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Watermanagement (groep 7-8) 
Nederland waterland.  
(2020-11) 

• Waterlessen voor elke doelgroep van Oertijdmuseum Boxtel (voorheen De Groene Poort) of 

om ideeën uit op te doen. Ze hebben ook een (spreekbeurt-)kist over water. 

• Watereducatie.nl, portaal voor onderwijs en water. Struin er eens doorheen voor o.a. 

lesmateriaal (voor alle doelgroepen), proefjes, filmpjes, waterprofessional in de klas. (o.a. 

Water en Klimaat in jouw straat)  

• Waterschap AA en Maas, o.a. excursies en lesmateriaal voor de groepen 3-8. Maar ook een 

spelletjes en weetjespagina voor de groepen 1-8. 

• Ook Waterschap De Dommel heeft een verzameling educatiepakketten. 

• Bezoek (gratis) Kunstlocatie Würth met de tentoonstelling Water, Wolken, Wind. In deze 

educatiefolder staan tevens creatieve opdrachten voor in de klas, te kiezen uit onder-, 

midden- of bovenbouw. (De folder is een nieuw initiatief i.v.m. corona t/m dec. 2020 geen 

schoolbezoeken mogelijk). Neem gerust contact op met Brigitte voor evt. maatwerk / 

doorspreken van jullie thema. 

• IVN Veghel / Natuurtuin ’t Bundertje. Een (school)gids inzetten bijv. om waterdieren te 

zoeken met schepnetten. Of eens informeren wat er (per doelgroep) mogelijk is met water 

als thema. 

• Mad Science, o.a. Bont en Blauwe oceanen. 

• Van de Ontdekfabriek: De Uitvinders en het verborgen oog (over dierenleed, 

zelfredzaamheid en milieu, op een verlaten eiland na een storm op zee). 

• Het groene pad in Rosmalen 

• Rode kruis – alles wat je moet weten over natuurrampen (o.a. droogte en overstroming). 

• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1-8 waarin platen van lokale, nationale 

en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. 

Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen naar 

kunst te kijken en over kunst te praten. Zonder dat je als leerkracht alles over het kunstwerk 

hoeft te weten. Je kunt het gebruiken als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke 

reflectie. Bij dit thema past o.a. de kunstkaart Eye of Eesopusbrug (Sint-Oedenrode), Met 

meer mensen (Vught),  Of kies bijvoorbeeld zelf een passend kunstwerk met een algemene 

thinking routine die je geschikt vindt:  See Think Wonder, Step inside of Begin Middel End. 

Google bijv. eens op ‘kunstwerk water’ of ‘water kunst’. 

In Sint-Oedenrode zijn in 2020 nieuwe openbare kunstwerken gerealiseerd: ‘Waterspiegels’ 

(bij De Ahrend) en ‘De Hooibrug’ (een overstekend landschap). 

• CHV-educatie over industrialisering van Veghel in het havengebied (met ontdekkingstocht – 

onderdeel van erfgoedmenu – geen extra kosten). 

• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema  

via vau@nobb.nl (Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Een passende film zoeken en bekijken via Cinekid – moviesthatmatter   

(Bijvoorbeeld Lion “mijn lange weg naar huis”) 

• Een passende documentaire zoeken en kijken via Zapp/IDFA met lesbrief te gebruiken bij 

documentaires. 

  

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://library.wur.nl/WebQuery/edepot/247628
https://www.oertijdmuseum.nl/spreekbeurten/
https://watereducatie.nl/
https://watereducatie.nl/educatief-aanbod-zoeken/9-lesmateriaal/567-water-en-klimaat-in-jouw-straat
https://www.aaenmaas.nl/onswerk/educatie/
https://www.dommel.nl/meer-leren-over-water
https://www.wurth.nl/nl/kunstlocatie/onderwijs/informatie_onderwijs/tekst_onderwijs.php
https://www.wurth.nl/media/downloads/pdf/kunstlocatie_1/Kunsteducatie_in__de_schoolklas.pdf
https://www.wurth.nl/media/downloads/pdf/kunstlocatie_1/Kunsteducatie_in__de_schoolklas.pdf
https://www.ivn.nl/afdeling/veghel/schoolgidsen
file://///mik.local/DataDFS$/Phoenix%202015-2016/06.%20Marktplaatsen/Algemeen/Lopende%20projecten/1.%20Veghel/2021/2020-2021%20't%20Ven%20thema's/Thema%203%20Water/
https://onderwijs.mad-science.nl/bont-en-blauwe-oceanen
https://deuitvinders.com/avonturen/groep-7
http://www.hetgroenepad.nl/docs/Waterschap_Aa_en_Maas_info_waterlessen_gr_1_tot_8.pdf
https://www.rodekruis.nl/doe-mee/lesmateriaal-voor-docenten/basisonderwijs-de-woeste-wereld/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/69_idDelugan(EYE).pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idSt%20Oedenrode1.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idVught3.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idVught3.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine1.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine2.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine3.pdf
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/54/chv-educatie-7-8-ontdekkingstocht-chv-noordkade
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl
https://cinekid.nl/nl/educatie/films
https://www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod
https://www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod/film_info_educatief?id=2261&pid=4851
https://cinekid.nl/nl/nieuws/214
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449
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• Andere ideeën: Sporen in de sneeuw, Kleding tegen de kou ontwerpen (met div. materialen), 

IJssculpturen maken met ijsblokjes, De Douchedruppel (uit dansspetters) of een andere 

waterdans door een dansdocent, Waterbanen bouwen met sluizen en dammen, bootjes 

maken met natuurlijke materialen om in de Aa (of een ven) te laten stromen, fonteinen 

ontwerpen en maken, Natuurfotografie, Tekenlessen. 

• En verder kan iedere (geschikte) kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken/lessen 

geven, weet dat! Mocht je dat willen dan kan Cultuurkade jullie helpen met het zoeken naar 

geschikte personen uit de regio. En misschien kan je CHV academy docent met je 

meedenken. 

 

 

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
http://www.doemeermetmuziek.nl/index.php/methodes/item/meten-is-weten-de-douchedruppel

