf euro in Sandra’s hand. 



24 - ONDERBOUW 25 - ONDERBOUW

Tekst: Sharmaine Benkaddour (Windesheim Teachers College, Almere)

Illustraties: Riduan (Het Schateiland, Utrecht); Amberlee (De Rieburch, Sint Maartensdijk);  

Leonie (Sint Martinusschool, Megchelen)

Naar het park

SENNAE ZIT OP de achter-

bank van de auto. Voor zich ziet ze de don-

kere baard van papa en de roze shawl van 

mama. Naast zich ziet ze het strikje in het 

haar van Lina. Samen gaan ze een dagje 

naar het park.

Sennae gaat graag naar het park, ze kijkt 

graag naar de bloemen en de bomen. 

Samen met mama gezellig zitten in het 

kriebelende gras en tikkertje spelen met 

papa. Ook speelt ze graag met Lina, maar 

Lina kan geen tikkertje spelen want dan 

krijgt ze het heel benauwd. Uit het auto-

raam ziet Sennae tussen de mooie witte 

wolken een dikke grijze wolk uit een 

fabriek komen. Daar krijgt Lina het ook 

heel benauwd van. Ze lacht even naar Lina 

en pakt haar dunne handje vast, Lina is 

haar allerbeste vriendin. 

‘Ik ga roze bloemen zoeken mama’, zegt 

Sennae. ‘Dezelfde kleur als jouw shawl!’ 

Mama lacht en zegt: ‘Ik weet niet of er wel 

bloemen zijn in het park vandaag.’ Sennae 

denkt na. Geen bloemen in het park? ‘Dan 

ga ik de hoogste boom zoeken!’ zegt 

Sennae. ‘Een boom die net zo groot is als jij 

papa!’ Papa lacht en zegt: ‘Ik weet niet of er 

wel bomen zijn in het park vandaag.’ 

Sennae snapt er niets meer van. Geen bloe-

men en geen bomen? Naar wat voor park 

gaan we eigenlijk? vraagt Sennae zich af en 

ze kijkt Lina verward aan. 

De autodeur gaat open, eindelijk zijn ze in 

het park! Sennae klimt de auto uit en 

WOOOEEEIII al haar haren vliegen in het 

rond. Ze hoort een klein gilletje van Lina. 

‘Ik waaide bijna weg!’ zegt Lina. ‘Maar ik 

kon haar opvangen!’ zegt papa. Sennae 

pakt Lina’s hand weer stevig vast en samen 

kijken ze in het rond. Er zijn helemaal 

geen bomen in dit park. En ze zien ook 

geen mooie roze bloemen. Ze zien mama 

die haar shawl goed vasthoudt en papa die 

naar het water loopt. ‘Water?’ vraagt 

Sennae zich hardop af. ‘Maar we zouden 

toch naar het park gaan mama?’

‘Daar zijn we ook!’ antwoordt mama 

lachend. ‘We zijn in het windpark!’ Sennae 

en Lina kijken elkaar een beetje beteuterd 

aan. Een windpark, wat is dat nou weer?, 

denkt Sennae. 

Ze kijkt naar het water en ze ziet de hoge 

golven. In de golven ziet ze ineens grote 

bomen staan. Bomen in het water? Dat kan 

toch niet? Ze kijkt nog eens goed. Het zijn 

geen bomen, maar wat zijn het dan wel? In 

het water ziet Sennae grote witte palen 

staan. En helemaal bovenaan die palen zit-

ten molentjes. ‘Het zijn net hele grote bloe-

men!’ zegt Lina.

Papa neemt Sennae en Lina mee naar het 

water. ‘Dat zijn windmolens’, zegt papa. 

‘En al deze windmolens samen zijn een 

windpark!’ ‘Maar de wind is toch helemaal 

niet leuk om naar te kijken?’ zegt Sennae. 

‘Ik kijk liever naar echte bloemen.’

‘Ik ook’, antwoordt papa. ‘Maar deze grote 

witte bloemen zorgen voor minder vervui-

ling van de lucht. Ze maken energie van 

wind, zonder de grijze wolken te maken 

waar Lina het benauwd van krijgt.’ 

‘Maar ze zijn niet mooi’, zucht Sennae ver-

drietig. 

‘Ze zijn niet mooi nee’, antwoordt papa. 

‘Maar ze zorgen er wel voor dat de wereld 

mooier blijft, zodat we nog veel langer van 

alle mooie bloemen en bomen kunnen 

genieten!’

‘En ik ook!’ zegt Lina. 
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Illustraties: Hind (het Schateiland, Utrecht) en Ceylin (Het Schateiland, Utrecht)

Een ont-spiegel laagje

ZONDER DE ZON is er geen le-

ven. Kijk maar naar alle planten en bomen 

om je heen. Zie je hoe ze richting de zon 

groeien, met hun bloemen en bladeren zo 

open mogelijk om maar geen zonnestraal-

tje te missen? Ook wij hebben zonlicht no-

dig. De zon geeft ons vitamine D. Belangrijk 

hoor! Daar word je vrolijk van.

Maar de zon is veel meer dan dat. De zon 

geeft in één uur net zoveel energie als alle 

mensen op de wereld nodig hebben in één 

heel jaar. Allemaal gratis en voor niets. Ge-

weldig toch? Alleen één probleempje: hoe 

haal je al die energie ook echt uit de zon? 

Da’s nog niet zo makkelijk.

Neem nou een zonnepaneel. Daar zitten al-

lemaal van die kleine blokjes in: zonnecel-

len noemen we die. Over die zonnecellen 

zit een laagje glas om ze te beschermen te-

gen vuil, regen en wind. Daardoor gaan ze 

wel vijfentwintig jaar mee. Het probleem is: 

die laag glas zorgt er ook voor dat een 

zonnestraal niet helemaal door de cel opge-

slokt kan worden. Het glas spiegelt. Het 

kaatst een stuk van de zonnestraal zo weer 

terug de ruimte in. Bij DSM hebben we daar 

wat op bedacht: een heel dun laagje op het 

glas en de zonnecel. Dunner dan een haar. 

We noemen het Anti Reflective Solar 

Coating. In het Nederlands is dat zoiets als 

ont-spiegel laagje. Want dat is wat het doet, 

het ontspiegelt het glas. Zo krijgen de zon-

necellen meer zonlicht binnen en halen we 

weer een klein beetje meer energie uit de 

zon.

Nu zijn er al meer dan tweehonderd mil-

joen zonnepanelen in de wereld met dit 

dunne laagje er op. En weet je wat nou zo 

grappig is? Over een paar jaar is er vast 

weer een heel nieuwe uitvinding, die er voor 

zorgt dat we nog meer energie uit de zon 

halen. En zo gaan we door en door en door, 

net zolang totdat we geen olie, steenkolen 

en gas meer hoeven te gebruiken en we een 

oneindige voorraad schone energie hebben 

voor de hele wereld.

DSM is een van oorsprong Nederlands be-

drijf in voeding, gezondheid en materialen. 

Het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en 

is actief over de hele wereld. Wij vragen 

onszelf iedere dag: hoe kunnen we zo veel 

mogelijk energie uit de zon halen? Leuk 

werk hoor.

Advertorial



Ga voor kleur! 

AAN WELKE KLEUR denk jij als 

je aan energie denkt? Bij supermarktketen 

Lidl denken we aan groen! Want groene 

energie heeft de toekomst. 

Jarenlang is er volop gebruikgemaakt van 

fossiele energiebronnen zoals aardgas en 

aardolie. Deze bronnen raken op en zijn 

slecht voor het milieu. Nu werken we steeds 

vaker met duurzame energiebronnen zoals 

de wind en de zon. De wind gaat nooit op en 

de zon gaat nog miljarden jaren mee. Dat is 

schoon, groen en goed voor onze toekomst. 

Lidl is op dit moment druk bezig om alle 

winkels in Nederland, dat zijn er ruim 400, 

aardgasvrij te maken. We vervangen het 

aardgas door elektrische warmtepompen 

op basis van groene energie. In december 

2018 wordt de laatste Lidl winkel aard gasvrij 

gemaakt. En in 2019 wordt de nieuwe win-

kel 'Lidl Zero' geopend. Deze winkel heeft 

nul-op-de-meter, dat betekent dat de winkel 

evenveel (of meer) energie opwekt dan dat 

het nodig heeft. 

Kiest jouw school ook voor groen? Dit kan 

met dubbelglas, groene energie, zonne-

panelen en nog veel meer! 

Marcel, van Lidl Nederland, 
is verant woordelijk voor 
het duurzaam bouwen van de 
winkels. Hij is er trots op 
om ‘Lidl Zero’ te bouwen, de 
supermarkt van de toekomst.
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*Bron: Living Planet Report 2016, WereldnatuurfondsIllustratie: Sofie (de Dorendal, Doorwerth)

De grote
energieverandering is nu

EVEN VOORSTELLEN: wij zijn Eneco 

Groep. We zijn een duurzaam energiebedrijf en ma-

ken energie en verbruiken zelf ook energie. Het doel 

van ons bedrijf is om ons eigen energieverbruik en dat 

van onze klanten terug te brengen naar wat de aarde 

aankan. We doen er alles aan om verdere opwarming 

van de aarde te voorkomen. Duurzame energie gebrui-

ken is een van de oplossingen. Dat doen we niet alleen 

voor onszelf, maar ook zodat jij in de toekomst dezelf-

de dingen kunt doen en gebruiken als wij nu. Daarom 

is het slim om energie te gebruiken die nooit op raakt. 

Van de wind en de zon bijvoorbeeld. 

Wij geloven erin dat duurzame energie van iedereen 

is. Behalve dat we grote parken met wind molens en 

zonnepanelen bouwen en beheren, ontwikkelen we 

nieuwe innovatieve energie-oplossingen. Zoals onze 

slimme thermostaat Toon. Eigen lijk net zoals in de 

verhalen in dit boek. Uiteindelijk kunnen onze klanten 

zo zelf bepalen waar en hoe ze schone energie opwek-

ken, die energie gebruiken, opslaan en delen met an-

dere mensen. Mooi hé? ‘Duurzame energie van 

iedereen’ is wat ons betreft dé weg naar een leefbare 

planeet. 

Wist je al dat Eneco Groep ook lessen verzorgt over 

duurzame energie? Kijk maar eens op enecogroep.nl/

educatie en vraag je juf of meester om een gastles aan 

te vragen. Dan komen onze gastdocenten bij jou op 

school. En als jij dit onderwerp net zo leuk en belang-

rijk vindt als wij… wie weet kom je dan later bij ons 

werken. 

De grote energieverandering... is nu!

We hebben maar
één aarde. 

Wist je dat wij als 
mensen de aarde 

jaarlijks 1,6 keer* meer 
gebruiken dan zij 

eigenlijk aankan? Dat 
is natuurlijk niet goed 
en dat moet anders. 
Gelukkig kan het ook 

anders!



Hogere cijfers op school door licht

OMAR is op school. De les is bij-

na afgelopen. De juf zegt dat het tijd is om 

het huiswerk op te schrijven in hun agenda. 

Volgende week is het spreekbeurtenweek. 

Alle kinderen moeten dus een spreekbeurt 

houden. Het onderwerp mogen ze zelf uit-

kiezen. 

Een spreekbeurt houden is voor Omar niet 

zo eenvoudig. Hij kan thuis geen informatie 

opzoeken op de computer want thuis heb-

ben ze geen computer. Er is ook geen elek-

triciteit en dus ook geen internet. Daarom 

moet Omar naar het internetcafé om iets 

op te zoeken en dat is best een eind lopen 

vanaf school. Hij vraagt zijn broertje Ali 

mee, voor de gezelligheid. 

Onderweg naar het internetcafé praten 

Omar en Ali over hoe ze Omars spreekbeurt 

gaan voorbereiden. Ze zullen hun tijd goed 

moeten gebruiken, omdat ze thuis geen 

elektriciteit hebben. Hierdoor kunnen Omar 

en Ali alleen huiswerk maken en leren als er 

nog daglicht is. Zodra het donker wordt, is 

het bijna onmogelijk om 

te lezen uit de school-

boeken, omdat ze 

thuis alleen kleine 

gaslampjes hebben. 

Omar en Ali stellen 

zich voor hoe het 

zou zijn als ze 

thuis elektriciteit 

zouden hebben. Ze 

zouden dan na school-

tijd nog even kunnen bui-

tenspelen voordat ze aan het schoolwerk 

beginnen. En ze zouden ’s avonds ook lan-

ger kunnen doorleren of gewoon een boek 

lezen. Nu moeten ze na het eten gelijk aan 

hun huiswerk beginnen voordat het donker 

wordt. Ali zegt dat als ze thuis internet zou-

den hebben, ze misschien kunnen sparen 

voor een computer, zodat ze niet meer zo 

lang naar het internetcafé hoeven te lopen. 

Ali vraagt Omar of hij al een onderwerp 

heeft voor zijn spreekbeurt. ‘Ik heb wel een 

paar ideeën,’ zegt Omar, ‘maar ik heb nog 

geen keuze gemaakt.’ ‘Als je je spreekbeurt 

nu eens over zonnepanelen houdt…’ stelt 

Ali aan Omar voor. Omar heeft wel eens 

eerder over zonnepanelen gehoord maar 

weet niet meer precies wat dat zijn. Hij 

vindt het wel een goed idee en besluit om in 

het internetcafé meer informatie te zoeken 

over zonnepanelen. Volgens de informatie 

die hij heeft kunnen vinden, zijn zonnepa-

nelen een soort van glazen platen die zon-

ne-energie omzetten in elektriciteit. Hier-

voor wordt een aantal cellen geplaatst op de 

platen die zonne-energie opvangen en die 

omzetten naar elektriciteit. Dit is een vorm 

van duurzame energie. Duurzame energie 

is energie die nooit opgaat en die niet slecht 

is voor het milieu; hoeveel je er ook van ge-

bruikt. Omar fantaseert over zonnepanelen 

in hun dorp en op zijn huis. ‘Dan hebben we 

’s avonds altijd licht, Ali!’ Ali knikt, hij ziet 

het ook helemaal zitten.

Na de lange dag op school en in het internet-

café lopen Omar en Ali samen naar huis. 

Als Omar thuis is aangekomen gaat hij even 

zitten om bij te komen van de lange wande-

ling. Zijn moeder schenkt wat te drinken 

voor hem in en geeft hem een snack. ‘Hoe 

was je dag, Omar?’ Omar neemt een slok 

en vertelt over wat hij allemaal geleerd heeft 

vandaag. 

Vragen:

 ■ Wat zijn zonnepanelen?  

Zonnepanelen zijn een soort 

platen, die zonne-energie 

omzetten in elektriciteit. 

Hiervoor worden een aantal 

cellen geplaatst op panelen die 

zonne-energie opvangen en 

die omzetten naar elektriciteit.

 ■ Wat is het milieu? 

Met het milieu bedoelen we 

alle natuur. Dus de omgeving 

waarin mensen, planten en 

dieren leven. Belangrijke 

onderdelen van het milieu 

zijn het klimaat, de bodem 

en water. Ook de dieren, 

planten en mensen die in een 

bepaalde omgeving leven zijn 

belangrijk voor het milieu. 

(bron: wikikids)

 ■ Wat is duurzame 

energie?  

Duurzame energie is 

energie die nooit opgaat 

en die niet slecht is voor het 

milieu; hoeveel je er ook van 

gebruikt. 

 ■ Wat voor verschillende soorten 

duurzame energie ken je?  

Zonne-energie, 

windenergie, aardwarmte, 

waterkrachtenergie, …

AdvertorialAdvertorial
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Zelf een energiegedicht maken
Middenbouw

Tekst: Lieke Noortman (HAN PABO Nijmegen)

Illustratie: Giel (Scouting Lucas, Den Bosch)

Sterrenhemel

Hey, zullen wij afspreken 

Of logeren deze week

Dan kunnen we een hut van dekens maken

En monsters op het kleed

Die alleen maar eng lijken 

Er is een held die ze bevecht

Een heuse film om naar te kijken

Alleen is deze echt 

Als pap en mam gaan slapen

Doen wij de lampen uit 

We maken grootse plannen

Komen tot een besluit 

We kleden ons warm aan

En sluipen door de gang 

Op het puntje van onze tenen

Wij zijn voor niemand bang

Maar pap en mam mogen het niet weten 

Deze spooktocht is van jou en mij

Wij hebben het donker om te delen

Er past nu even niemand bij 

We kunnen dan naar buiten 

Op avontuur gaan in de tuin 

’s Avonds laat, zo in het donker 

Ziet het er vast anders uit 

We vergeten haast hoe laat het is 

De buitenlucht geeft energie

We kijken naar de sterren

Slapen hoeft nog even niet 

En als we na een uur of twee 

Toch flink moeten gapen

Dan gaan we liggen op het gras

Misschien kunnen we wel buiten slapen. 

Lessuggestie
Auteurs

André de Hamer en Peter Heres

Kern doelen
Nederlands
Kerndoel 5: De leerlingen leren 

naar inhoud en vorm teksten 
te schrijven met verschillende 
functies, zoals: informeren, 
instrueren, overtuigen of plezier 
verschaffen.

Kerndoel 9: De leerlingen 
krijgen plezier in het lezen 
en schrijven van voor hen 
bestemde verhalen, gedichten en 
informatieve teksten.

Natuur en techniek
Kerndoel 45: De leerlingen leren 

oplossingen voor technische 
problemen te ontwerpen, deze 
uit te voeren en te evalueren.

 Lesdoelen
De leerlingen denken na over 
duurzame energie en vertalen hun 
gedachten naar een gedicht.

 Voorbereiding en materialen
 ■ Pen en papier

Illustratie:  Suus (OBS Roxenisse, 
Melissant)

Zojuist heeft de klas geluisterd naar het gedicht ‘Sterrenhemel’. Maak 
nu zelf een gedicht.

De les 
Introductie (5 minuten klassikaal)
‘We gaan nu zelf een gedicht maken over energie, over nieuwe 
duurzame energie. Gebruik je fantasie en creativiteit. Je krijgt ruim 
een half uur om het gedicht te maken. Als je het af hebt, kun je er een 
mooie tekening bij maken’. 
Inventariseer welke vormen van duurzame energie bekend zijn bij de 
leerlingen en suggereer dat ze kunnen denken aan:

 ■ Anders wonen
 ■ Anders reizen
 ■ Anders eten
 ■ Anders dingen maken
 ■ Anders energie opwekken

Kern (35 minuten, individueel)
De leerlingen maken individueel een gedicht en illustreren deze 
als ze tijd over hebben. 

Afsluiting (20 minuten klassikaal)
Laat de gedichten (met illustraties) ophangen aan een wand en vraag 
enkele leerlingen om hun gedicht voor te lezen. Wellicht kunnen de 
gedichten in een schoolkrant opgenomen worden. 

