
 

Lessenserie: Water en veiligheid 

 

ALGEMENE OPZET 

Hoofddoel: Kinderen van 6, 7 en 8 kennis te laten maken met water en veiligheid. Hierbij gaan de leerlingen 

kijken hoe we om gaan met water, hoe we ons beschermen tegen het water en wat er zal gebeuren als we ons 

niet zouden beschermen tegen het water.  

De lessenserie wordt georganiseerd door Sterk Techniek Onderwijs Almelo e.o. in samenwerking met 

basisschool, vmbo-locatie en technisch bedrijf. 

 

VOORBEREIDING LEERKRACHT BASSISCHOOL  

Deze lessenserie zal gaan over hoe we water gebruiken en hoe we ons 

beschermen tegen het water. Op de basisschool gaan de leerlingen aan de slag 

met de website van waterwise. Hier kan de docent kiezen voor een les van 3 

uur of van 1 uur. Uiteindelijk zullen alle leerlingen op de basisschool iets weten 

over veilig, schoon en voldoende water.  

Op het Alma college zullen de leerlingen vooral praktisch bezig gaan. We zullen 

met augmented reality tafels gaan werken, hiermee gaan we kijken hoe we 

ons kunnen beschermen tegen het water. Vervolgens gaan we ook aan het 

werk met watertafels, hier gaan leerlingen kijken hoe ze een woonwijk 

watervriendelijk kunnen maken.  

Wat is een augmented reality tafel?:  

IMPRESSIE VAN DE ZANDTAFEL 

Wat is een watertafel?: 

IMPRESSEI VAN EEN WATERTAFEL 

LEERDOELEN 

 

1. Leerlingen leren creatief te denken over waterveiligheid. 

 

2. Leerlingen leren hoe wij ons beschermen tegen het water. 

 

3. Leerlingen leren hoe je de stad kan aanpassen om gebruik te maken van water.  

 

4. Leerlingen leren hoe belangrijk water is in onze maatschappij.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLQpoS3xbGyHBcA1cecKktkaszMOx5LL6p&time_continue=22&v=lCZ333txlew&feature=emb_title&ab_channel=ar-sandbox.eu
https://www.youtube.com/watch?v=5hssAn5RqRs&t=3s


 

Les 1: Het product van de toekomst 

 INTRODUCTIE  

1. De les begint met het stellen van vragen aan de klas nav van het startfilmpje van waterwise (klik op vmbo). 

Stel vragen als: 

- Wat hebben de leerlingen gezien? 

- Welke situaties herkenden ze? 

- Welke niet? 

- Wat sprak ze aan en waarom? 

Vervolgens kunnen de volgende vragen gesteld worden om de voorkennis op te halen.  

- Waar denken de leerlingen aan bij water?  

- Wat betekent water in hun dagelijks leven?  

- Waar zien ze het? 

- Wie zorgt er eigenlijk voor al dat water in Nederland?  

 

KERN 

Na de introductie kan er gekozen worden op de website van waterwise voor één van de drie ondelen, namelijk; 

- Veilig 

- Schoon 

- Voldoende 

De docent kan er voor kiezen om alle leerlingen alle thema’s te laten doen, per thema moet men daar een uur 

voor rekenen. Er kan ook gekozen worden om de klas in drie groepen op te delen en elke groep aan het werk te 

zetten met één van de drie thema’s.  

Elk thema heeft een werkblad met daarop vragen. De werkbladen en de docentenhandleiding zijn hier te 

vinden en vervolgens te klikken op docenten. U kiest dan om de werkbladen van VMBO te downloaden. Alle 

informatie kunnen ze vinden door naar de link te gaan die op het werkblad staat.   

AFSLUITING 

Laat elk groepje een korte presentatie geven waarin ze laten zien wat ze geleerd hebben. Wanneer elk groepje 

een ander thema heeft gemaakt dan zal de opbrengst het hoogst zijn.  

