
 
Wereldse Kwesties - Klimaatkenners (groep 5-6) 

(2022-02) 

Wat is weer? Wat is klimaat? En welke gevolgen kan de klimaatverandering voor de aarde hebben?  

 

• Meierijstadsdichter Rick Terwindt  (is tevens milieukundige) en gaat graag aan de slag met dit 
thema i.c.m. poëzie; een workshop in de klas (gr. 1 t/m 8) 

• 200 jaar Zuid Willemsvaart: Graven naar de toekomst. Er zit een ontwerpopdracht bij gericht op 
energie en duurzaamheid. Vanaf eind februari op www.cultuurkade.nl te vinden. Is voor groep 7-
8 maar met aanpassingen ook (deels) bruikbaar in groep 5-6. Of trek samen op met groep 7-8. 

• Architectuur: we bouwen huizen die bestand zijn tegen ons klimaat. Hoe zien verschillende 
huizen in de wereld eruit?  

• Filmpje/GreenScreen over de kringloop van het water / Weerbericht maken  

• Beheersing van het water: Waterbanen bouwen met sluizen en dammen e.d.  

• Themakisten of boekenpakketten rondom dit onderwerp van de lokale bibliotheek. Via 
vau@nobb.nl (Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Verwerkingsopdracht: wat is de consequentie van de klimaatverandering voor de wereld? Hoe 
ziet de wereld er over 1000 jaar uit?   

• Inspiratie: Kunstenaars die gebruik maken van de weersomstandigheden en de omgeving: Daan 
Roosegaarde of  Theo Jansen, kunstenaar van strandbeesten.  

• Beeldend: zelf een windwijzer maken (voorbeeldles uit Laat Maar Leren/Zien)  

• Textiel: kleding ontwerpen, passend bij klimaat  

• Link naar: verhalen, mythes en sagen over goden en het weer  

• Kijk voor verdieping bij een thema bij de 4 x 4 kaarten van KunstLoc, gratis te downloaden. 
Inspiratiekaart #1 #2 #3 zijn aan te passen.  

• Filmpjes van SchoolTV voor allerlei leeftijden: bijv. zoekterm Klimaat 

• 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 

passen o.a.: Cloud van Elspeth Diederix en Polar Bear van Scarlett Hooft Graafland, een algemene 

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

• De Electruck  Kinderen leren zelf elektronisch muziek te maken.  

• Zelfgemaakt weerbericht maken met bijv. greenscreen (app DO-INK) Evt. laten ondersteunen 
door docent van Phoenix cultuur of Beam it up. 

• Workshop natuurfotografie  

• Landart kunstenaar uitnodigen  

• IJs sculpturen maken (met ijsblokjes) of tentoonstelling bezoeken   

• Windwijzer maken met een beeldend kunstenaar uit de regio  

• Omgaan met noodweer: ontwerp je eigen bescherming tegen noodweer, watersnoodramp etc 

• Misschien kan je CHV Academy docent met je meedenken. 
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