Vervolgactiviteiten
Denk na met de klas hoe de thema’s uit de gedichten in de praktijk 
kunnen worden gebracht. Te beginnen met de eigen klas, daarna de 
school, daarna de wijk, daarna…

Zelf een energie gedicht maken
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Tekst: Job Berkers (Hogeschool De Kempel, Helmond)

Illustraties: Julia (De Rieburch, Sint Maartensdijk); Thijs (OBS Roxenisse, Melissant)

Sven en de keizerspinguïns

‘KIJK MEESTER TWAN, daar 

gaat er weer eentje’, zegt Sven. Glijdend op 

hun buik vliegen de pinguïns voorbij, vlak 

voor de ogen van een aantal leerlingen uit 

groep 6. Eindelijk was het dan zover, het 

schoolreisje naar de dierentuin waar de 

kinderen zich al zo lang op hadden ver-

heugd. ‘Sven, kijk naar die pinguïn.’ Daan 

wijst naar een pinguïn die overeind pro-

beert te krabbelen op het gladde ijs. 

‘Jongens en meiden weten jullie wat voor 

soort pinguïns dit zijn?’ vraagt meester 

Twan. Een van de verzorgers begint te ver-

tellen: ‘Dit is de keizerspinguïn en het is de 

grootste pinguïnsoort ter wereld. Helaas is 

die sinds enkele jaren ook uitgeroepen tot 

een bedreigde diersoort.’ ‘Een bedreigde 

diersoort? Wordt er ook op deze pinguïns 

gejaagd dan?’ vraagt Sven. ‘Nee deze pin-

guïn wordt bedreigd door de veranderin-

gen op de aarde. Door het broeikaseffect 

wordt het warmer op aarde en verdwijnt er 

ijs dat de pinguïns nodig hebben om op te 

broeden tijdens het broedseizoen’, vertelt 

de verzorger. ‘Het broeikaswatteh?’ sta-

melt Sven. ‘Het broeikaseffect, dat is een 

soort dikke deken over de aarde waardoor 

de aarde warmer wordt’, legt de verzorger 

uit. Sven wil er graag meer van weten, 

maar Daan trekt aan Sven zijn arm want ze 

moeten alweer naar de bus!

Sven en Daan zitten naast elkaar in de bus 

en praten over de keizerspinguïns en de 

reden waardoor ze bedreigd zijn. Hoe zit 

dat nu met dat broeikaseffect? ‘Ik heb daar 

weleens iets van op tv gezien’, zegt Daan. 

‘Mensen rijden te veel auto, verbruiken te 

veel gas in huis en kopen te veel onzuinige 

apparaten die heel veel stroom nodig heb-

ben en dat versterkt het broeikaseffect.’ 

‘Wat stom’, zegt Sven, ‘dus eigenlijk komt 

het door ons dat deze pinguïns bedreigd 

worden?’

’s Avonds ligt Sven in bed en denkt na over 

een oplossing voor de klimaatveranderin-

gen. Zijn nachtlamp is al lang uit want hij 

wilde meteen stroom besparen. De vol-

gende morgen zit hij aan het ontbijt. KLIK, 

KLIK, KLIK, zijn moeder staat met een 

fluitketel over het gasfornuis gebogen. 

‘Waarom doet het fornuis het nu niet?’ 

vraagt zijn moeder. Dan klinkt er boven 

een enorme gil: ‘AAAAAAH…!’ Het is zijn 

puberende zus Fleur die naar beneden 

komt gestormd. ‘Maaaam, het water van de 

douche is ijskoud!’ ’Dat kan kloppen’, zegt 

Sven, ‘ik heb de gaskraan dichtgedraaid, 

want we moeten denken aan het broeikas-

effect. Ook heb ik de stekkers van de koel-

kast en de diepvries uit het stopcontact 

gehaald want die apparaten verbruiken 

heel veel stroom.’ ‘Idioot!’, briest Fleur en 

verlaat stampvoetend de ruimte. ‘Ja maar 

wat denk je dan van de keizerspinguïns die 

dan niet meer kunnen broeden op het ijs?’ 

roept Sven haar na. ‘Sven’, zegt zijn moe-

der, ‘het is goed dat je daar rekening mee 

wil houden, maar dit is niet de oplossing. 

Tijd om naar school te gaan en we hebben 

het er na school wel over.’ 

In de klas praten meester Twan en de kin-

deren over hoe leuk het schoolreisje was 

gisteren. Maar het enige waar Sven aan 

denkt is aan het ijs dat iedere minuut, 

beetje bij beetje minder wordt. De lampen, 

borden, computers en de verwarming 

staan de hele dag aan in school. Het wordt 

hem teveel en hij roept boos door de klas: 

‘Denkt er dan helemaal niemand aan het 

klimaat?’ De meester begrijpt er niets van 

en vraagt wat er aan de hand is. ‘We moe-

ten geen lampen, computers en elektroni-

sche borden meer gebruiken, want dat 

zorgt allemaal voor opwarming van de 

aarde en dat is slecht!’ ‘Oh, gaat het over de 

pinguïns van gisteren’, zegt meester Twan. 

‘Luister Sven, het moet inderdaad anders, 

maar we kunnen niet van het een op het 

andere moment stoppen met het gebruik 

van stroom en gas. Ondertussen is het heel 

goed om er zuinig mee om te gaan! Je kunt 

lampen en elektrische apparaten uitzetten 

als je ze niet gebruikt en niet te lang dou-

chen helpt daar ook bij. Gelukkig zijn er 

nog meer oplossingen om hier aan te wer-

ken.’ Dan springt Daan op: ‘Ja, wij hebben 

ons huis aangepast en papa zei dat we nu 

veel minder elektriciteit en gas verbruiken 

dan dat we eerst deden. Onze ramen zijn 

dikker gemaakt en ze hebben iets in onze 

muren gestopt.’ ‘Dat heet isoleren en dat 

zorgt ervoor dat de warmte beter in het 

huis blijft waardoor je de verwarming niet 

zo hoog hoeft te zetten en dat kost minder 

gas’, vult meester Twan aan. Sara zit aan 

het voorste tafeltje en steekt haar vinger op. 

Ze hangt zo ver naar voren dat ze haar 
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vinger bijna bij de meester in zijn neus kan 

steken. ‘Sara, zeg het maar.’ ‘Bij oom Mark 

maken ze zelfs eigen stroom en die is niet 

slecht voor het milieu. Er liggen plaatjes op 

het dak en die maken elektriciteit van zon-

nestralen.’ ‘Heel goed Sara, dat noemen ze 

duurzame energie. Dat is als je energie uit 

de natuur haalt, zoals van de zon, van de 

wind of uit water. Maar ook onze klas kan 

hieraan meewerken. Die lampen kunnen 

inderdaad wel uit want er is licht genoeg en 

aangezien we de computers nu toch niet 

gebruiken, kunnen we ze wel even op 

stand-by zetten.‘ ‘Op stampij, wat is dat?’ 

vraagt Daan. ‘Dat is als je de computer 

even op pauze zet, hij staat dan niet uit 

maar verbruikt wel minder stroom’, legt de 

meester uit. ‘Oh een beetje hetzelfde als 

wanneer ik op de bank lig, ik slaap dan niet 

maar verbruik wel minder energie’, grapt 

Daan. ‘Ja precies, in de ruststand.’ 

Door al deze verhalen is Sven al een stuk 

gerustgesteld. 

Als Sven thuiskomt van school vertelt hij 

zijn moeder wat hij allemaal geleerd heeft. 

‘Mam, we hebben met de klas gepraat over 

duurzame energie en energie besparen. 

Wij kunnen de keizerspinguïns ook helpen 

door alleen elektriciteit te gebruiken wan-

neer we het echt nodig hebben. En als we 

korter en minder vaak douchen hebben we 

veel minder warm water nodig en dus ook 

minder gas.’ ‘Oh wat goed van je Sven! 

Zullen we de thermostaat dan nu ook maar 

meteen lager zetten want we gaan even op 

bezoek bij oma.’

Tekst: Joris van de Ven & Gerhard Kieskamp (Katholieke Pabo Zwolle)

Illustraties: Lisan (Scouting Lucas, Den Bosch); Lars (Gelders Energieakkoord)

Bert & Jaap: Butlerbot

BERT EN JAAP zijn in de 

garage aan het sleutelen. Tussen een hele 

berg schroeven en gereedschap staat de 

skelter van Bert. Zoals altijd heeft Jaap 

gereedschap in zijn handen en staat Bert 

te kijken. Als ze niet aan het sleute-

len zijn, herken je de jongens 

ook uit duizenden. Bert heeft 

altijd zijn lievelings t-shirt 

aan, het shirt met de zonne-

panelen op zijn rug. En Jaap is 

altijd herkenbaar aan de oorbel 

in zijn rechteroor. De jongens 

zitten in groep 7. Ze zijn buren 

sinds Bert met zijn ouders naar 

deze kant van de stad is ver-

huisd. ‘Jouw skelter kan wel 

een upgrade gebruiken’, zei 

Jaap toen hij Bert voor het eerst 

met zijn skelter zag. Sinds die 

tijd sleutelen de jongens samen 

aan Berts skelter. En ze bou-

wen apparaten. Ze maakten al 

een elektrische step, laarzen met 

rupsbanden en een ijsmachine die je kon 

besturen met je stem. Al moest je wel heel 

hard schreeuwen voor de machine ijs ging 

maken.

De garage waar de jongens altijd sleutelen 

is van de ouders van Jaap. Hij staat vol met 

gereedschap. En vol met boeken over tech-

niek. Meestal zijn de jongens bezig met het 

gereedschap maar soms ook is het hele-

maal stil in de garage. Dan liggen ze te 

lezen over zonnepanelen, schakelaars en 

meetkastjes.

Maar nu zijn ze dus aan het sleutelen. Jaap 

kijkt of de remkabels het nog doen na hun 

laatste crash. ‘Als we er schijfremmen op 

zetten, remt-ie harder.’ Bert heeft altijd 

nieuwe ideeën maar uiteindelijk moet Jaap 

ze uitvoeren. Jaap is de handigste van de 

twee.

‘Ik heb het best warm gekregen! Ik lust wel 

een sapje,’ zegt Bert. Daar heeft Jaap ook 

zin in. ‘Als we een beker limo in onze rups-

laars zetten, kunnen we hem hier naartoe 

laten rijden.’ Bert schudt zijn hoofd.



40 - MIDDENBOUW 41 - MIDDENBOUW

‘Nee, ik heb een beter idee. Een geniaal 

idee! Druk jij maar eens op deze knop’, 

zegt Bert enthousiast. Jaap staart naar de 

oude mobiel die hij zijn handen gedrukt 

krijgt. Op het scherm ziet hij een grote 

rode knop. In het midden van het scherm 

staat:  

 

Roep BB-08

‘Nou? Waar wacht je op?’, zegt Bert. Jaap 

snapt er nog niks van, maar is nu wel 

nieuwsgierig. Hij drukt op de grote rode 

knop. Het scherm kleurt meteen groen en 

de mobiel begint te trillen. Vanuit de 

garage aan de overkant van de weg hoort 

hij een vreemd zoemgeluid. Dan verschijnt 

een groot stuk glanzend metaal dat lang-

zaam hun kant op komt. Het gevaarte 

steekt de straat over, op weg naar de oude 

mobiel van Bert. Het ding rijdt steeds har-

der en stopt dan ineens met een noodstop 

voor de voeten van de jongens. Het glan-

zende grijze gevaarte is ongeveer zo hoog 

als de jongens en lijkt op een grasmaaier 

die is verkleed als een mens. Het heeft 

twee metalen armen, een vierkante kop 

met een zwaailicht, een antenne en twee 

benen met skateboardwielen. Uit de robot 

klinkt:  

 

‘BUTLERBOT-08 ONLINE, WAT KAN IK 
VOOR U DOEN?’

Bert buigt naar de butlerrobot: ‘Ga sap voor 

ons halen.’ ‘MET OF ZONDER RIETJE?’ 

zegt de machine. ‘Met, Butlerbot’, ant-

woordt Bert. ‘BIBABELOEMBA, BAM, 

BEM, BOE’, zegt de robot voordat hij weer 

koers zet naar het huis van Bert. Bert kijkt 

de robot na en draait zich dan naar Jaap. 

‘Hee… vet hè?’ Jaap staat met open mond 

te kijken. ‘Heb jij dat in elkaar gezet?’ ‘Baba 

direct.’ ‘Huh?’ ‘Ik heb hem online gekocht 

bij Baba direct.’ Bert kijkt triomfantelijk 

naar Jaap. Hij heeft de Butlerbot met 

behulp van een bouwplaat in elkaar gezet. 

Net als Jaap weer wat wil zeggen, horen de 

jongens opnieuw het zoemgeluid. De 

machine op wieltjes steekt met twee glazen 

limonade de weg over. Maar midden op de 

weg, staat de machine ineens stil. 

‘Bibabeloemba, bam, bem, boe’, zegt Jaap 

terwijl Bert naar de Butlerbot rent.

‘Jouw Butlerbot kan wel een upgrade 

gebruiken,’ zegt Jaap als hij ziet wat er mis 

is. ‘Slap spul is dit en de batterij is nu al 

leeg. Geef je t-shirt eens.’ 

Na wat gesjor en getrek lijkt de Butlerbot 

ineens een beetje op Bert met zijn zonne-

panelen t-shirt. ‘Draadjes eraan en rijden 

maar, vanaf nu rijdt de Butlerbot op zon-

ne-energie.’ De volgende morgen lopen de 

jongens samen naar school. Bert is zijn 

broodtrommel vergeten, dus laat hij hal-

verwege de tocht naar school Butlerbot 

komen. Heel langzaam rijdt de robot met 

de broodtrommel naar de jongens. 

’s Ochtends is er nog niet zo veel zon, dan 

gaat-ie langzamer’, legt Jaap uit. ‘Maakt 

niet uit,’ zegt Bert, ‘dan komen we iets later 

op school.’ Jaap moet lachen en zegt: ‘Maar 

vanmiddag wordt het nog leuker Bert. Dan 

is de Butlerbot opgeladen en moet je dan 

eens zien hoe hard-ie kan. Moeten we maar 

iets eerder naar huis, anders is het energie-

verspilling.’
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Energie opwekken: vroeger en nu

Lessuggestie
Auteur

om | nieuwe energie

Kern doelen
Mens en samenleving
Kerndoel 39: De leerlingen leren 

met zorg om te gaan met het 
milieu.

Natuur en techniek
Kerndoel 42: De leerlingen 

leren onderzoek te doen aan 
materialen en natuurkundige 
verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme 
en temperatuur.

Kerndoel 44: De leerlingen leren 
bij producten uit hun eigen 
omgeving relaties te leggen 
tussen de werking, de vorm en 
het materiaalgebruik.

Kerndoel 45: De leerlingen leren 
oplossingen voor technische 
problemen te ontwerpen, deze 
uit te voeren en te evalueren.

 Lesdoelen
De leerlingen weten wat duur-
zame energie-opwekkers zijn en 
hebben een beeld wat het principe 
van de energie-opwekkers is. De 
leerlingen beseffen dat nieuwe 
technieken vaak zijn gebaseerd op 
oude technieken.

 Voorbereiding en materialen
Op dekrachtvannieuweenergie.nl
staan alle werkbladen en het 
inleidende fi lmpje. Hier staat ook 
de lijst van benodigde materialen 
en gereedschappen. 

Illustraties:  Bregtje (OBS 
Roxenisse, Melissant)

Deze lessuggestie is een bewerking 

van een ‘Zon op School’-les en is met 

toestemming van om | nieuwe energie 

opgenomen.

Net als Bert en Jaap in het vorige verhaal, gaan de leerlingen op een 
actieve ontdekkingstocht om zelf energie op te wekken.  

De les
Introductie (10 minuten, klassikaal)
Laat het Schooltv-fi lmpje zien en vertel het volgende: ‘Door de eeuwen 
heen hebben mensen veel dingen verzonnen die het leven makkelijker 
maken. Meneer Volta en meneer Watt uit het fi lmpje waren hier, zoals 
jullie hebben gezien, heel goed in. Deze heren waren rond het jaar 1775 
grote helden! Wat wisten jullie al over Volta en Watt? 
Heel, heel vroeger leefde de mens in en met de natuur, ze hadden 
weinig hulpmiddelen. De mens liep bijvoorbeeld overal heen. Later 
gebruikten ze dieren om sneller vooruit te komen. In de laatste 
eeuw is de fi ets, de auto en het vliegtuig bedacht. We weten ook dat 
niet alle uitvindingen oneindig op dezelfde energiebronnen kunnen 
blijven werken. Zoals je in het fi lmpje hebt gezien, raken sommige 
energiebronnen op.  En belangrijker: deze energiebronnen zorgen voor 
extra broeikasgassen zodat het klimaat verandert. Slimmer is het om 
bronnen te gebruiken die niet op kunnen gaan en die niet voor extra 
broeikasgassen zorgen. Deze bronnen gaan we vandaag onderzoeken. 
Welke bronnen zijn oneindig? 

Kern (45 minuten, in tweetallen)
Zorg dat de werkbladen gereed liggen. Start de kern met deze 
instructie:
‘Jullie gaan kijken hoe verschillende bronnen gebruikt worden 
om energie op te wekken. Wanneer zijn deze energie-opwekkers 
ontdekt? Het antwoord vind je in de tekst bij het werkblad dat 
jullie straks krijgen. Jullie gaan uitvinden hoe energie-opwekkers 
werken die wind, water of de zon als bron hebben. Er zijn heel 
veel verschillende vormen ontworpen!

Verdeel de werkbladen en begeleid de leerlingen.  

Energie opwekken: vroeger en nu

Afsluiting (5 minuten, klassikaal)
Iedereen heeft nu een energie-opwekker gemaakt. Bespreek de 
resultaten. 

Vervolgactiviteiten
Geef de leerlingen de gelegenheid om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden (20 minuten) en doe het energieke discussiespel
(30 minuten).
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geklopt. Tobias schrikt zich rot. Wie zou 

het zijn? denkt hij. Hij kijkt naar de klok en 

ziet dat het nog maar negen uur is. Zijn 

ouders zijn nooit zo vroeg thuis. ‘Dadelijk 

zijn het inbrekers’, fluistert hij zacht tegen 

zichzelf. Ineens weet hij wat hij moet doen. 

Hij rent naar boven en doet iedere lamp 

aan die hij tegenkomt. Zo moet de inbre-

ker die buiten staat wel zien dat er iemand 

thuis is en rondloopt door het huis. Tobias 

verstopt zich onder het bed van zijn ouders 

en wacht angstig af. Plotseling hoort hij 

voetstappen beneden. Tobias is helemaal 

in paniek en weet niet wat hij moet doen. 

De inbreker is binnengekomen, denkt hij. 

Tobias’ hart klopt dubbel zo snel en hij 

roept bibberig: ‘Gaha weg nnhare inbre-

kerrr, ik bell de politie hoooor!’ 

Opeens roept de inbreker zijn naam. 