 

  

 

 

 

 

 

https://waterwise.nl/?niveau=vmbo
https://waterwise.nl/vmbo/veilig
https://waterwise.nl/vmbo/schoon
https://waterwise.nl/vmbo/voldoende
https://waterwise.nl/?niveau=vmbo#docenten


 

Les 2 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar: Alma college (van Renneslaan 35) 

Tijd: +- 90 minuten 

Materialen: AR tafels en watertafels. Schepjes en harkjes voor de zandtafels.  

Werkvormen: in vier groepen aan het werk met vraagstukken die betrekking hebben op water en veiligheid.  

Begeleiding: Er zullen twee begeleiders aanwezig moeten zijn van het Alma College. Één zal staan bij de twee 

AR tafels en één zal staan bij de watertafels.  

INTRODUCTIE 

De les zal starten met een korte introductie. Er zal voorkennis opgehaald worden over de onderwerpen; 

- Water in de stad 

- Waterveiligheid in ons land 

Doormiddel van een onderwijsleergesprek kan er besproken worden wat de leerlingen al weten over deze 
onderwerpen.  

 

Wanneer de voorkennis opgehaald is zal de groep in vieren worden gedeeld. Elke groep zal een opdracht 
uitvoeren aan één van de tafels.   

KERN 

Er zullen in totaal vier rondes zijn. Hieronder zal per onderdeel (ronde) worden beschreven wat er gedaan gaat 

worden. Elke ronde zal 15 min duren.  

Ronde AR tafel I (veiligheid en rivieren) 

Op de tafel zal een rivier zichtbaar zijn die vol is. Aan de leerlingen de taak om iets te bouwen waardoor het 

waterniveau zal dalen. Wanneer de leerlingen hier snel mee klaar zijn kunnen ze de rivier weer zelf herstellen 

voor de volgende groep. Een voorbeeld van een rivier is te zien op het plaatje. Wanneer de leerlingen zelf niks 

kunnen bedenken kunnen ze deze site gebruiken.  

Ronde AR tafel II (Hoog en laag Nederland) 

Op de tafel is de omtrek van Nederland te zien. Leerlingen krijgen ook een hoogtekaart van Nederland op 

papier. Aan de leerlingen de taak om de hoogteverschillen in Nederland goed weer te geven. Wanneer ze klaar 

zijn zal het gaan regenen op de plek van de Noordzee. Als de hoogtes kloppen dan zal laag Nederland onder 

water lopen. Wanneer de leerlingen tijd over hebben dan kan het water weg gehaald worden en gaan de 

leerlingen proberen Nederland aan te passen zodat laag-Nederland niet meer onder water loopt.  

Ronde watertafel I (demonstratie wateroverlast in de stad) 

Zie het document ‘’handleiding watertafels’’ in de Teams map. Ín deze handleiding wordt uitgelegd wat er 

gedaan kan worden tijdens de demonstratie.  

Ronde watertafel II (wat zou jij doen als waterschap?) 

Tijdens deze ronde hebben de leerlingen de demonstratie gehad. Leerlingen krijgen een ‘’portemonnee’’ met 

daarin geld. Voor elke maatregel die ze willen doen om wateroverlast tegen te gaan moeten ze betalen. Het 

doel voor elke groep is om ervoor te zorgen dat de bewoners van de stad weer droge voeten zullen krijgen.  

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/ruimte-voor-de-rivieren/maatregelen-rivierengebied/index.aspx


 

Aan het eind zullen de twee tafels vergeleken worden, wat is er gedaan en wat niet. Er wordt ook het 

gesprek gevoerd waarom er bepaalde zaken wel en bepaalde niet gedaan zijn.  

AFSLUITING 

Wat vonden de leerlingen er van? Weten ze nu beter wat er wordt gedaan om de mensen in Nederland te 

beschermen tegen het water? Weten de leerlingen nu wat ze zelf kunnen doen om zich thuis te beschermen 

tegen hoog water?  

Vraag de leerlingen ook om feedback, wat zouden ze anders willen doen?  

  



 

Les 3 

ALGEMENE INFORMATIE  

Waar?: Op technisch bedrijf 

Tijd: +- 90 minuten 

Materialen:  

Werkvormen:  

INTRODUCTIE  

 

KERN 

 

AFSLUITING 

 

 


