Een nieuw project:
In dit project leer je van alles over energie:
- Wat is energie?
- Wat zijn fossiele brandstoffen?
- Wat zijn natuurlijke energiebronnen?
- Wat is duurzame energie?
- Hoe kun je energie besparen?
Het project bestaat uit drie lessen, waarvan
een les door een gastdocent gegeven wordt.
LES 1
In de eerste les ga je allerlei begrippen
verkennen en kom je er achter wat je al weet
over energie.

LES 2
In de tweede les komt een gastdocent en mag je allerlei
proefjes doen om te ontdekken hoe energie werkt:

1) Hoe werkt isolatie?

2) Hoeveel energie verbruiken de apparaten in de school? Bijvoorbeeld de computer, digibord,
koelkast……

Je gaat met de stroommeter op pad door de school en meet van elektrisch apparaten hoeveel stroom
het verbruikt. Verbruikt een computer of TV in stand-by ook stroom? Je ontdekt het met de
stroommeter. Daarna kun je berekenen hoeveel al die apparaten kosten.

3) Welke lampen zijn het zuinigst?

4) Hoe werkt wind- energie?

5) Hoe werkt zonne-energie?

6) Hoe werkt zonne-warmte?

7) Je eigen energie?

8) Hoe werkt bio-energie? Ontdek het met een bordspel!

LES 3

In les drie ga je onderzoeken hoe gezond en duurzaam jullie school is.
Per groep kies je een thema en ga je met een meetinstrument op onderzoek in en door jullie school:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Binnenmilieu – vocht en vieze luchtjes – CO2 meter
Binnenmilieu – stof, viezigheid en geluid – Decibelmeter
Energie – verlichting en zonlicht - Luxmeter
Energie – Stekkers en apparaten - Energiemeter
Energie – verwarming en isolatie – Rolmaat en thermometer
Energie – energie gebruik en schone energie - Rolmaat

Samen met je juf of meester kijk je wat je groepje heeft gemeten en ontdekt.







als de lucht op school schoon is,
er weinig stof en herrie is,
jullie slim omgaan met de verlichting
apparaten uit staan die niet nodig zijn
de verwarming prima geregeld is
en het stroomverbruik oké,
dan zijn jullie op een toppie school! Gezond en heel duurzaam.

Is er iets minder goed (of slecht) in orde? Dan is de school (nog) niet gezond en duurzaam,
en dan is er werk aan de winkel!

Alle basisscholen uit de gemeente Buren mogen deze lessenserie gaan doen.
En wij hopen natuurlijk dat ze daarna ook allemaal toppie scholen zijn of worden!