‘Tobias…? Tobias… waar zit je?’, klinkt een 

stem. Die stem komt Tobias heel bekend 

voor. Dan beseft hij dat dat niet de stem 

van een inbreker is, maar de stem van de 

buurman! Opgelucht komt Tobias onder 

het bed vandaan. Hij loopt naar beneden 

toe. ‘Hee Tobias, hoe is het jongen?’ vraagt 

de buurman. Tobias weet even niet zo goed 

wat hij moet zeggen. ‘Ik… ik… ik…, ik dacht 

dat je een inbreker was’, zegt Tobias. De 

buurman begint te lachen en zegt: ‘Hé jon-

gen, voor mij hoef je toch niet bang te zijn. 

Ik dacht ik kom even kijken. Je ouders heb-

ben mij de sleutel gegeven om de boel in 

de gaten te houden. Er waren nu zoveel 

lichten aan dat ik dacht dat er wat aan de 

hand was. En al die lichten kosten ontzet-

tend veel onnodige energie.’ Dat laatste 

wist Tobias niet. Hij zette altijd alle lam-

pen aan als hij alleen thuis was, want dat 

hielp hem om niet zo bang te zijn. De 

buurman legt uit waarom al dit overbodige 

energieverbruik zo slecht is. ‘Als je alle 

lampen aan zet, kost dat veel energie. Die 

energie wordt bijvoorbeeld uit aardgas 

gemaakt en dat is niet goed voor het 

milieu.’ 

Tobias schrikt ervan en vindt het vervelend 

dat hij het altijd op deze manier heeft aan-

gepakt, maar de buurman stelt hem gerust. 

‘Weet je wat je de volgende keer doet als je 

bang bent?’, zegt de buurman, ‘de vol-

gende keer kom je gewoon gezellig naar 

mij toe. We zetten dan een leuke film op of 

je kunt gezellig met je buurjongetje Billy 

spelen.’ Tobias is ontzettend blij met dit 

voorstel. Hij bespaart zo energie én hoeft 

niet alleen te zijn!

Tekst: Lobke van de Ven (Fontys HKE pabo, Eindhoven))

Illustraties: Thafidin (Het Schateiland, Utrecht); Jelle (Sint Martinusschool, Megchelen)

Tobias

TOBIAS ZIT ALLEEN op zijn 

kamer. Hij moet dadelijk alleen thuis-

blijven. Papa en mama hebben een feest 

waar hij natuurlijk weer niet bij mag zijn. 

Waarom is dat eigenlijk altijd zo?, denkt 

hij. Denken volwassenen dat kinderen niet 

goed kunnen feesten, of zo? Zo gaat het 

bijna iedere week, denkt hij. Bijna iedere 

week moeten papa en mama ergens heen 

en moet ik alleen thuisblijven. Een oppas is 

volgens hen niet meer nodig, want Tobias 

kan volgens hen al prima alleen thuis zijn. 

Hij is immers al bijna elf. 

Zuchtend zit Tobias op zijn bed. Hij 

vindt het helemaal niet fijn om 

alleen thuis te zijn. Als je alleen thuis bent, 

dan hoor je altijd gekke geluiden. De ene 

keer is het getik en de andere keer is het 

gekraak. Dan komt er weer iemand langs 

en dan waait het weer heel erg hard. Als je 

alleen thuis bent, lijkt het wel alsof het huis 

en de buurt iets tegen je willen zeggen. Dat 

idee vindt Tobias helemaal niet fijn. Zodra 

papa en mama weer weg zijn, rent hij naar 

de televisie. Hij zet deze aan en hij rent ver-

volgens naar de lamp bij de televisie, dan 

naar de lampjes bij de bank, dan naar de 

lampen op de dressoir, naar de spotjes in 

de muur en naar de lamp in de 

speelkamer. Hij doet al die lam-

pen aan. Vervolgens ploft hij 

neer op de bank. Zo, nu hoor 

ik tenminste niet al die 

geluiden en is het ook nog 

eens duidelijk dat hier 

iemand thuis is, denkt 

hij. Tobias doet het 

altijd op deze 

manier, als hij 

alleen thuis is.

Plotseling 

wordt er heel 

hard op de 

deur 
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Lessuggestie
Auteur

Walter Ivens
docent natuur en techniek, 
pabo Hogeschool Zeeland

Kern doelen
In deze les wordt gewerkt aan de 
kerndoelen 40, 41, 42, 44 en 45

 Lesdoelen
De leerlingen leren in deze les 
spelenderwijs over bekende en 
minder bekende toepassingen van 
stro.

 Begin situatie
De gebruikte planten komen voor 
in de omgeving van de leerlingen 
en sommige toepassingen zijn 
al bekend bij hen. De leerlingen 
weten dat niet alleen mensen 
planten gebruiken, maar dieren 
ook. Sterker nog, die hebben 
meestal niets anders ‘voor 
handen’.

 Voorbereiding en materialen
 ■ Tarweplanten
 ■ Stro
 ■ Per groepje 9 ijsklontjes en 2 

boterhamzakjes
 ■ Leerlingblad ‘Wat je allemaal 

kan doen met… stro’ voor 
ieder groepje liefst op 
A3 formaat geprint

 ■ Viltstift
 ■ 2 plastic bakjes 

met deksel 
 ■ Schoteltje

Deze lessuggestie is met toestemming 

overgenomen uit het boek 32 lessen voor 

de toekomst.

Planten zijn er om naar te kijken. 
Of om op te eten omdat ze zeggen 
dat dit goed voor je is. En ten-
slotte voor de dieren om te eten. 
Behalve voor de kat, want die lust 
geen planten. Maar… je kunt nog 
veel meer met planten! Je kunt er 
bijvoorbeeld auto’s op laten rijden 
(pas op: niet met je eigen auto 
proberen want er moet eerst nog 
het een en ander met de planten 
gedaan worden voor je ze in de 
tank kunt gooien) en je kunt er 
huizen van bouwen. In deze les 
ontdekken leerlingen wat je alle-
maal kan doen met stro. 

De les
Inleiding (10 minuten)
Start met een proefje (laat enkele leerlingen voor de klas de 
handelingen uitvoeren):
1. Neem een bakje en vul dat voor de helft met aangedrukt stro. 

‘Wat is dat eigenlijk, stro?’ Doe 3 ijsklontjes in een boterhamzakje 
en leg dat op het stro. Vul het stro aan tot de rand en druk het 
goed aan en doe het deksel op het bakje.

2. Neem een bakje en leg het plastic zakje met de 3 ijsklontjes in het 
bakje en doe het deksel erop.

3. Leg op het schoteltje 3 ijsklontjes in een boterhamzakje.

Zet het schoteltje en de 2 bakjes bij elkaar op kamertemperatuur (zie 
voorbeeld). Laat de kinderen voorspellen wat er zal gebeuren en hoe 
lang dat gaat duren.

De ijsklontjes op het schoteltje zijn na ongeveer 1 uur gesmolten. 
De ijsklontjes zonder stro zijn na 2 uur gesmolten en de ijsklontjes 
in het bakje met stro zijn na 3 uur nog niet gesmolten. Die zijn 
dan nog vrijwel intact.

Activeer nu de voorkennis van de leerlingen door met de leerlingen een 
mindmap op het (digi)bord te maken over de kenmerken van een plant: 
wortels, bladgroen, steel…

Inventariseer waar leerlingen planten in hun omgeving weten te staan: 
in de vensterbank, tuin, moestuin, siertuin, in de diepvries, op de akker…

Sta ook even stil bij de vraag waar we zouden zijn zonder planten 
(nergens, want dan konden we niet leven). 

Wat je kan doen met… stro Kern van de les (30 minuten)
Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. Deel het leerling 
blad uit (1 vel per groepje) en voorzie ieder groepje van stro, 
tarweplanten en een viltstift. 
Laat de leerlingen 15 minuten toepassingen bedenken voor 
stro (variërend van isolatie, tot onderlaag in kippenhokken).
Nadat de leerlingen 15 minuten in hun groep gewerkt hebben, 
worden de papieren aan elkaar gepresenteerd en opgehangen 
in de klas (15 minuten).

Nabespreking (10 minuten)
 ■ Controleer samen 

met leerlingen de 
proefopstelling. Is er 
verschil tussen de ijsklontjes 
van het schoteltje, het lege 
bakje en het bakje met stro? 
Bedenk hoe dat komt.

NB: Je kunt isolatie (in deze les 
stro) niet alleen gebruiken om 
iets koel te houden, maar ook 
om iets warm te houden. Denk 
maar aan een thermosfl es: 
limonade blijft fris en koffi e/
thee blijft warm.
De leerlingen hebben deze 
les kennis gemaakt met de 
toepassingsmogelijkheden 
van stro. Bespreek met de 
leerlingen welke andere 
(meestal onnatuurlijke) 
materialen uitgespaard kunnen worden met deze toepassingen en 
wat dat scheelt aan energie en afval. 

Verdieping met keuze-opdrachten: 
De leerlingen kunnen nog meer te weten komen over stro als isolatie 
door te werken aan de keuze-opdrachten (zie ook het leerlingblad):

 ■ Strokist
 ■ Isolatie van huizen

De strokist
De strokist is een kist gevuld met stro of hooi, waar je het 
eten in laat nagaren. Je kunt er veel energie mee besparen en 
het is dus een mooie, duurzame oplossing.
Hoe werkt de strokist? Je brengt een pan met eten aan de 
kook. Je laat dat enkele minuten koken en dan zet je de pan in 
de strokist. Deksel erop en het eten langzaam laten garen. Het 
bespaart veel energie en het is veel lekkerder, want er gaat 
minder smaak verloren. Slow cooking dus.
De strokist is geschikt voor alle gerechten die lang moeten 
garen, zoals: rijst, stoofvlees, zuurkool, bonen of rode bieten. 
Maar hij werkt ook perfect om de limonade koud te houden!

Wat je kan doen met… stro
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Opa Piet schrok op toen hij Bram zag: ‘Oh 

hoi Bram, dit is de meneer die Anna mee 

zal nemen.’ Bram keek opa vragend aan: 

‘Anna meenemen? Wat bedoel je precies?’ 

‘Heb ik je dat nog niet verteld? Een tijdje 

geleden hebben oma Lucie en ik besloten 

om Anna en een paar andere koeien te 

laten slachten, zodat het vlees van Anna 

opgegeten kan worden. Doordat we te veel 

kalfjes hebben, is er geen plek meer voor 

de oudere koeien. We hebben daarom de 

moeilijke beslissing moeten nemen om 

Anna aan deze meneer mee te geven.’ De 

tranen sprongen in Brams ogen. Hoe kon-

den ze Anna nou aan een meneer meege-

ven en haar daarna laten opeten? Anna was 

zijn beste vriendin! Boos rende Bram de 

stallen uit. Hij rende zo hard als hij kon. 

Onderweg stroomden de tranen over zijn 

wangen. Toen hij thuis aankwam, stormde 

hij de trap op en ging verdrietig op zijn bed 

zitten. Hij had nooit verwacht dat opa Piet 

en oma Lucie zoiets zouden doen. 

Na een uur verdrietig en boos voor zich uit 

staren vond Bram dat hij iets moest beden-

ken om Anna te redden. Toen hij de vol-

gende dag op school aankwam, stond zijn 

vriendje Ricky al op het schoolplein te 

wachten. Bram rende op hem af en ver-

telde hem wat er de vorige middag was 

gebeurd. Ook Ricky schrok, want hij wist 

hoe veel Bram van Anna hield. Bram ver-

telde het idee dat hij had bedacht aan Ricky. 

‘Dat is een superplan, Bram!’ reageerde 

Ricky enthousiast.

De meester vond het ook een geweldig 

plan. ‘Ik ga vanmiddag naar de directeur 

toe om te vragen of we een stuk in de 

schoolkrant mogen schrijven’, zei hij. ‘Dan 

maken wij de spandoeken!’ riep Bram.

Die middag fietste Bram zo snel als hij kon 

naar de boerderij van Piet en Lucie. Hij 

stormde de keuken binnen waar Piet en 

Lucie samen aan tafel zaten. ‘Anna gaat 

niet weg!’ riep Bram. ‘Ik heb een heel goed 

plan bedacht, waardoor Anna toch kan blij-

ven!’ Twee vragende gezichten keken hem 

aan. ‘Samen met Ricky en de meester gaan 

we protesteren tegen het eten van vlees. De 

meester heeft ooit verteld dat hij vegetariër 

is. Hij vertelde dat vegetariërs geen vlees 

eten en dat de meester zelf vaak vleesver-

vangers eet. De meester zei dat vleesver-

vangers een beetje lijken op vlees, maar dat 

daar geen dieren voor geslacht worden en 

dat ze beter zijn voor het milieu. Er komen 

namelijk veel minder broeikas gassen vrij 

bij het maken van de vleesvervangers. En 

Tekst: Benthe Krooswijk (Hogeschool Rotterdam)

Illustraties: Merel (Zonne Eiland, Sint Kruis); Berit (Gelders Energieakkoord)

De redding van Anna

ER WAS EENS een jongetje, hij 

heette Bram. Elke dag als Bram uit school 

kwam ging hij naar de boerderij van opa 

Piet en oma Lucie. Piet en Lucie waren niet 

de echte opa en oma van Bram, maar hij 

vond het zo fijn om bij hen thuis te zijn, dat 

hij ze als zijn echte opa en oma zag. 

Bram volgde altijd hetzelfde ritueel als hij 

naar ‘opa en oma’ ging. Zodra hij het hekje 

van de tuin opende, kwam hond Sam al op 

hem afgerend. Bram en Sam waren beste 

maatjes en stoeiden graag in het gras. Als 

Bram uitgeput was van het stoeien, zat 

oma Lucie binnen al klaar met een stroop-

wafel en siroop. Bram vertelde dan wat hij 

die dag allemaal had meegemaakt. Oma 

Lucie luisterde altijd aandachtig naar de 

verhalen die hij te vertellen had; dat vond 

Bram fijn. Wanneer Bram helemaal uitge-

praat was, kon hij niet wachten om langs te 

gaan bij zijn beste vriendin. Brams beste 

vriendin was de oude koe Anna. Zij was 

negentien jaar en was al bij Piet en Lucie 

zolang Bram zich kon herinneren. 

Zoals elke middag ging Bram ook 

die woensdagmiddag langs bij Anna. Hij 

kon uren bij haar in de stal zijn. Tegen 

haar aanliggen vond Bram het fijnst. Als 

hij bij Anna was, werd hij rustig en hoefde 

hij even nergens aan te denken. Toen hij 

de stallen binnenliep, hoorde hij dat hij 

vanmiddag niet alleen was. Bij de stal van 

Anna was opa Piet namelijk aan het praten 

met een meneer. Bram kende de man niet, 

maar hij hoorde dat het gesprek over Anna 

ging. 
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als er geen dieren geslacht hoeven te 

worden, betekent dat, dat Anna ook kan 

blijven!’ Opa Piet knikte, maar snapte nog 

steeds niet wat de bedoeling was van de 

actie. Bram ging verder: ‘We willen ieder-

een van de school oproepen om een week 

geen vlees te eten en vegetariër te zijn. 

Daarom gaan we een actieweek organise-

ren en die week willen we beginnen met 

een feest. Op het feest delen we dan allerlei 

vleesvervangers uit, zodat de mensen kun-

nen proeven dat het net zo lekker is als 

gewoon vlees. Ook willen we geld inzame-

len op het feest, zodat we een nieuwe stal 

kunnen bouwen. In die nieuwe stal kun-

nen de kalfjes dan staan en dan is er genoeg 

ruimte voor Anna en de andere koeien.’ 

Opa Piet en oma Lucie begonnen te stra-

len: wat een goed plan was dit! 

Twee weken later was het dan zo ver. Het 

was druk op het schoolplein. Bram en 

Ricky liepen af en aan met 

schalen vol hapjes van vlees-

vervangers. Aan het eind 

van de avond werd bekend 

gemaakt hoeveel geld er 

opgehaald was voor de 

bouw van de nieuwe stal-

len: drieduizend euro! 

Toen Bram, Ricky, Piet, 

Lucie en de meester op 

het podium stonden, kon-

digde de directeur nog 

een verrassing aan. Ze 

vertelde dat zij iemand 

van de krant had uitge-

nodigd om een stuk 

over het feest en de 

‘week van de vegetariër’ 

te schrijven. Die avond vertelde Bram in 

een interview voor de krant waarom hij het 

belangrijk vond dat iedereen een week 

vegetarisch zou eten. Het interview kwam 

in de krant te staan en was overal op het 

internet te lezen. Heel veel mensen in 

Nederland vonden het een goed idee en 

gingen ook een week vegetarisch eten. Ook 

werd er nog meer geld opgehaald voor de 

bouw van de stallen. En dat allemaal door 

één stukje in de schoolkrant!

Zo leefden Bram, opa Piet en oma Lucie, 

samen met Anna, nog lang en gelukkig!

Lessuggestie
Les

Kinderen vinden het erg leuk 
om te koken en te bakken. 
In deze les maken ze zelf 
een heerlijke broodwrap met 
bietjes volgens een recept 
van Het Voedingscentrum. Op 
dekrachtvannieuweenergie.nl vind 
je veel meer tips en lessuggesties 
over gezonde, duurzame voeding. 
Leer koken, snijden en bakken 
met behulp van praktische video’s, 
met topkok Pierre Wind!

Kern doelen
Mens en Samenleving
Kerndoel 35: De leerlingen 

leren zich redzaam te 
gedragen in sociaal opzicht, 
als verkeersdeelnemer en als 
consument.

Kerndoel 38: De leerlingen leren 
hoofdzaken over geestelijke 
stromingen die in de Neder-
landse multiculturele samen-
leving een belangrijke rol 
spelen, en ze leren respectvol 
om te gaan met verschillen in 
opvattingen van mensen.

Kerndoel 39: De leerlingen leren 
met zorg om te gaan met het 
milieu.

 Lesdoelen
De leerlingen ontdekken dat 
eten zonder vlees ook erg lekker 
kan zijn. Ze leren een eenvoudig 
gezond gerecht zelf klaar te 
maken.

 Voorbereiding en materialen
Keukenspullen:

 ■ Snijplanken
 ■ Keukenrol
 ■ Mesjes
 ■ Deegroller
 ■ Rasp
 ■ Eetlepel
 ■ 8 prikkers

Introductie (10 minuten)
Bespreek de volgende tekst met de leerlingen:
Je hebt het in het verhaal over de redding van Anna gehoord: 
steeds meer Nederlanders eten minder of geen vlees. Dat is super! 
Want minder vlees eten is beter voor je gezondheid, beter voor 
de dieren en het milieu. Je kunt prima eten met minder of zonder 
vlees. In vlees zitten ook stoffen die goed zijn voor je lichaam zoals 
bepaalde vitamines. Maar in ander eten zitten die stoffen ook, zoals 
in eieren, noten, tempé, tofu en peulvruchten (bonen, kikkererwten 
en linzen). Als je die genoeg eet, dan blijft je lichaam gezond. Kies je 
ervoor om geen vlees, maar wel vis te eten? Dat kan prima een keer 
per week. Vis is ook een vervanger voor vlees (maar is natuurlijk 
niet vegetarisch). Groente of fruit bij iedere bij maaltijd is verstandig. 
In brood, vlees, vis, pasta, bonen en aardappelen zit de stof ijzer, die 
is belangrijk voor je lichaam. Fruit en groente helpen om ijzer uit je 
voeding te halen. Zo blijf je sterk en gezond. In deze les volgen we 
een heerlijk vleesloos recept van het Voedingscentrum: broodwrap 
met bietjes. Dat wordt smullen bij de lunch!

Opdracht (40 minuten)
Verdeel de klas in groepjes van 4 personen en laat hen zelf de taken 
verdelen en het recept uitvoeren. 

Lunch (10 a 20 minuten)
Smakelijk! Bespreek met de leerlingen wat ze vandaag geleerd 
hebben. Als je de mogelijkheid hebt, kun je hier een uitgebreide 
serie kooklessen van maken. 

Broodwrap met bietjes
Ingrediënten voor 4 personen:
• 2 volkoren boterhammen
• 1 gaar bietje
• 2 eetlepels zuivelspread
•  Handje veldsla, waterkers, 

rucola of paar slabladen

Bereiding:
Voor hoeveel personen wil je dit maken? Reken dan uit 
hoeveel je van alles nodig hebt.
1. Leg de boterhammen op een snijplank en maak ze met een 

deegroller wat platter.
2. Schil het bietje en rasp het grof boven een bakje.
3. Besmeer het brood met de zuivelspread en beleg met sla en 

geraspte biet.
4. Rol het brood op en steek vast met 4 prikkers per boterham.
5. Snijd de wraps in vier stukken.

Tip!
Een wiebelende snijplank? Linke soep als je aan het snijden 
bent. Tip: maak een keukenpapiertje nat en leg deze onder de 
snijplank, dan kan ‘ie geen kant meer op.

Lekker vegetarisch!

Lekker vegetarisch!
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niet open. Als ze samen hard duwen, gaat 

het luik uiteindelijk open. Buiten klinkt het 

harde geluid nog sterker. De wind suist in 

hun oren en Tom en Guus hebben moeite 

om overeind te blijven staan. Maar wat een 

prachtig uitzicht hebben ze. Als de jongens 

naar beneden kijken, schrikken ze wel 

want o wat is het hoog! De jongens beslis-

sen om snel weer naar beneden te gaan. 

Eenmaal beneden aangekomen willen de 

jongens er vlug vandoor gaan en ze krui-

pen terug onder het hek door. Plots wor-

den ze verblind door een felle lamp. 

‘Betrapt’, zegt een zware stem. ‘Wat moet 

dat hier, dit is verboden terrein.’ De man 

neemt Tom en Guus mee naar het kan-

toortje van de bouwplaats. De man is de 

directeur van het windmolenpark en blijkt 

gelukkig toch niet zo streng. Hij geeft de 

jongens wat te drinken en vraagt: ‘Wat 

deden jullie daar? Weten jullie eigenlijk 

wel waarom die windmolens hier staan en 

hoe gevaarlijk ze kunnen zijn? Ze zijn 

natuurlijk ook niet voor niets zo hoog.’ 

Tom en Guus zwijgen. ‘Jullie hebben vast 

gemerkt dat het boven erg hard waait. Deze 

windmolens zijn hier speciaal neergezet 

omdat het gebied hier erg open is en er veel 

wind is. Door de wind gaan de wieken 

draaien en zo wordt er veel energie gemaakt 

en opgeslagen. Deze manier van energie 

opwekken is goed voor het milieu omdat er 

alleen wind nodig is om stroom te maken 

en het is veel beter voor de mensen en die-

ren. Het is alleen jammer dat niet iedereen 

snapt hoe vriendelijk een windmolen is 

voor het milieu.’ Guus en Tom knikken en 

geven aan dat zij gemerkt hebben dat ieder-

een in het dorp moppert over hoe stom die 

grote dingen wel niet zijn voor het uitzicht. 

Na een tijdje stuurt de directeur Tom en 

Guus naar huis. De jongens gaan voorzich-

tig naar hun kamer en trekken geruisloos 

hun kleren uit; de ouders van Tom en 

Guus mogen niet merken dat ze zo laat 

thuiskwamen. Ze gaan muisstil in bed lig-

gen en denken nog even na over wat ze 

Tekst: Thomas Nieuwenhuize (Hogeschool De Kempel, Helmond)

Illustraties: Chris (Sint Martinusschool, Megchelen); Hind (Het Schateiland, Utrecht);  

Mees (De Rank, Westzaan)

De Windmolenclub

TOM EN GUUS, twee 

broertjes van tien en elf jaar oud, 

worden wakker van het geluid 

van grote machines. Ze sprin-

gen meteen uit bed want vandaag 

wordt er begonnen met de aanleg 

van het nieuwe windmolenpark 

aan de rand van hun dorp. Het 

windmolenpark waar veel men-

sen uit het dorp op tegen zijn, 

maar dat er nu toch echt gaat 

komen. De grote mensen vin-

den die grote witte waaidin-

gen maar lelijk. Maar Tom 

en Guus vinden het vooral 

spannend en nieuw, en 

snappen niet waarom 

iedereen er zo op 

tegen is. De jon-

gens gaan iedere dag 

langs de bouwplaats 

om te kijken hoever de bouw is. 

Na twee weken staat de eerste 

windmolen er al en ze kunnen 

niet meer wachten om deze van 

dichtbij te gaan bekijken. 

Natuurlijk mag dit niet en dus 

wachten ze op een avond totdat 

alle bouwvakkers vertrokken zijn. 

Ze kruipen onder het hek door en 

sluipen naar de windmolen. Wow, 

hij lijkt nog groter en hoger van 

dichtbij! Er zit ook een deurtje in 

en Tom voelt dat het open is. De 

jongens kijken elkaar aan, wat zullen 

ze doen? Ze zijn te nieuwsgierig om 

niet naar boven te klimmen en daar 

gaan ze. Na een lange klim hebben 

de jongens eindelijk de top bereikt. 

Ze zijn in een hele donkere kamer 

beland en er klinkt een hard 

zoemend geluid. De jon-

gens kijken rond en zien 

dat er een luik is. Tom 

duwt ertegen, maar 

krijgt het 

zware 

luik 
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De ouders van Tom en Guus pakken snel 

wat kaarsen en stellen Tom en Guus 

gerust: ‘Ga maar lekker slapen, morgen zal 

de stroom het vast weer doen.’ Maar als 

Tom en Guus de volgende ochtend wakker 

worden, merken ze al snel dat de stroom 

het nog steeds niet doet. Iedereen in het 

dorp is in paniek en gaat naar het elektrici-

teitsgebouw waar de bliksem is ingeslagen. 

‘Hoe komen we weer aan stroom?’ vraagt 

iedereen zich in het dorp af. De appgroep 

van de Windmolenclub slaat bijna op hol. 

Iedereen heeft een eigen idee om het pro-

bleem op te lossen. Totdat een vriend van 

Tom en Guus zegt: ‘Hoe zit het met de 

windmolens?’ Even valt de appgroep stil, 

maar dan regent het enthousiaste reacties: 

‘Dat is het!’ De Windmolenclub spreekt 

snel af op de bouwplaats en zoekt naar de 

directeur en leggen hun plan voor. Tom, 

Guus en hun vrienden stellen voor om de 

stroom die de windmolens al hebben 

gemaakt te gebruiken. De directeur vindt 

dit een goed plan en zet meteen zijn beste 

mensen aan de slag. Ondertussen gaan 

Tom en Guus de bewoners van het dorp 

halen om ze mee te nemen naar het wind-

molenpark. Ze rennen het dorpsplein op 

en roepen: ‘Wij hebben met onze 

Windmolenclub de oplossing voor het 

stroomprobleem!’ Met veel moeite en nors 

gemompel krijgen ze de meeste dorpsbe-

woners mee. Aangekomen bij het windmo-

lenpark wijzen de kinderen uit de 

Windmolenclub naar de windmolens en 

roepen: ‘Dit is de oplossing!’ Ze leggen uit 

dat ze de elektriciteit die de windmolens 

hebben gemaakt door de harde wind van 

de vorige avond gaan gebruiken om het 

dorp weer stroom te geven. De dorpsbewo-

ners kijken verwonderd naar elkaar, want 

hier hadden ze nog helemaal niet aan 

gedacht. Die grote lelijke dingen die hun 

uitzicht verpesten, kunnen nu de oplos-

sing zijn voor het stroomprobleem. De 

stroom van de accu’s van de windmolens 

wordt snel aangesloten, waardoor iedereen 

binnen de kortste keren weer elektriciteit 

heeft in huis. Iedereen is trots op de oplos-

sing van de Windmolenclub; zonder hen 

en de windmolens hadden ze nu nog steeds 

zonder stroom gezeten. De grote mensen 

beseffen nu wat de windmolens kunnen 

doen en dat dit ook nog eens beter is voor 

het milieu. De Windmolenclub komt nog 

een laatste keer bij elkaar: ‘Missie geslaagd’.

Dit is een fantasieverhaal. Technisch 

gezien kan deze oplossing niet helemaal. 

Zie www.dekrachtvannieuweenergie.nl 

voor meer informatie over windmolens.

beleefd hebben. Tom fluistert: ‘Hoe kun-

nen we de directeur nou toch helpen?’ Ze 

weten het niet en ondertussen zijn ze erg 

moe en vallen in slaap. 

De volgende dag maakt Tom Guus enthou-

siast wakker, want hij heeft een oplossing 

bedacht! Tom vertelt van zijn plan om een 

club op te richten en samen met die club 

plannetjes uit te voeren om ervoor te zor-

gen dat er positieve aandacht komt voor de 

windmolens; ze kunnen het namelijk niet 

alleen met z’n tweeën. Tom maakt een 

groepsapp aan met al de vriendjes en vrien-

dinnetjes van Tom en Guus. Samen leggen 

ze het plan uit en roepen ze iedereen op 

om naar de bouwplaats te komen. Ze krij-

gen toestemming om met z’n allen in het 

kantoortje te zitten. De Windmolenclub is 

begonnen! Na lang overleg hebben ze het 

eerste plannetje bedacht. 

Die avond verzamelen alle clubleden zich 

voor het huis van Tom en Guus. Ze lopen 

ieder huis in het dorp af en plaatsen een 

speelgoedwindmolentje in elke voortuin. 

De hele club helpt mee waardoor ze net 

voor het donker klaar zijn. Na al dat harde 

werken vallen Tom en Guus als een blok in 

slaap. De volgende dag horen Tom en 

Guus de krant in de brievenbus vallen! Ze 

kijken snel of er iets over hun actie van de 

vorige avond in staat. Tom leest de titel 

hardop voor: ‘Het windmolentjesmysterie’ 

En hij leest verder: ‘Overal in het dorp zijn 

speelgoedwindmolentjes in tuinen 

geplaatst en de bewoners hebben geen idee 

waarom. De politie gaat uit van katten-

kwaad door kinderen uit de buurt.’ Tom en 

Guus roepen teleurgesteld de kinderen van 

de Windmolenclub bij elkaar. Plan mis-

lukt!

Nu de kinderen weten dat de boodschap 

niet is overgekomen vragen zich af wat ze 

nu moeten. Na lang gepiekerd te hebben 

over wat er misging gaat iedereen teleurge-

steld naar huis. Zo snappen de grote men-

sen uit het dorp nooit wat een windmolen 

allemaal doet en hoe goed het is voor het 

milieu. Dan begint het onderweg naar huis 

opeens hard te regenen en te waaien. Alle 

kinderen van de club rennen vlug naar 

huis. Thuis aangekomen gaat het nog har-

der regenen, waaien en begint het zelfs te 

donderen en te bliksemen. Het gaat stor-

men. Tom en Guus vinden het wel mooi 

en kijken aandachtig naar buiten. 

BDRBBRRRRRR PANG, een oorverdo-

vende knal waarvan ze schrikken. Ineens 

beginnen de lampen te flikkeren en valt 

alle stroom uit. Het is pikkedonker in huis. 



Slimme windenergie

LAGERWEY MAAKT GROTE wind molens 

van zo’n 200 meter hoog. Elke wind molen kan elektrici-

teit opwekken voor wel 5.000 huishoudens.  Samen met 

zonne-energie maken we ons energieverbruik zo steeds 

groener en houden we de lucht schoon. Lagerwey bedenkt 

ook slimme manieren om het opwekken van windenergie 

beter en goedkoper te maken. Bijvoorbeeld door het inzet-

ten van een klimmende kraan die klimt op de mast van de 

windmolen. Of we passen de windmolen aan waardoor hij 

naast elektriciteit ook waterstof kan maken. Zo kunnen we 

windenergie opslaan voor gebruik op momenten dat het 

niet waait en we toch energie nodig hebben. 

Advertorial

Illustraties: Emma (D
e R

ank, W
estzaan)

        Het verhaal van

GREENCHOICE WAS 17 JAAR 

geleden de eerste groene energieleveran-

cier van Nederland. Ons kantoor is na-

tuurlijk niet letterlijk groen gekleurd, maar 

de stroom die we opwekken wel. Groene 

stroom? Betekent dat dat onze stroom er 

dan groen uitziet? Nee. Om dit te begrijpen 

leggen we je het verschil uit tussen grijze 

stroom en groene stroom. 

Voordat Greenchoice bestond waren er in 

Nederland alleen maar grijze energieleve-

ranciers. Met grijze energie bedoelen we 

energie die wordt opgewekt uit energie-

bronnen die op kunnen raken, zoals gas en 

steenkolen. Als je hier elektriciteit van 

maakt ontstaan er broeikasgassen die 

slecht zijn voor het milieu en zorgen voor 

de opwarming van de aarde. “Dat moet an-

ders!” zeiden drie slimme mannen. Zij 

richtten Greenchoice op en gingen groene 

energie verkopen in plaats van vervuilende 

grijze energie. 

Groene stroom is milieuvriendelijk. Dit 

wordt opgewekt uit energiebronnen die 

nooit opraken, zoals wind en zon. De hoge 

windmolens zetten de wind om in energie 

en zonnepanelen doen hetzelfde met de 

zon. In tegenstelling tot grijze energie kan 

je dus oneindig veel groene energie opwek-

ken zonder dat het schadelijk is voor het 

milieu. 

Greenchoice heeft inmiddels al meer dan 

400.000 klanten die allemaal groene 

stroom én bosgecompenseerd gas gebrui-

ken. Bosgecompenseerd gas betekent dat 

wij over heel de wereld bossen aanplanten 

en beschermen om het gas dat onze klanten 

verbruiken te compenseren met 

bomen. Deze zorgen namelijk 

voor de afbraak van CO2: een 

gas dat schadelijk is voor de 

planeet. Uiteindelijk wil 

Greenchoice dat er over een 

paar jaar helemaal geen gas 

meer wordt gebruikt en we al-

leen maar groene stroom gebruiken. 

Naast het bieden van groene energie helpt 

Greenchoice klanten ook met het opwekken 

van eigen energie. Al bijna 50.000 klanten 

hebben zonnepanelen op hun eigen dak en 

zetten dus hun televisie aan door de ener-

gie van de zon! Daarnaast helpen we klan-

ten met energie besparen. We geven tips en 

leggen uit waarmee ze hun huis nog duur-

zamer kunnen maken. Want de allergroen-

ste energie is natuurlijk de energie die je 

helemaal niet gebruikt!

Greenchoice roept iedereen in Nederland 

op om ook mee te helpen Nederland steeds 

groener te maken. Want hoe meer klanten 

meedoen, hoe groener we de wereld samen 

maken! Kies jij voortaan ook voor groene 

energie? Goed bezig met je energie!

Advertorial



START!
Ga op bezoek bij een van 
de Enexis Huizen en start 
jouw ontdekkingstocht naar 
duurzame energie!

EINDE!
Na je bezoek aan het 

huis ga jij vol nieuwe 

energie naar huis!

Op tijdreis
Maak een reis langs 

100 jaar energie-

geschiedenis

Ontdek de wereld 
van energie
Leer alles over 
windmolens, 
zonnepanelen en 
stroom uit 
koeienstront! 

Voel de 
energie
Speel de 
energie-
spelletjes 
in onze 
interactieve 
ontdekkast!

Wat kun 
jij doen om 
duurzamer 
te leven?
Smeed een plan in 

het Enexis Huis!

Ontdek samen met je k
las 

of ouders de wereld 
van nieuwe energie!

Kom naar de Enexis Huizen in Zwolle of Maastricht

Duurzame stappen zetten in de Enexis Huizen
Wist je dat jullie thuis maar liefst 100 apparaten met een stekker hebben? En dat het ook 
te hard kan waaien voor een windmolen? Ben je benieuwd hoe jij in je eigen badkamer de 
ijsbeer een handje kan helpen? In de Enexis Huizen in Maastricht en Zwolle ga je op een 
bijzondere energie-ontdekkingstocht. Dat is niet alleen leuk, je leert ook nog eens hoe je 
slim om kan gaan met energie en zo onze planeet helpt! Kom dus samen met je klasgenoten, 
vriendjes of ouders naar de Enexis Huizen. Een bezoekje kost je niks, maar levert je wel 
nieuwe energie op!
 
WWW.ENEXISHUIS.NL
 
De Enexis Huizen zijn een initiatief van Enexis Groep. Wij brengen stroom en 
gas bij jullie thuis.

ENE18014-ADV-Voorleesboek-vs02.indd   2-3 25-06-18   15:29
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Goed kiezen voor je  lijf en het milieu

We eten om energie te 
krijgen. Maar ook om 
te groeien, sterk te 

worden én om gezond te blijven. 
Daarom is het beter om niet alles 
waar je zin in hebt, zomaar in 
je mond stoppen. Jouw keuzes 
hebben ook effect op het milieu. 
Hoe kies je het best voor jezelf 
én ook voor de wereld?

Kiezen wat gezond is en goed 
voor het milieu én lekker, hoeft 
niet ingewikkeld te zijn. Om 
dat te laten zien heeft het 
Voedingscentrum een hulpje 
gemaakt: de Schijf van Vijf. Op 
deze grote plaat staat wat je 
allemaal nodig hebt aan eten 
en drinken. Als je iedere dag 
genoeg uit elk vak eet, krijg je 
alle voedingstoffen binnen die 
je nodig hebt. Maar dat niet 
alleen. Onderzoek laat zien 
dat eten met de Schijf van Vijf 
er ook voor zorgt dat je het 
milieu minder schaadt. Want de 
producten die het meest schade 
veroorzaken aan het milieu staan 
niet in de Schijf. Voorbeelden 
hiervan zijn toetjes, snacks, 
gebak en vruchtensappen. 

EET LEKKER VEEL  
GROENTE EN FRUIT.  

Kies voor groente  
van het seizoen.

EET NIET MEER DAN JE 
NODIG HEBT en gooi geen 
eten weg.

KIES 
VOOR EEN 
VOLKOREN 

PRODUCT. 
Denk aan 

volkorenbrood, 
volkorenpasta of 

zilvervliesrijst.

!

WIST JE DAT voor de productie van wat je eet 
en drinkt veel ruimte en water nodig is? De 
Voedselafdruk van het Voedingscentrum laat 
zien wat het effect is van jouw keuzes op het 
milieu. Doe de test op www.voedingscentrum.
nl/voedselafdruk en ontvang tips om jouw 
voedselafdruk te verlagen. Ook leuk voor tijdens de 
biologie- of aardrijkskundeles voor groep 7 en 8!

VET HEB 
JE NODIG. 
Tenminste, 
de goede 

vetten uit 
bijvoorbeeld 

olijfolie 
of zachte 

margarine.

DRINK GENOEG!  
Geen suiker

houdende limo’s 
en sapjes, maar 
kraanwater of 
thee zonder 

suiker.

 
ELKE DAG 

VLEES ETEN IS 
NIET NODIG. Wissel af met 
duurzame vis, ongezouten 
noten, bruine bonen, 
linzen, kikkererwten of 
eieren. 

Zo geef je meer aandacht aan voeding 
op jouw school
Kennis en vaardigheden op het gebied van 

voeding zorgt ervoor dat kinderen beter in staat 

zijn om een gezonde en duurzame keuze te 

maken in wat zij elke dag eten. 

1) Maak een voedingsbeleid

Wat is een goede traktatie? Wat kunnen 

ouders meegeven in de broodtrommels? 

Hoe zorg je ervoor dat kinderen meer water 

drinken?  

Op www.voedingscentrum.nl/basisonderwijs 

vind je een handig voorbeeldvoedingsbeleid.

Hebben jullie al een voedingsbeleid?  

Word dan Gezonde School! Kijk op  

www.gezondeschool.nl.

 

2) Start met voedingslessen 

Verwerk het thema voeding in het bestaande 

curriculum. Er zijn verschillende erkende 

lespakketten:
 ■ Smaaklessen 
 ■ Lekker Fit!
 ■ Ik eet het beter 

3) Proeven, ruiken, ervaren. 

Ontdek de wereld van ons voedsel. Ga met 

leerlingen naar een boerderij, begin je eigen 

moestuin en volg een kookworkshop. Of nodig 

een gastspreker uit, zoals een boer of een kok. 

Kijk ook eens op www.jonglereneten.nl voor 

inspiratie!

 

www.voedingscentrum.nl/basisonderwijs
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Wij zijn Sem en Saar en wij zijn vrienden van elkaar. 
In dit boek kunnen jullie verhalen lezen over ‘de kracht van nieuwe Energie’. De kracht is dat het schoon is en daar 
kunnen wij jullie van alles over vertellen. Want schone energie kan gemaakt worden uit zon, wind en water. En die raken 
nooit op! En als we daar energie van maken, komen er geen vieze stoffen, zogenaamde broeikasgassen, vrij. Die zorgen 
er namelijk voor dat het steeds warmer wordt op aarde en dat bijvoorbeeld de Noordpool smelt en daardoor het water 
in de zeeën stijgt. Die vieze energie uit olie, gas en kolen, daar moeten we helemaal mee stoppen!

Wij willen alleen nog maar schone energie. En daarom willen we zonnepanelen op ons huis en ook op onze school. 
Met zonnepanelen op je schooldak verdien je geld voor je school én zorg je ervoor dat je school minder CO2, een 
broeikasgas, uitstoot.

Als je nu denkt dat wil ik ook, zonnepanelen op mijn schooldak, dan kun je samen met je school of klas zelf aan de 
slag. Op www.schooldakrevolutie.nl/schooldakkaart/ vind je hoeveel panelen er op jouw schooldak kunnen en hoeveel 
energie dat opwekt. Maar ook hoeveel CO2 je bespaart, hoeveel geld het kost en hoeveel je ermee kunt verdienen. En 
als je meer wilt weten hoe leuk het is om aan de slag te gaan met zonnepanelen op jouw schooldak, dan kun je twee 
filmpjes bekijken op www.schooldakrevolutie.nl/educatie/.

In het ene filmpje gaan wij op bezoek bij de beroemde zanger en acteur Ben Cramer, die ons van alles uitlegt  
over zonnepanelen en schone energie en in het tweede filmpje vertelt de zonnekoningin van Nederland, Roebyem 
Anders, jullie alles over hoe je zelf kunt berekenen hoeveel zonnepanelen er op je schooldak passen.

Gelukkig vinden mensen in de hele wereld ’schone energie’ en ‘de kracht van nieuwe energie’ belangrijk. En 
weet je wat nu zo goed is? De hele wereld dat zijn jullie ook, de kinderen. Jullie kunnen 
zelf ook een steentje bijdragen. En de eerste stap die je kunt nemen is aan de 
slag te gaan met jullie schooldak. Samen met alle kinderen in Nederland 
kunnen jullie ervoor zorgen dat alle scholen zonnepanelen 
op hun dak krijgen. En dat zou pas 
een revolutie zijn, een echte 
Schooldakrevolutie. 

Doe je ook mee? Succes!

Doe je mee?
NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE VOOR 2030

WAT KAN IK DOEN?
We kunnen de wereld schoner en mooier maken, als we wat dingen anders gaan doen. Anders wonen, 
anders reizen, anders eten, anders dingen maken en anders energie opwekken. De fiets is vaak schoner 
dan de auto en de auto is weer schoner dan het vliegtuig. Minder vlees eten zorgt ervoor dat we minder 
broeikasgassen uitstoten, minder water verbruiken en de koeien vinden dat ook fijn. Vele kleine 
veranderingen, maken samen heel veel verschil! Laten we samen aan de slag gaan! 

ANDERS WONEN
1. Elk nieuw apparaat bij ons thuis is energiezuinig (A++ bijvoorbeeld)

2. Al onze lampen worden ledlampen 

3. Ik zet standby-killers op stopcontacten

4.  Ik ga thuis voorstellen dat wij ook zelf energie gaan opwekken met 

zonnepanelen 

ANDERS VAN A NAAR B
5.  Als we niet ver weg gaan, gaan we op de fiets 

6.  Ik ga thuis vragen of we gebruik kunnen maken van een deelauto 

7.  Als het aan mij ligt wordt onze volgende auto elektrisch 

8.  Als het te ver is om te fietsen, stel ik voor om te reizen per bus of trein 

9.  Als we naar buurlanden gaan, nemen we de trein of de auto.  

ANDERS ETEN
10.  Ik eet meer groente en bonen en een aantal dagen in de week geen vlees

11. Ik vraag vooral om eten uit de buurt en van het seizoen

12. Ik help in de winkel om vis uit te zoeken die groen is op de viswijzer 

13. Als ik vlees eet, dan is dat van een dier dat een goed leven heeft gehad 

ANDERS DINGEN MAKEN
14.  Ik gooi minder snel iets weg en kijk eerst of ik het kan repareren of recyclen

15. Ik kies voor een beroep dat past in de toekomstige duurzame wereld  

16. Ik ga bij alles wat nieuw in huis komt vragen hoe het gemaakt is

ANDERS ENERGIE OPWEKKEN
17.  Ik vraag thuis of we al meedoen met een gezamenlijke windmolen of een 

zonnedak 

18. Ik stel voor dat we op school zonnepanelen op het dak leggen  

19. Ik vraag thuis of we energie kopen van een duurzaam energiebedrijf

20.  Ik vraag thuis of we zelf al energie opwekken of energie besparen

AdvertorialAdvertorial



In december 2005 is Duurzame PABO  
begonnen als startend netwerk met  
drie pabo’s. 

Inmiddels is Duurzame PABO hét 
Nederlandse netwerk van pabo’s en 
basisscholen die actief werken aan duurzame 
ontwikkeling in het onderwijs en de schoolorganisatie. 

We organiseren de volgende netwerkactiviteiten: 

 ■ Duurzame PABO doet mee aan nationaal en internationaal 
onderzoek op het gebied van Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling. We hebben een prominente rol in de ontwikkeling 
van en het onderzoek naar de leerkrachtcompetenties 
duurzaamheid. Kijk op aroundersenseofpurpose.eu

 ■ Duurzame PABO vertegenwoordigt de Nederlandse 
lerarenopleiders op het gebied van Leren voor 
Duurzame Ontwikkeling in het UNESCO International 
Network of Teacher Education Institutions.

 ■ Duurzame PABO start duurzaamheidsprojecten of participeert 
hierin. Enkele voorbeelden zijn Outdoor Education op 
de Pabo, Duurzame Docent, Expeditie Geluk!, Meer met 
Minder op de basisschool en Natuur als Leerschool.

 ■ Samen met partners organiseert Duurzame PABO sinds 2009 
jaarlijks de voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid.

 ■ Duurzame PABO publiceert artikelen, boeken 
en filmpjes over duurzaam onderwijs. 

 ■ Hoe duurzaam is jullie basisschool? Kom het te weten en krijg 
meer houvast in het traject naar een duurzame basisschool. 
Maak gebruik van PRISE, instrument voor Primary Sustainable 
Education. Hiermee kan de school of het schoolbestuur eigen 
ambities definiëren en steun krijgen om deze te verwezenlijken.

 ■ Jaarlijks organiseert Duurzame PABO een conferentie 
met toonaangevende sprekers en workshops.

 ■ Kennis, nieuws en activiteiten delen we via de website 
duurzamepabo.nl en social media-kanalen. 

Dit alles doen we in samenwerking met andere organisaties, betrok-
ken onderwijsprofessionals en studenten. 

Het liefst ook met jou! 

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je aan voor de 
nieuwsbrief via info@duurzamepabo.nl of volg ons op Twitter via 
@duurzamepabo en @duurzaampo. 

Leren voor duurzaamheid start in het basisonderwijs. De leraar 
van de toekomst, de pabo-student, vervult hierin een spilfunctie. 
Duurzame PABO ondersteunt daarom studenten, leerkrachten en 
docenten die deze taak oppakken.

Duurzame PABO is een onafhankelijke stichting voor en door 
leerkrachten, docenten en bestuurders. Binnen Duurzame PABO 
zijn ruim 25 pabo’s en honderden basisscholen actief. De mate 
van betrokkenheid varieert. Duurzame PABO is actief lid van de 
coöperatie Leren voor Morgen.

over Duurzame PABO



VOOR EEN GEZONDE  
EN DUURZAME GENERATIE

Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking 
met het ministerie van VWS. Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en  
activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Meer informatie:www.jonglereneten.nl

Advertorial

Verrijk je les over natuur, gezonde voeding en duurzaamheid met interessante 
leermaterialen, gastlessen of excursies bij jou in de buurt. In GroenGelinkt zoek én vind 
je in één oogopslag educatief aanbod van meer dan 600 organisaties. Onderzoekend 
en belevend leren was nog nooit zo gemakkelijk. 

Kijk voor het gehele aanbod op:
www.groengelinkt.nl

Inspiratie voor een onvergetelijke les

GroenGelinkt is partner van DuurzaamDoor

PROGRAMMA 
JONG LEREN ETEN

 

Jong Leren Eten verbindt partijen uit de hele 

keten die zich bezighouden met gezond en 

duurzaam eten: van producenten, lokale boeren 

en supermarkten, tot partijen die campagnes, 

lesmaterialen of activiteiten rondom gezond en 

duurzaam eten ontwikkelen.

Ga naar www.jonglereneten.nl voor tips, links naar 

lesmateriaal en voedsel-experiences in de buurt 

zoals een boerderijbezoek, excursies, gastlessen of 

een kookworkshop.

JONG LEREN ETEN –  
MAKELAARS IN ELKE  
PROVINCIE

Is jouw school een Gezonde School of denk je 

daarover? Wil je weten welk regionaal aanbod er 

is of wil je tips voor een samenhangende aanpak 

waar het gaat om het thema Voeding? 

Neem dan contact op met de provinciale makelaar 

Jong Leren Eten in jouw regio:

www.jonglereneten.nl/provinciale-makelaars/

Advertorial
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Met Eco-Schools maak je
jouw school duurzaam

ECO-SCHOOLS IS HET wereld

wijde en door de VN erkende keurmerk 

voor duurzame Scholen. Met 52.000 

deelnemende scholen in de wereld. De 

kern van EcoSchools is ‘student led 

change’: het Ecoteam van leerlingen, 

leraren en conciërge onderzoekt de school 

en kiest onderwerpen uit om de school te 

verduurzamen. Dat betekent afspraken 

maken met het management maar vooral 

ook zelf doen! Je kiest dus samen of je met 

afval, groen, energie of een ander thema 

aan de slag gaat. En je bepaalt zelf hoe je 

dat doet. Naast projecten wordt gewerkt 

aan de koppeling met het curriculum en 

de samenwerking met de buurt. Zo werk 

je als school ook aan burgerschap en de 

21eeeuwse vaardigheden. De school wordt 

iedere twee jaar gecontroleerd en kan hierbij 

de Groene Vlag ontvangen. 

Meld je nu aan www.ecoschools.nl

Nieuwe Energie Overijssel
NATUUR EN MILIEU Overijssel 

organiseert elk jaar voor ruim 25.000 kin

deren en jongeren educatieve projecten en 

lesprogramma’s over duurzaamheid, ener

gie, natuur, voedsel en water. De jaarlijkse 

voorleesactie is daar één van. 

Ook dit jaar lezen er 200 bestuurders, me

dewerkers, vrijwilligers, studenten, ouders, 

opa’s en oma’s voor op basisscholen uit 

Overijssel. 

Provincie Overijssel ondersteunt de 

voorleesactie. Dit jaar koppelen wij de 

voorleesactie aan het programma Nieuwe 

Energie Overijssel. 

Meer informatie over dit programma vindt 

u op: www.nieuweenergieoverijssel.nl. 

Wilt u een overzicht van al ons educatieve 

aanbod waar scholen uit Overijssel koste

loos aan deel kunnen nemen? Kijk dan op 

onze nieuwe website: www.nmeoverijssel.nl. 

Wij zijn Het Groene Brein
WIJ HELPEN BEDRIJVEN, scho

len, overheden en coalities te verduurzamen 

met een gezonde businesscase. Wij hebben 

een netwerk gebouwd van 140 excellente 

wetenschappers die hun kennis en kunde 

ter beschikking stellen. Van economen tot 

techneuten. Van sociologen tot biologen. 

Samen vormen zij Het Groene Brein – de 

universiteit 2.0 waar je vragen aan kan stel

len waar je met Google geen antwoord op 

vindt. Voor elke unieke vraag vormen wij 

een uniek team van exact de juiste weten

schappers. Onze wetenschappers werken 

vervolgens samen met bedrijven, scholen, 

overheden en coalities om hun duurzaam

heidsvragen op te lossen. Ook aan de slag 

met Het Groene Brein? Laat het ons weten.

info@hetgroenebrein.nl

www.hetgroenebrein.nl

https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl

om | nieuwe energie is dé
duurzaamste energieleverancier

AL DRIE JAAR NR. 1 door 

Consumentenbond en Greenpeace.

 

Wij wekken 100% duurzame zonne en 

windenergie op bij jou in de buurt en leveren 

deze energie dan aan de inwoners van de 

regio. Op meer dan 35 locaties en je kan ons 

gewoon komen bezoeken. We kunnen al 

300.000 huishoudens voorzien van energie. 

Zo wordt Nederland energieneutraal en zijn 

we niet langer afhankelijk van de grote grijze 

energiebedrijven.

Het geld dat we verdienen wordt ingezet in 

nieuwe duurzaamheidsprojecten. En er is 

nog een groot voordeel. Hoe meer mensen 

zich aansluiten des te goedkoper onze 

energie wordt!

www.samenom.nl

AdvertorialsAdvertorials
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Tijdens de 

lessen verloopt 

het weer zoals altijd. 

Het geroddel en gepest 

houdt ook nooit op, denk 

ik. Gelukkig hebben Maud en ik altijd 

gelijk pauze en kunnen we ons samen 

afzonderen ergens op het plein. Zoals 

gewoonlijk gaat dit weer een lange dag 

worden…

Na schooltijd fietsen we via het winkelcen-

trum naar huis, kijken of we nog een paar 

moestuintjes kunnen scoren bij de Albert 

Heijn. We proberen zo veel mogelijk moes-

tuintjes te krijgen die we thuis weer kun-

nen gebruiken. 

Ik schrik wanneer ik Marit met haar moe-

der bij de kassa in de rij zie staan. Ik tik 

Maud aan en maak met gebaren duidelijk 

dat we moeten gaan. Nog voordat we weg 

zijn, zie ik Marit al onze kant op lopen. Tot 

onze verbazing, loopt ze door naar de uit-

gang. Maud kijkt me aan en we halen opge-

lucht adem. 

Na tien minuten besluiten we met onze 

moestuintjes naar huis te gaan. We lopen 

richting onze fiets, totdat Maud stil blijft 

staan. Maud wat is er? Vraag ik. Maud wijst 

naar de fietsen. De banden zijn lek. Dit 

moet Marit zijn geweest. Boos en 

verdrietig lopen we met de fietsen in 

de hand naar huis. 

Van een afstand zien we papa op het 

dak van ons huis staan. Papa ziet ons aan 

komen lopen en roept: ‘Dag meiden! We 

hebben er nog meer zonnepanelen bij, 

zodat we ook stroom hebben in onze 

schuur!’ Maud kijkt me met rollende ogen 

aan, ik moet stiekem een beetje lachen. 

Samen lopen we naar binnen. Mama heeft 

gelukkig voor ons een kopje warm water 

met eigen kruiden uit onze tuin klaar 

staan. Ik vertel het verhaal van onze fiets-

banden. Mama zegt dat ze het heel verve-

lend vindt maar dat we het nu maar moeten 

laten rusten. Ik word boos: ‘Jij hoeft niet 

elke dag met van die stomme mensen om 

te gaan, mam. Ga jij onze banden plakken 

dan?’

Tekst: Jet van Summeren, Esmée van der Borg,  
Maud Bovenkamp & Marit Broekmeulen (Fontys HKE pabo ’s-Hertogenbosch)

Illustraties: Madelief (Scouting Lucas, Den Bosch); Rick (OBS Roxenisse, Melissant)

Jet Courgette

‘JEEHEEEET! HEB JIJ de koeien 

al gemolken?’ Ik schrik wakker uit mijn 

droom, helemaal vergeten! ‘Ja mam, ik ga 

het nu doen!’ roep ik naar beneden. ‘Nou, 

lekker dan…’, roept mama. ’Nu hebben we 

dus geen drinken bij het ontbijt en Maud 

heeft zeker ook de schapen niet meer 

geschoren voor jullie jassen! Het gaat vrie-

zen volgende week!’ 

Ik ren snel naar de kamer van Maud. 

‘Maud! Wakker worden! We zijn vergeten 

een wekker te zetten, jij had nog voor de 

jassen moeten zorgen en ik voor de melk!’ 

Snel kleden we ons aan en rennen we naar 

beneden. Papa en mama zitten al klaar 

voor het ontbijt. ‘Fijn,’ zegt papa een tikje 

humeurig, ‘nu hebben we alleen water.’ 

Maud kijkt haar vader aan en zegt: ‘Als we 

nou eens normaal drinken in huis hadden, 

of gewoon naar de supermarkt gingen 

zoals normale mensen.’ Ik houd verstan-

dig mijn mond. Na een korte stilte zegt 

papa: ‘Wij willen duurzaam leven. Als we 

leven zoals de rest van de stad is er binnen-

kort niks meer over van deze wereld! Ooit 

zullen ze ons dankbaar zijn dat wij het zo 

doen.’ Zwijgend drinken we ons glaasje 

water en eten we ons zelfgebakken brood 

met onze eigen geitenkaas. Het is alweer 

tijd om naar school te gaan, dus Maud en 

ik trekken snel onze jassen aan en vertrek-

ken naar school. 

‘Brrr het is veel te koud om te fietsen 

Maud’, zeg ik. Ik kijk naar Maud die met 

traanogen van de kou helemaal in haar 

sjaal is gekropen. Achter ons horen we een 

auto met harde muziek aan komen rijden. 

‘Oh daar heb je ze weer hoor’, zegt Maud. 

Ze moeten ook altijd even laten merken 

dat ze er zijn. De auto stopt recht voor het 

hek en blokkeert de ingang. Het achterpor-

tier gaat open. ‘Aah, daar zul je ze hebben: 

Jet Courgette en Maud Havermout’, roe-

pen Esmee en Marit in koor. Alle andere 

kinderen op het plein beginnen te lachen. 

Stil kijk ik naar de grond; het is iedere dag 

hetzelfde. Wij zullen nooit bij de rest van 

de kinderen horen, alleen omdat we er 

anders uitzien en anders leven. Zwijgend 

lopen we langs Esmee, Marit en hun 

groepje. 

Bovenbouw
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We weten dat we niet altijd even aardig 

tegen jullie zijn geweest, maar daar heeft 

altijd een reden achter gezeten.’ Ik begin te 

lachen. ‘Een reden? Omdat jullie ons niet 

leuk genoeg vonden zeker’, zeg ik geïrri-

teerd. ‘We zijn altijd gewoon een beetje 

jaloers geweest op jullie. Jullie hebben een 

mooi huis, lieve ouders, jullie leven is 

gewoon veel beter dan dat van ons’, zegt 

Marit. Maud en ik kijken elkaar aan. ‘Onze 

ouders werken alleen maar en hebben 

bijna nooit tijd voor ons’, 

vertelt Esmee, en ze kijkt 

een beetje verdrietig. Ik 

krijg toch wel een beetje 

medelijden met Esmee en 

Marit. Wij hebben het inder-

daad goed thuis. Maar toch 

vind ik het oneerlijk hoe ze 

steeds tegen ons hebben 

gedaan, want wij deden niks 

verkeerd. Maud zegt: ‘Oké, 

we willen jullie wel binnen 

laten op één voorw…’ Maud 

wil haar zin afmaken maar 

Esmee is haar al voor: ‘We 

zullen ons nooit meer zo 

gedragen, het is echt niet de 

bedoeling geweest jullie 

zo’n verdrietig gevoel te 

geven. Jullie mogen altijd 

bij ons komen staan tijdens 

de pauze en we kunnen 

samen zitten in de klas.’ Ik 

zie een glimlach bij Maud 

op haar gezicht verschijnen. 

‘En we kunnen na school 

leuke dingen doen met z’n 

vieren!’ roept Marit. Maud 

en ik kijken tevreden. 

‘Beloofd?’ vraag ik. ‘Beloofd!’ roepen 

Esmee en Marit in koor. Ze lopen naar bin-

nen, hangen hun jas op en gaan op de bank 

zitten. Maud komt aanlopen met wat glaas-

jes drinken. ‘Welke film zullen we kijken?’ 

vraag ik blij.

‘Als je zo tegen mij begint 

kunnen jullie ook gewoon 

gaan lopen. Ik vind het ook 

vervelend maar houd er nu 

over op!’, zegt mama boos. 

Maud en ik kijken elkaar 

aan en zeggen niks. 

Als we in de avond op de 

bank zitten en we ons huis-

werk bijna af hebben, zien 

we dat buiten de lantarenpa-

len uitvallen. We rennen 

naar het raam om te kijken. 

‘Wow het is echt super don-

ker!’ zeg ik. ‘Wat is er aan de 

hand?’ Papa vertelt ons dat 

de stroom waarschijnlijk is 

uitgevallen. ‘Maar waarom 

hebben wij daar dan geen 

last van?’ vraagt Maud. Papa 

kijkt trots onze kant op. 

‘Omdat wij onze energie op 

andere manieren opwekken 

dan de meeste andere men-

sen. Dankzij onze zonnepa-

nelen en accu’s hebben wij 

nu nog stroom over. De rest 

van de stad heeft dat niet. 

Ze zullen vast jaloers zijn op ons. Zie je dat 

er wel voordelen zijn aan de manier waarop 

wij leven?’

Maud en ik kijken elkaar aan. Misschien is 

het toch wel handig, dat duurzaam wonen. 

We kunnen nog steeds douchen, we heb-

ben nog steeds licht en de verwarming doet 

het ook nog steeds. Plots wordt er op de 

deur geklopt. Maud en ik lopen samen 

naar de deur. Daar staan Esmee en Marit. 

We kijken ze verbaasd aan. ‘Uhm hhhoi’, 

stamelt Esmee. ‘We vroegen ons af of we 

misschien even bij jullie mochten blijven. 

Bij ons is de stroom uitgevallen en we heb-

ben geen licht. De verwarming doet het 

ook niet en we zagen bij jullie licht bran-

den.’ Maud kijkt mij aan en ik zie dat ze 

twijfelt. ‘Waarom zouden we?!’ roep ik 

boos en ik wil de deur dicht gooien, maar 

Marit zet haar voet er tussen. ‘Luister nou 

even! We willen onze excuses aanbieden. 
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Lessuggestie
Auteur

Hak van Nispen tot Pannerden
Directeur SME-advies

Kern doelen
In deze les wordt gewerkt aan de 
kerndoelen 24, 26, 39, 42 en 45 
(voor de complete beschrijving, zie 
32lessenvoordetoekomst.nl).

 Lesdoelen
De leerlingen leren over omgaan 
met het gebruik van energie en 
ze krijgen inzicht in de kosten 
die energiegebruik met zich 
meebrengt.

 Begin situatie
De les kan in 50 minuten worden 
uitgevoerd. Van de leerling wordt 
verwacht dat hij of zij enige 
basiskennis heeft over wat energie 
is en waar we energie voor 
gebruiken in ons alledaagse leven. 
Idealiter krijgen leerlingen na de 
les de ruimte om een aantal maat-
regelen die ze bedacht hebben 
ook uit te (laten) voeren. Dat kan 
goed in een eco-team binnen het 
Eco-Schools programma, maar is 
niet noodzakelijk.

 Voorbereiding en materialen
 ■ Afschrift van een energie 

factuur
 ■ Brochure of website over 

energieverbruik en -besparing 
van een energievergelijker (als 
de consumentenbond)

 ■ Scorelijst energieprestatie van 
de school (zie werkblad op 
32lessenvoordetoekomst.nl)

Deze lessuggestie is met toestemming 

overgenomen uit het boek 32 lessen voor 

de toekomst.

1 = Slecht, er kan nog veel worden verbeterd
3 = Middelmatig, er is nog wat verbetering nodig
5 = Goed, de school kan trots zijn

1 2 3 4 5

1 Als het lokaal leeg is, is het licht uit.

2 Apparaten zoals computer en digibord staan uit als ze niet 
worden gebruikt.

3 Computers gaan aan het eind van de dag helemaal uit, bijvoor-
beeld door een stekkerblok met rode uitknop.

4 Als het raam openstaat is de verwarming uit.

5 Alle ramen hebben dubbelglas.

6 Na schooltijd en in de vakantie staat de verwarming lager.

7 In alle lokalen is er duurzame verlichting, zoals spaarlampen of 
ledlampen.

8 Onze school heeft radiatorfolie en tochtstrips.

9 Onze school houdt de meterstanden bij van elektriciteit en gas.

10 Onze school wekt zelf duurzame energie op, bijvoorbeeld met 
zonnepanelen.

11 Op onze school zijn afspraken gemaakt over het besparen van 
energie.

12 Onze school heeft groene stroom.

13 …

14 …

We gebruiken allemaal energie. Thuis, op de sportvereniging, de 
muziekschool en ook op school. Hoe minder energie je verbruikt, hoe 
beter voor het milieu. En voor je portemonnee: Wist je dat een basis-
school gemiddeld € 22.000,- per jaar aan energie kwijt is? Genoeg 
redenen om te kijken hoe je school zuiniger met energie kunt omgaan. 
Daarover gaat deze les.

De les
Introductie (10 minuten)
Ga een gesprek aan met de leerlingen rond de vraag hoe zuinig jullie 
school omgaat met energie. Vraag om voorbeelden. En bespreek 
het nut hiervan met de leerlingen: waarom is het slim om op het 
energieverbruik te letten?

De opdracht (30 minuten)
Vertel de leerlingen dat ze nu zelf in groepjes van 3 leerlingen 
onderzoek gaan doen naar het energieverbruik op school. ‘Jullie 
gaan een scorelijst invullen en deze aanvullen en daarna gaan 
jullie een advies opstellen voor de directeur.’ Deel het werkblad 
inclusief onderstaande scorelijst uit (te downloaden vanaf 
32lessenvoordetoekomst.nl). 

Scorelijst energieprestatie van de school

Energie besparen op school

Nabespreking (10 minuten)
Bespreek klassikaal met de leerlingen de verschillende adviezen 
voor de directeur en kies er als klas een aantal uit. Laat enkele 
leerlingen deze adviezen ook daadwerkelijk uitbrengen. 
Sta ten slotte ook stil bij de vraag: wat kunnen wij en wat kan jij hier 
zelf aan bijdragen?

Eco-Schools: groene vlag voor een duurzame school! Deze 
opdracht is onderdeel van de duurzaamheidsscan die scholen 
uitvoeren bij de start van Eco-Schools. Kijk voor meer informa-
tie op 32lessenvoordetoekomst.nl.

Voor leerlingen die nog verder willen (als er nog meer tijd beschikbaar 
is):
Als er nog meer tijd beschikbaar is, kunnen (sommige) leerlingen 
verder werken aan een energieplan voor de school, gebaseerd op 
het energieverbruik van de eigen school. Deze opdracht staat op 
32lessenvoordetoekomst.nl.

Energieverbruik per basisschool
Het gemiddeld energiever-
bruik van een basisschool is 
€ 22.000/jaar, dat is 19% van 
de vaste kosten 
van de school.

vaste kosten
electriciteit
verwarming
water
technisch onderhoud
schoonmaak
ict, beheer en beveiliging.

Energie besparen op school
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vraagt ze. Haar vriendje kijkt nadenkend 

en geeft aan er een nachtje over te willen 

slapen.

De volgende dag laat Jelle op het school-

plein enthousiast een gekreukeld papiertje 

zien met daarop een schets van een huis. 

De muren zijn gemaakt van met aarde 

gevulde plastic bakjes en flessen. ‘De aarde 

werkt isolerend en zorgt ervoor dat het niet 

te warm of te koud wordt in het huis. En 

het plastic houdt de aarde bij elkaar. Het 

zal misschien niet het mooiste huis wor-

den, maar ik denk dat het wel kan werken’, 

zegt hij met een grote glimlach op zijn 

gezicht. Nina kijkt Jelle bedenkelijk aan. 

Ze stelt zich een huis voor met allemaal 

verschillende kleuren en vormen, dat moet 

er wel raar uitzien. ‘Mmm, is dat wel wat?’ 

zegt ze. ‘Het ziet er niet echt fraai uit!’ 

‘Ach, het hoeft toch niet altijd mooi te zijn’, 

reageert Jelle nonchalant. ‘Bovendien, het 

is nog maar een probeersel hè! Als het 

werkt kunnen we altijd nog kijken hoe we 

het mooier kunnen maken.’

Juffrouw Britt staat al een poosje achter het 

tweetal en hoort toevallig het hele idee. Ze 

is enthousiast en gaat ermee naar de direc-

teur. ‘Directeur Zonnesteek, hoe zou u het 

vinden om samen met de school een bouw-

je-huis-van-afval project op te zetten?’ 

vraagt ze aan hem. Ze ziet het al helemaal 

voor zich. De hele school die de komende 

week allerlei afval inzamelt. Metaal, hout, 

papier, plastic, noem het maar op. Mooie 

lessen kan dat opleveren en als sluitstuk 

dan een bouwwedstrijd op het schoolplein 

met een prijs voor de mooiste hut van afval. 

‘Wat vindt u daarvan?’ vraagt ze. ‘Dat 

klinkt…’, wil hij antwoorden, maar ze loopt 

druk in zichzelf pratend het kantoor uit.

Een week later krijgen alle kinderen een 

brief mee naar huis: Beste ouders, de school 

organiseert een wedstrijd waarbij de kinderen 

Tekst: Geert van der Velden (Hogeschool De Kempel, Helmond)

Illustraties: Nikita en Koen (Gelders Energieakkoord); Marit (Sint Martinusschool, Megchelen)

De huttenbouw-wedstrijd

‘GOOI DAT MAAR in de afval-

bak’, zegt moeder tegen Nina terwijl ze 

de tafel afruimt. Nina kijkt met opgetrok-

ken wenkbrauwen naar het lege boter-

kuipje dat ze in haar hand heeft en vraagt: 

‘Maar mama, het boterkuipje is van plas-

tic. Zamelen we dat niet apart in?’ Moeder 

antwoordt dat dat niet opschiet en dat ze 

het beter weg kan gooien. Als moeder even 

niet kijkt pakt Nina een grote vuilniszak 

en stopt het bakje daarin. Ze las laatst nog 

in de Wild van Freek dat het plastic afval 

anders in de zee terecht komt en er alle-

maal kleine schildpadjes aan dood gaan. En 

laat nou net de schildpad haar lievelings-

dier zijn. Ze besluit om voortaan het plastic 

te verzamelen en sluipt naar boven waar ze 

de vuilniszak verstopt op haar kamer.

Later op die dag praat ze met Jelle, haar 

beste en vooral ook erg slimme vriend, 

over haar idee om afval te gaan scheiden. 

‘Slim’, zegt Jelle, ‘wij scheiden ons afval 

ook. Veel materiaal kan opnieuw gebruikt 

worden. Zo kan plastic gebruikt worden 

om nieuwe producten mee te maken en 

oud papier wordt nieuw papier.’ Nina 

vraagt zich af of ze wellicht zelf iets kun-

nen maken van al het plastic. ‘Zouden we 

daar samen een huis van kunnen bouwen?’ 
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ziet dat niemand kijkt, loopt naar de ach-

terkant van het huis en begint in het rad te 

rennen. Ze schaamt zich een beetje voor 

haar rode hoofd dat ze krijgt bij inspannin-

gen en als Jelle in de buurt is… En erger 

nog, hoe hard ze ook rent, er gebeurt hele-

maal niets! Hijgend gaat ze steeds harder 

rennen. Dan ziet Jelle dat er een snoertje 

los hangt. Snel knoopt hij de draadjes aan 

elkaar en uiteindelijk brandt het lampje. ‘Je 

lijkt wel een hamster!’ roept Jelle lachend. 

Nina kijkt hem ‘zogenaamd’ boos aan. Zou 

hij expres het kabeltje los gemaakt hebben? 

Maar voor ze erover kan 

beginnen, komen er steeds 

meer ouders en kinderen kijken 

naar die maffe Nina in haar rad en 

het brandende lampje in het bijzon-

dere huis. Ondertussen komt ook de jury 

langs bij het tweetal. Bezweet gaat Nina bij 

Jelle staan. Ze ziet hoe één van de juryle-

den driftig iets op een blaadje schrijft en 

met een van de ouders overlegt. Zouden ze 

genoeg gedaan hebben om de jury te over-

tuigen?

Dan is daar het grote moment van de prijs-

uitreiking. Directeur Zonnesteek pakt de 

microfoon vast en zegt: ‘Beste ouders en 

kinderen. Jullie hebben heel hard gewerkt! 

Maar zoals bij een echte wedstrijd kan er 

maar één de winnaar zijn. Met 

trots kan ik jullie mededelen dat 

Pim en Pieter van groep 8 de 

winnaars zijn van de wedstrijd!’ 

Er stijgt gejuich op uit het 

publiek. Nina en Jelle kijken 

beteuterd. ‘Maar de originali-

teitsprijs gaat uit naar Jelle en 

Nina; zonder hen waren wij 

nooit op dit leuke idee gekomen. En zo’n 

groot hamsterrad hebben wij nog nooit 

gezien!’ galmt het door de speakers. Er ver-

schijnt een brede glimlach op de gezichten 

van de twee.

En Nina’s moeder? Die brengt voortaan al 

het plastic naar het inzamelpunt voor 

plastic.

een duurzaam dorp bouwen. Wij 

verzoeken u vriendelijk om al het her-

bruikbare afval (denk aan plastic, hout, 

metaal, etc.) te verzamelen en met uw 

kind mee naar school te geven. Ook zijn wij 

op zoek naar (gebruikte) ventilatoren, zonne-

laders voor de telefoon en andere spullen die de 

kinderen mogen gebruiken om energie op te 

wekken. Wij willen de huisjes namelijk voor-

zien van ledverlichting, zodat het ’s avonds 

een leuke sfeer geeft. 

Met vriendelijke groet, directeur Zonnesteek.

‘Kijk nou’, roept Nina verontwaardigd 

tegen Jelle, ‘ze hebben ons idee gestolen!’ 

Jelle kijkt triomfantelijk naar Nina want nu 

kan hij zijn idee testen en dat vindt hij juist 

leuk. ‘Laten we de tekening er nog eens bij 

pakken en eens kijken hoe we ons huis van 

elektriciteit kunnen voorzien.’ Hij pakt het 

verfrommelde papiertje uit zijn broekzak. 

Nina bekijkt het papier, denkt even na en 

roept dan: ‘Ik weet het!’ en ze fluistert 

iets in Jelles oor. Jelle knikt begrij-

pend en werkt op de achterkant 

van het papier snel het idee uit. 

‘Oké, dan plaatsen we achter het 

huis het rad met de dynamo. En als 

we onze hut dan hier naast de zandbak 

bouwen, kunnen we mooi de aarde gebrui-

ken en hebben we maar een paar meter 

kabel nodig om de stroom van het rad naar 

ons hutje te krijgen!’ ‘Wat ben je toch een 

slimmerik’, zegt Nina. Maar zonder Nina 

was Jelle nooit op het idee gekomen geeft 

hij aan en hij vindt dat ze een goed team 

zijn samen.

De dag van de wedstrijd breekt aan. De 

ouders van de kinderen hebben samen een 

enorme berg herbruikbaar afval ingeza-

meld. De kinderen kunnen naar hartenlust 

bouwen. Nina en Jelle vorderen snel dank-

zij de schetsen van Jelle. Ze vullen de ene 

na de andere fles met aarde en van wat rest-

hout maakt Nina een rad. Jelle had boven-

dien thuis nog een oude fiets staan en daar 

heeft hij de dynamo vanaf gehaald. Tegen 

het einde van de dag kijken ze vol trots 

naar het resultaat. Er staat een kleurrijk 

hutje van plastic en aarde en binnenin is 

het aangenaam warm. Maar het is wel erg 

donker binnen. Nina kijkt om zich heen, 
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Trash Hunten met de klas. Plastic soep begint op de stoep

Lessuggestie
Auteur

Esther van der Meer

Kern doelen
In deze les wordt gewerkt aan 
de kerndoelen 2, 3, 26, 35 en 39 
(voor de complete beschrijving, zie 
32lessenvoordetoekomst.nl)

 Lesdoelen
De leerlingen: 

 ■ Weten wat zwerfafval en plastic 
soep is.

 ■ Weten wat de gevolgen van 
zwerfafval zijn.

 ■ Doen onderzoek naar de 
bronnen van zwerfafval en 
plastic soep.

 ■ Denken na en discussiëren over 
het voorkomen van zwerfafval. 

 ■ Dragen verantwoordelijkheid 
(met andere partijen) voor de 
eigen leefomgeving.

 Voorbereiding en materialen
 ■ Powerpoint met informatie 

en fi lmpjes over plastic 
soep (download via 
32lessenvoordetoekomst.nl) 

 ■ Turfl ijst (download via de site)
 ■ Handschoenen 
 ■ Vuilniszakken 
 ■ Prikstokken (vaak te leen bij de 

gemeente) 
 ■ Rekenmachine 
 ■ (Keuken-)weegschaal

Deze lessuggestie is met toestemming 

overgenomen uit het boek 32 lessen voor 

de toekomst.

‘Plastic soep: dat is toch zo’n plastic eiland in zee?’ ‘En we kunnen al dat 
plastic er toch uitvissen?’ Het probleem van de plastic soep in de oceanen 
is helaas groter en ingewikkelder dan vaak wordt gedacht. 
Plastic soep heeft ingrijpende gevolgen voor zeedieren. Ze zien plastic 
aan voor voedsel of raken erin verstrikt. Plastic in zee trekt als een 
magneet gifstoffen aan. Wanneer dieren dat eten, komen die gifstoffen in 
hun lichaam. Plastic soep ligt ook al letterlijk op ons bord. Plastic deeltjes 
zijn in onderzoek gevonden in bronwater, garnalen, mosselen en honing. 
Plastic is een mooi product en het is goedkoop. Maar één van de 
eigenschappen is dat het oneindig lang blijft bestaan. Voor een kunstgebit 
is dat handig, maar voor een groenteverpakking is dat niet nodig. Plastic 
in de natuur breekt af in steeds kleinere stukjes, maar het breekt nooit 
biologisch af. Als plastic deze schadelijke eigenschap heeft, waarom 
maken we dan zoveel ‘wegwerpproducten’ van plastic? 
Zwerfafval is een van de grote veroorzakers van plastic soep. Veel van het 
zwerfafval komt in sloten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. 
Leerlingen kunnen inzicht verwerven in de problematiek van plastic en 
zwerfafval door zelf onderzoek te doen in hun school- en woonomgeving.

De les 
Introductie (10 minuten) 
De les start met een korte introductie op de plastic soep. Op 
32lessenvoordetoekomst.nl vind je een digitale presentatie met actuele 
informatie over plastic soep en de gevolgen van plastic soep voor 
dieren, de waterkwaliteit en de voedselketen. Bekijk deze met de klas.

Trash Hunten met de klas.
Plastic soep begint op de stoep

Opdracht (20 à 30 minuten)
Daarna gaan de leerlingen 
Trash Hunten: de leerlingen 
gaan op jacht naar zwerfafval! 
Inventariseer eerst op 
welke plekken de leerlingen 
zwerfafval verwachten. 
Check eventueel vooraf met 
de gemeente. In groepjes 
gaan de leerlingen 20-30 
minuten (plastic) zwerfafval 
verzamelen op verschillende 
locaties, bijvoorbeeld op het 
schoolplein, in een park en 
rond de supermarkt. Met een 
turfl ijst houden ze bij wat ze 
vinden. 

Analyse (10 minuten)
Op het schoolplein analyseren de 
leerlingen het afval. De leerlingen 
sorteren het zwerfafval naar 
soort zwerfafval, bijvoorbeeld 
fl esjes, snoepverpakkingen, 
sigaretten (zie de turfl ijst). 
Vervolgens beantwoorden de groepjes de volgende vragen 
(download het werkblad voor leerlingen): 
Welke soorten zwerfafval heb je het meest gevonden. Welke 
soorten hebben het meeste volume/gewicht? Wat is de top 10 van 
het gevonden zwerfafval? 
Vergelijk de top 10 van het gevonden zwerfafval met de Plastic Soep 
Top 10: dit zijn de tien meest gevonden soorten zwerfafval op de 
Nederlandse stranden. Welke soorten zwerfafval komen ook in jullie 
lijst voor? En welke bronnen komen niet voor? Waarom zou dat zijn? 

Nabespreking (10 minuten)
De leerlingen bekijken de top 3 van de eigen gevonden bronnen 
van zwerfafval. Bespreek met de leerlingen: Waardoor komen deze 
producten op straat terecht? En door wie? Bijvoorbeeld: Welk afval 
ligt er op het schoolplein? Liggen er voornamelijk pakjes drinken van 
de leerlingen? Of misschien sigarettenpeuken van de ouders?

Bekijk ook alle vervolgmogelijkheden op 32lessenvoordetoekomst.nl!
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Toen ze hier op school kwam, kende ieder-

een haar meteen, omdat iedereen in dit 

dorp Samantha kent. Samantha eet name-

lijk bijzonder en vertelt dat aan iedereen. 

Biologisch of veganistisch of zoiets. Anna 

weet het eigenlijk niet precies, ze wil het 

ook helemaal niet weten, ze vindt het maar 

stom. 

Eenmaal in de klas begint meester Bas de 

dag meteen met groot nieuws: Iedereen 

moet een spreekbeurt geven. Als Anna iéts 

vreselijk vindt, zijn het spreekbeurten, 

want dan moet ze spreken voor de klas. In 

haar vorige klas vond ze dat nooit zo erg, 

maar hier is iedereen zo gemeen tegen haar 

dat ze het doodeng vindt. ‘Doe het over dat 

gekke eten van je bonusmoedertje!’, roept 

David meteen. ‘Sst! Straks hoort Jurre het.’ 

Anna heeft geen zin in nog meer opmer-

kingen van Jurre. ‘Morgen wil ik weten 

waar jullie spreekbeurten over gaan. Ik 

hang hier een lijst op waar je het op kan 

invullen’, zegt meester Bas.

Als Anna en David op Anna’s kamer zitten 

na schooltijd probeert David haar weer 

over te halen. ‘Misschien begrijpt de klas 

dan eindelijk dat het helemaal niet raar is.’ 

‘Maar het is wel raar, dat biologische gedoe 

is ook superstom!’ reageert Anna boos. 

David zegt tegen Anna dat het helemaal 

niet zo erg is. Hij heeft al een paar keer bij 

Anna gegeten en vond het eigenlijk altijd 

best lekker. ‘Anna! David! Komen jullie? Ik 

heb thee.’ Ze lopen naar beneden en zien 

Anna’s vader aan de keukentafel zitten. 

‘Hoe was school?’ vraagt hij. Nog voordat 

Anna antwoord kan geven vertelt David 

over de spreekbeurten die ze moeten hou-

den. ‘Wat leuk! Waar ga je het over hebben 

An?’ Haar vader klinkt enthousiast, een 

stuk blijer dan Anna zelf in ieder geval. 

’Nog geen idee’, mompelt Anna. Ik vind 

dat ze het moet doen over hoe jullie eten’, 

zegt David. ‘Nee! Ik ga het niet hebben 

over dat stomme biologische eten van 

Samantha. Ik word er gek van en vind het 

vies. Het eten was veel lekkerder toen 

mama kookte!’ floept Anna eruit. Wanneer 

Anna opkijkt, ziet ze dat haar vader tranen 

in zijn ogen heeft; dat gebeurt altijd als ze 

iets over haar moeder zegt. Anna heeft 

meteen spijt en zegt snel ‘sorry’. ‘Vind je 

het zo erg?’ vraagt haar vader verdrietig. 

‘Nee, maar…’, Anna wil niet zeggen dat ze 

er zo mee gepest wordt. ‘Onze klasgenoten 

pesten Anna vaak met haar ‘rare’ eetge-

woontes, daarom is Anna zo verdrietig’, 

vertelt David als hij merkt dat Anna niets 

durft te zeggen. De vader van Anna kijkt 

nu bezorgd: ‘Ach lieverd, wat erg, dat wist 

ik niet.’ ‘Het geeft niet pap, jij kan er niks 

aan doen. En Samantha eigenlijk ook niet, 

ze is best lief’, reageert Anna. 

‘Daarom moet Anna een spreekbeurt hou-

den over wat jullie eten. Onze klas weet 

gewoon niet wat het inhoudt en maakt 

daarom stomme opmerkingen. Als je ze 

uitlegt wat je eet en waarom, begrijpen ze 

het vast’, zegt David nadat Anna een dikke 

knuffel heeft gekregen van haar vader. ‘Dat 

vind ik eigenlijk helemaal niet zo’n gek 

idee, An’, reageert haar vader. En we eten 

trouwens veganistisch, niet biologisch’, 

voegt hij er met een knipoog aan toe. ‘Oh, 

dan is biologische bonusmama toch niet 

zo’n goede bijnaam voor Samantha’, lacht 

Anna. Haar vader en David lachen mee.

Een uur later heeft Anna een PowerPoint 

Tekst: Hanna Havelaar & Ron Houwers (Hogeschool Rotterdam)

Illustraties: Myrthe (Gelders Energieakkoord); Saule (Het Schateiland, Utrecht)

Biologische bonusmama

‘HEY ANNA! LEKKER van je 

groenten genoten met je geitenwollen sok-

ken aan van ’t weekend?’ Anna haalt diep 

adem en loopt verder zonder Jurre aan te 

kijken. Dit was maar één van de vele rot-

tige opmerkingen die Jurre altijd maakte. 

‘Waarom moet ze naar die stomme school?’ 

denkt Anna. Ineens voelt ze een hand op 

haar schouder. Anna kijkt verschrikt om, 

maar haalt opgelucht adem als ze ziet dat 

het haar beste vriend David is. Met David 

erbij is school 100x leuker. Vanaf de eerste 

dag dat Anna op haar nieuwe school kwam, 

is ze goede vrienden met David. Anna 

moest van haar oude school af, omdat haar 

vader ging samenwonen met zijn nieuwe 

vriendin: Samantha. Anna’s ‘bonusmoe-

der’, zoals haar vader Samantha noemt. 

Anna heeft een hekel aan dat woord, maar 

zegt daar niks over tegen haar vader. Ze 

wil hem niet verdrietig maken. Haar vader 

heeft namelijk al zoveel gehuild sinds 

Anna’s moeder dood is, dat ze het niet 

nog erger wil maken. Anna en David heb-

ben samen de bijnaam ‘biologische bonus-

mama’ voor Samantha bedacht, omdat ze 

altijd speciale dingen eet. ‘Waar zit je met je 

gedachten joh?’ vraagt David. ‘Oh, nergens’, 

antwoordt ze. David zegt dat ze zich niets 

aan moet trekken van Jurre en de anderen. 
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vol informatie over veganistisch eten. Er 

staat in dat veganisten geen dierlijke pro-

ducten eten, zoals kaas, melk en vlees. Ook 

heeft ze gevonden dat het beter voor het 

milieu is omdat het veel minder energie 

kost en veel minder CO2-uitstoot veroor-

zaakt. Veganistisch is dus ontzettend duur-

zaam. David en Anna horen geklop op de 

deur. ‘Kom binnen!’ roept Anna. Ze denkt 

dat het haar vader is, maar Samantha steekt 

haar hoofd om het hoekje. ‘Mag je biologi-

sche bonusmama binnenkomen?’ Anna 

begint te blozen, het was niet de bedoeling 

dat Samantha erachter zou komen dat ze 

haar zo noemt. ‘Haha, ik vind het juist wel 

een grappige bijnaam’, giechelt Samantha. 

Anna begint zelf ook te lachen en 

zegt dat Samantha binnen mag 

komen. Samantha zegt dat ze 

het heel erg vindt dat Anna 

wordt gepest: ‘Het spijt 

me.’ ‘Nee, jij kan er 

niks aan doen’, zegt 

Anna snel. 

Samantha gaat ver-

der: ‘Ik snap het 

wel. Jullie moes-

ten voor mij ver-

huizen, dat is 

lastig, maar het 

komt goed. Laat die 

PowerPoint over 

veganistisch eten 

eens zien.’ Anna, David 

en Samantha nemen de 

spreekbeurt samen door 

en laten de PowerPoint 

daarna aan Anna’s vader zien. 

‘Geweldig! Je klasgenoten zullen 

verbaasd zijn als ze dit zien. Ik ben trots 

op je lieverd.’ Anna’s vader geeft haar een 

knuffel.

De volgende dag loopt Anna vol trots het 

schoolplein op. Ze is niet bang, zoals nor-

maal. Als ze de klas binnenkomt, loopt 

Anna regelrecht op het blaadje af waar 

‘Spreekbeurten groep 6b’ op staat en 

schrijft trots met een dikke zwarte stift 

‘veganistisch eten’ achter haar naam.

Tekst: Rick Ypma (NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden)

Illustraties: Yupita (De Rank, Westzaan); Tulodziecka (De Rieburch, Sint Maartensdijk)

Augurkenstroom

‘MAX, KOM JE eten?’ hoort 

Max vanuit de gang klinken.

Hij zit in zijn kamer lekker te gamen op 

zijn PlayStation.

‘Ja mama, ik kom er zo aan! Nog even mijn 

spel afmaken. Ik heb bijna dit level 

uitgespeeld. Nog….’ Max kan zijn zin niet 

afmaken of het scherm wordt ineens zwart. 

Hij loopt naar de televisie en drukt op de 

‘aan’-knop. Er gebeurt helemaal niets. Hij 

probeert het nog een keer. 

Maar er gebeurt weer niks. 

Het scherm blijft zwart. Nou 

ja, ik moet toch eten, denkt 

hij. Misschien dat mijn 

PlayStation het straks wel 

doet.

Hij loopt naar beneden en 

doet de deur open. 

Wat is het stil, denkt hij. 

Normaal heeft mama de 

radio aan. Want als mama 

kookt, zet ze de radio 

altijd luider en gaat ze keihard meezingen. 

En als mama meezingt, moet je snel weg-

wezen want het is niet om aan te horen.

Max gaat op een stoel zitten en vraagt: ‘Wat 

eten we, mama?’

‘Bloemkool, aardappeltjes en een gehakt-

bal.’ 

Max vindt dat lekker. Vooral de saus die 

mama erbij maakt. 

Max vertelt tijdens het eten dat er wat raars 

met zijn PlayStation gebeurde. Hij had een 

level bijna gehaald en ineens werd zijn 

scherm zwart.

Max vraagt aan papa of hij misschien weet 

hoe dat kan. Papa weet alles van stroom. 

Hij werkt namelijk bij de energiecentrale 

van de stad. De energiecentrale is de plek 

waar alle stroom wordt gemaakt en die 

ervoor zorgt dat ieder huis stroom krijgt. 

Papa vertelt dat de stroom is uitgevallen, 

omdat er iemand in de centrale een ver-

keerde knop heeft ingedrukt. Daardoor zit 

een groot deel van de stad zonder stroom.

‘Wat gaan ze nu doen om te zorgen dat alle 

mensen weer stroom krijgen?’ vraagt Max. 

‘Nou jongen,’ zegt papa, ‘dat moeten we 

nog uitzoeken. Er zijn namelijk heel veel 

knopjes en er is er maar één die kan zorgen 

dat de stroom weer gaat werken.’

‘Heeft niemand stroom?’ vraagt Max.

‘Alleen de mensen die zelf voor stroom 

zorgen hebben nog stroom,’ zegt papa. 

‘Bijvoorbeeld mensen die zonnepanelen of 

een windmolen hebben.’ 
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het 

weer doet.

Maar… 

waar haal ik 

zoveel augurken 

vandaan? denkt hij. Natuurlijk! 

Uit de moestuin van de buurman.

Hij rent naar buiten en belt aan bij de buur-

man. 

‘Hey Max,’ zegt de buurman, ‘wat kan iek 

voor je betekenen?’ 

De buurman gebruikt altijd van die 

vreemde woorden. En dan praat hij ook 

nog eens raar. Mama zegt dat het komt 

omdat de buurman uit een ander land 

komt. En dat hij daardoor soms wat woor-

den anders zegt dan dat wij doen.

‘Heeft u misschien wat augurken, buur-

man?’ vraagt Max.

‘Wel joe hebt geluk. Iek haab hier een hiele 

grote bak stan miet dat soort dingen.’ En 

hij laat de bak zien.

‘Zou ik die mee mogen nemen?’ vraagt 

Max. 

‘Waarveur haab joe dat nodieg?’ vraagt de 

buurman.

‘Ehm… mama maakt een salade met augur-

ken en nu is ze vergeten die te kopen’, 

bedenkt Max snel.

‘Breng dieze bak daan mar sniel naar dien 

mama.’ De buurman geeft de bak aan Max. 

Max bedankt hem en gaat snel weer naar 

zijn kamer.

Hij haalt de augurken uit de bak en legt ze 

in een rij op de grond. 

Dan haalt hij uit de schuur een stuk ijzer-

draad en knipt het in een heleboel stuk-

jes. In elke kant van een augurk steekt hij 

een stukje ijzerdraad.

Dan haalt hij een rode en een zwarte 

stroom draad uit de schuur en zet aan elk 

ijzerdraadje een stukje stroomdraad. Nu 

moet hij die alleen nog aansluiten op de 

televisie en de PlayStation. Van papa heeft 

hij geleerd dat in elke stekkerdoos ook twee 

draadjes zitten. Als hij die vastmaakt aan 

beide kanten van zijn augurkenstroomma-

chine, kan hij de stekkers van de televisie 

en de PlayStation in de stekkerdoos doen. 

Hij rent naar beneden en pakt onder de 

werkbank van papa een stekkerdoos met 

een snoer zonder stekker. Uit het snoer 

steken een rood en zwart draadje. Hij 

maakt beide draadjes vast aan de augurken-

stroommachine en stopt de stekkers van de 

PlayStation en de televisie in de stekker-

doos. Nu kijken of ze het doen. Heel voor-

zichtig zet hij de PlayStation aan. Er begint 

een lampje te branden. Daarna zet hij de 

televisie aan. Ook die doet het. 

Eerst ziet het scherm van zijn PlayStation 

nog zwart, maar al snel wordt het scherm 

steeds beter. 

‘YES!’ roept Max. ‘Het werkt!’

En zo kan Max al snel door naar het vol-

gende level.

Dit is een fantasieverhaal. In werkelijkheid 

zou je tienduizenden augurken nodig hebben!

‘Kunnen wij dan ook een windmolen in 

onze tuin zetten?’ vraagt Max. ‘Net als 

Pieter uit mijn klas. Die heeft ook een 

windmolen achter zijn huis.’

‘Maar Pieter woont op een boerderij,’ zegt 

papa, ‘daar hebben ze de ruimte om een 

windmolen te plaatsen.’ 

‘Nou,’ zegt Max, ‘ik ga iets maken waar-

door ik wel stroom heb.’

Na het eten gaat Max direct aan de slag. Hij 

bedenkt eerst wat stroom maakt. Dat is 

best lastig. Hij kan moeilijk een windmo-

len in de achtertuin zetten. Daar is de tuin 

veel te klein voor.

Hij kijkt uit zijn raam en ziet dat de buur-

man bezig is in zijn 

moestuin. Zijn 

buurman heeft 

een grote moes-

tuin met van 

alles erin: wor-

tels, komkommer, 

bloemkool, pompoe-

nen en vooral augurken. De buurman 

heeft héél veel augurken. En dan niet 

van die kleintjes die je in de winkel 

koopt, maar hele grote. Zo groot als 

je vuist.

Ineens herinnert Max zich iets. 

Tijdens een les op school heeft hij 

weleens stroom gemaakt met een 

augurk. Eerst drukte hij 

twee ijzerdraad-

jes aan elke 

kant van 

de 

augurk. Vervolgens deed hij aan het ene 

ijzerdraadje een zwart stroomdraadje en 

aan het andere ijzerdraadje een rood 

stroom draadje. Beide stroomdraadjes hield 

hij tegen een lampje, waardoor die ging 

branden.

Dat 

was maar 

één lampje, 

denkt Max. Met 

één augurk kan ik 

nooit mijn 

PlayStation aan 

krijgen.

Max denkt na en 

dan weet hij het. 

Als ik nou eens 

heel veel augur-

ken gebruik om 

daar stroom 

mee te maken... 

Misschien dat 

ik dan wel kan 

zorgen dat 

mijn 

PlayStation 
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Het ei van Columbus

Lessuggestie
Auteur

om | nieuwe energie

Kern doelen
Mens en samenleving
Kerndoel 39: De leerlingen leren 

met zorg om te gaan met het 
milieu.

Natuur en techniek
Kerndoel 42: De leerlingen leren 

onderzoek doen aan materialen 
en natuurkundige verschijnselen, 
zoals licht, geluid, elektriciteit, 
kracht, magnetisme en 
temperatuur.

Kerndoel 44: De leerlingen leren 
bij producten uit hun eigen 
omgeving relaties te leggen 
tussen de werking, de vorm en 
het materiaalgebruik.

Kerndoel 45: De leerlingen leren 
oplossingen voor technische 
problemen te ontwerpen, deze 
uit te voeren en te evalueren.

 Lesdoelen
De leerlingen weten dat ze 
dagelijks energie gebruiken en 
dat ze zelf energie op kunnen 
wekken. De leerlingen bedenken 
een nieuwe oplader die nog niet 
bestaat. De leerlingen kunnen 
deze in concept uitwerken.

 Voorbereiding en materialen
Op dekrachtvannieuweenergie.
nl staan alle werkbladen en het 
verhaal ‘De zool van Wisconsin’ 
gereed. Hier staat ook de lijst 
van benodigde materialen en 
gereedschappen voor deze les en 
voor de vervolgsuggestie.  

Illustraties:  Amin (Het 
Schateiland, Utrecht) 

Deze lessuggestie is een bewerking 

van een ‘Zon op School’-les en is met 

toestemming van om | nieuwe energie 

In deze les gaan de leerlingen, net als Max in het vorige verhaal, op 
onderzoek uit om energie op te wekken uit alledaagse bewegingen en 
dingen. 

De les
Introductie (10 minuten, klassikaal)
Begin de les: ‘Heb jij dat ook wel eens, zit je een fi lmpje te kijken, is je 
telefoon leeg! Opladers zijn er genoeg, maar daarmee ben je afhankelijk 
van een stopcontact of de zon.
Jullie krijgen vandaag de opdracht een nieuwe oplader uit te vinden, 
die oplaadt door je eigen lichaamsbeweging. Er hebben al mensen over 
nagedacht, maar zo’n oplader is nog niet verzonnen. Luister maar eens naar 
het volgende verhaal. Lees het verhaaltje ‘De zool van Wisconsin’ voor.

Kern (45 minuten, in tweetallen)
Deel de werkbladen ‘Samen op onderzoek’ uit. De leerlingen gaan 
in tweetallen zelf onderzoeken hoe ze uit alledaagse bewegingen 
energie kunnen opwekken.

Afsluiting (5 minuten, klassikaal)
 ■ Welke uitvindingen zijn er bedacht door de groep? Bespreek de 

uitvindingen. 
 ■ Wat is er nodig om de uitvinding uit te werken?
 ■ Bestaan sommige uitvindingen misschien al? (Google geeft 

uitkomst.)

Vervolgactiviteiten
Laat de leerlingen in een vervolgles een poster maken waarin ze hun 
eigen uitvinding aanprijzen.

Het ei van Columbus
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ten. Straks krijgen jullie vast iets lekkers in 

de pauze.’ 

Na ruim een uur rijden komen de kinde-

ren aan bij het techniekpark. Ze hebben op 

school geleerd dat deze plek erg bijzonder 

is. Het techniekpark is namelijk klimaat-

neutraal gebouwd en duurzaamheid staat 

hier hoog in het vaandel. Achter in het park 

is de creatieve ruimte, waar de kinderen 

zelf hun duurzame voertuig kunnen ont-

werpen. Dit wordt ook wel Het voertuig van 

de toekomst genoemd. Sam, Ruben, Gijs en 

Hidde hebben besloten om met hun vrien-

dengroep als eerste hiernaartoe te gaan. 

Dan komen ze erachter dat Jorn nog geen 

groepje heeft. Jorn zit vaak alleen in de klas 

en dat vindt Sam erg zielig. Hij stelt dan 

ook aan zijn vrienden voor om Jorn in hun 

groepje op te nemen. ‘We kunnen toch ook 

vragen of Jorn met ons mee wil? Hij is best 

oké.’ Ze besluiten Jorn te vragen. Aan zijn 

gezicht is duidelijk te zien dat hij blij ver-

rast is. ‘Euh… ja, heel graag’, antwoordt 

Jorn verlegen. ‘Wat sta je daar dan nog?’ 

roept Gijs, die al aan het rennen is. ‘Kom, 

we gaan naar Het voertuig van de toekomst.’ 

Samen rennen de jongens naar de achter-

kant van het park en ze beginnen direct 

met het ontwerpen van hun voertuig. De 

jongens hebben meerdere ideeën, maar er 

is er nog niet echt één waarvan iedereen 

enthousiast wordt. Totdat Jorn ineens een 

geweldig idee heeft: een zonnevliegtuig. 

Hij legt uit: ‘Zo heb je geen last van files en 

kun je snel en duurzaam van plek naar 

plek vliegen. Ideaal toch?’ Alle jongens zijn 

meteen enthousiast en ook de medewerker 

van het techniekpark complimenteert de 

leerlingen met het goede idee en hun inzet. 

De jongens werken het idee verder uit. 

Hoe verder ze doorontwikkelen, des te 

enthousiaster de leerlingen over hun eigen 

idee worden. ‘Als we dit echt uit kunnen 

brengen, dan wordt het een hit’, roept 

Ruben blij. 

Dan komt de juf langs om alle kinderen te 

verzamelen. Het is tijd om weer naar huis 

te gaan. ‘Nu al?’ vraagt Hidde verbaasd. 

‘We hebben de rest van het tech-

niekpark nog niet eens 

gezien!’ De juf begint 

te lachen en zegt 

dat de 

Tekst: Tess Stevelink (Saxion, Enschede)

Illustraties: Camiel & Amon (Sint Martinusschool, Megchelen);  

Olga (De Rieburch, Sint Maartensdijk) 

Het voertuig van de toekomst

WAT EEN GOED begin van de 

dag, denkt Sam als hij de gordijnen open-

schuift en de zon buiten ziet schijnen. 

Vandaag gaat de klas van Sam op techniek-

reis naar een speciaal techniekpark en hij 

heeft er heel veel zin in. Al dagen kijkt 

hij uit naar deze dag. Gisteren leek het er 

nog even op dat de reis niet door kon gaan, 

omdat de bus waarmee de kinderen naar 

de locatie zouden rijden, stuk was gegaan. 

Gelukkig hadden meerdere ouders zich 

gemeld om de kinderen naar de techniek-

locatie te brengen, zodat de techniekreis 

toch nog door kon gaan. Ook de vader van 

Sam had zich gemeld en wilde graag mee-

rijden. Hij heeft net een nieuwe elektri-

sche auto en dat fascineert Sam heel erg. 

Hij heeft net als zijn vader een liefde voor 

duurzaamheid en voor snelle auto’s. 

Zodra Sam zich aangekleed heeft, gaat hij 

snel ontbijten en pakt zijn tas in. ‘Ik ben er 

helemaal klaar voor pap, dit wordt gewel-

dig!’ Rond kwart over acht 

rijden ze dan einde-

lijk richting de 

school van 

Sam. 

Vol trots laat Sam de nieuwe auto aan zijn 

klasgenoten zien. Zijn vrienden, die ook in 

Sams voetbalteam zitten, reageren enthou-

siast en willen graag bij hem in de nieuwe 

auto zitten. ‘Wow, een auto die goed is voor 

het milieu! Dat is gaaf!’ zegt Hidde. ‘Ho, 

ho, niet allemaal tegelijk’, lacht de vader 

van Sam. De kinderen worden verdeeld 

over de auto’s en dan kan er eindelijk gere-

den worden. Sam zit samen met zijn beste 

vrienden Ruben, Gijs en Hidde in zijn 

vaders auto. 

Ze zijn de straat van de school nog niet uit, 

of de eerste zakken snoep worden al uit de 

tas gehaald. De vader van Sam begint te 

lachen: ‘Zo zat ik vroeger ook met 

mijn vrienden in de auto, geluk-

kig is dat nog niet veranderd. 

Maar stop ze toch maar 

even weg, want jullie 

hebben net ontbe-
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Tekst: Mick Visser & Mark Coldeweijer (HZ University of applied sciences)

Illustraties: Tessa & Sven (OBS Roxenisse, Melissant); Mousa (De Rieburch, Sint Maartensdijk)

Zeewier voor Zoë

‘NU NOG EEN paar uur laten 

pruttelen in de ketel en dan is het zover.’ 

Glunderend kijkt professor Van Dam zijn 

dochter aan. ‘Dan hebben we het eerste 

onverwoestbare maar toch afbreekbare 

plastic gemaakt uit zeewier.’ ‘Dat is gewel-

dig pap!’, reageert Zoë enthousiast en ze 

springt haar vader om de hals. Sinds een 

paar maanden zijn Zoë, Wayan en profes-

sor Van Dam iedere avond in het laborato-

rium te vinden. Ze hebben een missie om 

plastic te maken uit zeewier. 

Het begon allemaal een jaar geleden op het 

tropische eiland Bali. Professor Van Dam 

doet daar onderzoek met een groot team 

van hoogleraren. Ze proberen te achterha-

len of de uitbarstingen van de grote vul-

kaan iets te maken hebben met de 

klimaatverandering op het eiland. Zoë had 

het destijds helemaal niet erg gevonden 

om met haar vader mee te gaan en op een 

prachtig eiland te moeten wonen. Ze vond 

het er heel fijn, paradijselijk zelfs! Mooie 

stranden met palmbomen waren er in 

grote aantallen, net zoals oerwouden met 

veel verschillende wilde dieren en zeld-

zame planten. Soms glipte Zoë het huis uit 

om de tempel te bezoeken. Ze mocht hier 

eigenlijk niet komen want de tempel was 

enkel voor mannen, maar ze kon zo genie-

ten van het kijken naar de rituelen die de 

mannen uitoefenden! Bovenop de tempel 

stond een grote draak van steen: deze kon 

ze goed zien wanneer ze met haar voeten 

dobberend in het riviertje ernaast pro-

beerde af te koelen. Afkoelen was hoog-

nodig. In Bali is het iedere dag boven de 30 

graden; het hele jaar door. Bali ligt name-

lijk vlak bij de evenaar. 

Door het oerwoud wandelen en aapjes 

tegenkomen was erg leuk, maar wat Zoë 

het liefst deed was surfen. Op vrije dagen 

lag ze van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 

laat op haar surfplank te wachten op de 

perfecte golf. Surfen deed ze graag samen 

met haar vriend Wayan, een Indonesische 

jongen die in haar klas zat. Veel jongens in 

Bali heten Wayan. De manier waarop de 

mensen in Bali hun kinderen een naam 

geven is namelijk een beetje anders dan in 

Nederland. De eerste zoon wordt bijna 

altijd Wayan genoemd, de tweede Kadek, 

de derde Nyoman of Komang en de vierde 

zoon weer Kadek. Bij het vijfde kind begint 

het rijtje weer opnieuw. 

Wayan en Zoë liepen altijd samen vanuit 

jongens zich zo op Het voertuig van de toe-

komst hebben gestort, dat ze de tijd zijn 

vergeten. ‘Maar dat geeft niets, want dat 

betekent dan in ieder geval dat je een leuke 

dag hebt gehad’, zegt ze als de jongens 

beginnen te protesteren.

Als de groep compleet is, is het tijd om te 

eten. Alle kinderen krijgen patat met een 

snack, en de jongensgroep vertelt iedereen 

tijdens het eten over hun plannen. Ze 

raken er niet over uitgepraat en zijn razend 

enthousiast over hun eigen ontwerp. Na 

het eten is het dan echt tijd om weer naar 

huis te gaan. Onderweg naar school wer-

ken de jongens hun idee nog verder uit: 

‘Het vliegtuig kan zich opladen in een half 

uur tijd en dan kan hij 20 uur vliegen. Dat 

opladen gaat via de zon, en in de winter 

vliegt het toestel met reserves uit de zomer.’ 

De vader van Sam lacht: ‘Fijn dat jullie zo 

enthousiast zijn jongens, maar we zijn 

alweer bij school. Het is tijd om naar huis 

te gaan.’ De jongens nemen afscheid bij 

school. ‘Jorn, doe je morgen ook weer met 

ons mee?’ vraagt Sam. Jorn glimlacht en 

zegt: ‘Daar ga ik even over nadenken, tot 

morgen!’

Als Sam weer bij huis komt merkt hij dat 

hij toch wel moe geworden is van zo’n 

intensieve dag. Hij besluit te gaan douchen 

en hij poetst vast zijn tanden. Hij geeft zijn 

papa en mama een zoen en hij loopt naar 

zijn kamer. Als hij zijn gordijnen dicht wil 

doen, ziet hij dat de zon onder gaat. ‘Wat 

was het een fijne dag. Nog beter dan ik van-

morgen verwacht had.’ Dan ploft hij op bed 

neer en valt hij direct als een blok in slaap. 

Hij droomt verder over hun voertuig van 

de toekomst. Die nacht vliegt hij wel 30 

rondjes rond de wereld. Op zonne-energie! 
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school naar hun favoriete surfspot die 

Wayan Keramas noemde, wat in het 

Nederlands shampoo betekent. Hij noemde 

die zo omdat de brekende golven een zee 

van schuim veroorzaakten. 

Op een dag, nu een jaar geleden, gingen ze 

zoals altijd surfen bij Keramas. Ze spron-

gen in het water en begonnen hard te ped-

delen om niet door de stroming 

meegesleurd te worden. Opeens voelde 

Zoë iets rond haar armen waardoor ze niet 

meer verder kon peddelen. Ze pakte het uit 

het water en het bleek een plastic zak te 

zijn. ‘Wat doet die nou hier?’ vroeg ze 

geschrokken aan Wayan. Ze peddelde 

terug naar het strand om de zak in de prul-

lenbak te gooien. Toen Zoë terug naar het 

water liep zag ze nog meer plastic liggen. 

Slippers, visnetten, elastiekjes, chips    -

zakken, tanden borstels, het strand lag er 

vol mee en Zoë wist niet wat ze zag. Zoë en 

Wayan zijn die dag wel drie uur bezig 

geweest met het schoonmaken van de zee 

en het opruimen van het strand. Aan sur-

fen kwamen ze niet meer toe en vermoeid 

liepen ze terug naar huis.

De volgende ochtend was Zoë vrij van 

school. Het was een hindoeïstische feest-

dag waarbij de goden werden geëerd en 

dan zijn alle scholen op Bali gesloten. Ze 

liep naar de keuken om boterhammen in 

te pakken voor tijdens het surfen, toen 

ineens Wayan vanuit de verte aan kwam 

rennen. ‘Het strand, het strand!’ riep hij in 

paniek. ‘Wat is er gebeurd?’ vroeg Zoë 

geschrokken. ‘Het strand en het water lig-

gen helemaal vol met plastic afval!’ riep 

Wayan. ‘Hoe kan dat nou als we gisteren 

nog hebben opgeruimd?’ vroeg Zoë ver-

ward. Wayan antwoordde: ‘Het komt door 

de goden, ze zijn boos op ons!’ ‘Waarom 

zouden de goden boos op ons zijn?’ vroeg 

Zoë. ‘We hebben niks verkeerd gedaan 

toch? Het moet ergens anders aan liggen.’ 

‘Maar hoe kan het strand anders weer hele-

maal vol liggen met plastic?’ vroeg Wayan. 

‘Ik weet het niet’, antwoordde Zoë met een 

bedenkelijke blik in haar ogen. ‘We kun-

nen het aan mijn vader vragen, misschien 

weet hij meer.’

Professor Van Dam slaakte een diepe zucht 

toen hij hoorde van het probleem. ‘Helaas 

komt het vaker voor dat plastic afval op 

plekken terechtkomt waar je het liever niet 

wil zien’, legde hij uit. ‘Dit komt omdat 

plastic niet afbreekbaar is. Hierdoor kan 

plastic blijven bestaan en bijvoorbeeld in 

de zee terechtkomen.’ ‘Wat verschrikke-

lijk’, stamelde Wayan. ‘Dit kan niet!’ riep 

Zoë boos uit. ‘Als plastic zo slecht voor 

onze aarde is, waarom gebruiken mensen 

het dan nog? Is er niet iets anders waar we 

spullen in kunnen verpakken? Iets wat wel 

afbreekbaar is?’ vroeg Zoë aan haar vader. 

Professor Van Dam liep naar zijn boeken-

kast om alle boeken die hij had over vervui-

ling en klimaat door te nemen. Dagen en 

nachten lazen professor Van Dam, Zoë en 

Wayan tot ze eindelijk een idee kregen hoe 

dit probleem kon worden opgelost. ‘We 

hebben zeewier nodig’, zei professor van 

Dam. ‘En veel ook!’




