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Zin in water*

Floepje en het water*

Water*
Duik eens in een poel*

Piepschuim in het poolijs.
Water*

Op avontuur in de natuur*
Hidrodoe

Oscar duikt onder water*
Speurtocht naar het Water*

Het blauwe goud*
Het waterboek (IVN)*
Waterrugzak*

LEERMIDDELEN
Pedagogisch dossier van Leefmilieu
Brussel. Gratis aan te vragen bij
leefmilieu Brussel.

Gekend pakket over de avonturen
van een raar diertje. Met lesbladen
voor de leerlingen en een
handleiding voor de leerkracht.
MOS themabundel
24 praktische fiches om 'de wereld
van de poel' systematisch te
ontdekken. Bedoeld als
ondersteuning voor onderzoek van
de poel in de buurt.
De rol van het water bij ons en in
andere culturen. Met lessuggesties,
werkbladen en de nodige
achtergrond-informatie voor de
leerkracht.
Een avontuurlijke tocht doorheen de
natuur, afvalbergen en water. Met
veel doe-activiteiten.
De pakketten zijn per graad
opgedeeld en bevatten naast een
werkblok ook een
leerkrachtenboekje. Best te
gebruiken in combinatie met een
bezoek aan Hidrodoe. Met verwijzing
naar de eindtermen.
Over het leven in en om het water.
Via een grondige kennis van het
water help je de opperwijze van het
water-volk om de kristallen op te
sporen.
Via een ruimteschip ontdekken de
leerlingen een zee van info over
water.
Uitgebreid boek over vele aspecten
van water. Met proefjes en weetjes
Bevat alles voor een
biologisch,fysisch en chemisch
wateronderzoek. Met handleiding en
notitiebladeren.

Lespakket

http://documentat BaO
ie.leefmilieubrusse
l.be/documents/D
ossier_Scholen_W
ater_Scholen_Zin
_in_water_basison
derwijs_NL.pdf?la
ngtype=2067
VMM
1ste kleuter –
053/72 64 77
3de graad BaO

Didactische map
Lespakket WWF

BaO
3de graad BaO

Lespakket

Stichting Veldwerk Nederland
info@veldwerk
nederland.nl

2de – 3de graad
BaO

Lespakket

90-732-0753-3

3 – 8 jaar

Lespakket

0800-90 300 of
www.hidrodoe.
Be

1ste – 3de graad

Cd-rom
Cd-rom

90-209-3677-8
90-209-5113-0

4 – 10 jaar
2de – 3de graad
BaO

Cd-rom

90-209-4204-2

3de graad BaO

Boek

90 216 1662 9

3de graad BaOF

Onderzoeks
materiaal

BaO

Waterschakelspel*

Ideaal als naverwerking van een
wateronderzoek: leg verbanden
tussen verschillende aspecten van
een waterbiotoop, ga na wat de
impact van de mens kan zijn.

Zoekkaarten waterdiertjes en
waterplanten*

Determinatiekaarten met duidelijke
tekeningen.

Kinderboeken en achtergrondinfo voor de leerkracht
Dank je wel, lekker water
Leuk voorlees-, lees-, en
kijkboekje.
Waterwijs met professor
weetjes over de watercyclus, de
Aquarius*
productie en distributie van
drinkwater, waterzuivering, water
in de derde wereld, zuinig
omspringen met water ...
Waterwaaier*

Water voor iedereen
Rivieren
Water om te leven*
Haatweeooh*

Water in Brussel*
Dossier Milieu: Een dorstige
wereld*
‘Water een vitale levensbron’

10 wetenschappe-leuke proefjes
kunnen kinderen een aantal
principes rond water en
drinkwater ontdekken.
Alles over water in de wereld.
Zeer geschikt voor hoeken- of
contractwerk.
Een verhelderend boek over de
weg van het water. Met proefjes.
Mooi geïlustreerd kinderboek
over vele aspecten van water
(met creatips)
Over water in de wereld:
veelzijdig waterboek voor
leerkrachten die meer
achtergrond willen. Alfabetisch.
Catologus van coördinatie Zenne
met een overzicht van het
educatief aanbod.
Over water(problematiek) in de
wereld
Alle scholen kregen deze
posterreeks met foto’s van Yann
Arthus Bertrand

spel

http://www.lne.be 10-18 j
/themas/natuurenmilieueducatie/alg
emeen/educatiefmateriaal/spellen

Boek

90 5579 481 3

Boek

Kleuters –
1ste BaO
http://www.dewat Vanaf 10 j
ergroep.be/nl/pro
duct_catalog/16/w
aterwijs-metprofessoraquarius.html
http://www.dewat
ergroep.be/nl/pro
duct_catalog/1/wa
terwaaier.html
90 5495 375 6
3de graad BaO

Boek

90 5495 227 X

3de graad BaO

Boek

90 5878 029 5

Boek

90 5461 319x

2de en 3de
graad
BaOF
Leerkrachten
ev. 3de graad
BaO

brochure

zenne@gs-esf.be

boek

90 54833823

Posterreeks met
brochure

http://www.goodp
lanet.be/posters/p
osterswater/nl/WATER_
EEN_VITALE_LEVE
NSBRON.pdf

Brochure

leerkrachten

Websites
algemeen
www.leefmilieu brussel.be
www.milieuzorgopschool.be/
www.milieueducatie.be/
www.goodplanet.be/
Watersites
Voor de leerlingen
http://www.hidrodoe.be/
Over het interactieve waterdoecentrum te Herentals. Met leuke doehoek.
http://www.droppiewater. Vanaf kleuters
nl/
www.xard.be

http://www.kids.vmw.be/
http://www.waw2015.org
/nl/

De Xard jongerenwebsite is een vertrekpunt om heel wat informatie over de
waterproblematiek te delen met jongeren. Als leerkracht vind je er achtergrondinformatie
maar ook heel wat speelse en visuele aanknopingspunten om de verschillende uitdagingen
rond water aan bod te laten komen.
Kidsite van de Vlaamse maatschappij voor watervoorziening.
Geef jouw wateridee!

http://www.biwd.be/index Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie O.a. info over kwaliteit van drinkwater.
Met oa waterkwis:
.cfm?P_ID=2
http://www.biwd.be/index.cfm?R_ID=482320534&Content_ID=482320534

http://www.xard.be/
Voor de leerkracht
http://www.watereducatie
.nl/in-deklas/basisonderwijs
http://www.waterkennis.n
l/
http://www.leefmilieubrus
sel.be/Templates/Particuli
ers/Informer.aspx?id=185
0&langtype=2067
http://www.vivaqua.be/nl
/klantenhoek/klantendien
st
http://www.unescovlaanderen.be/media/556
30/lesbrief_blauwe_goud.
pdf
www.vmw.be

Water in vlaanderen en de derde wereld. Voor BSO en TSO. Speel het spel aqua-croft!
Nederlandse site met uitgebreid aanbod
Nederlandse site met 7 waterlessen.
Blauwe netwerk in Brussel.

Site van de Brusselse waterproductiemaatschappij. Hier vind je alle info over oorsprong en
kwaliteit van het Brussels kraantjeswater.
Lesbrief

De website van de Vlaamse Maatschappij voor Drinkwatervoorziening. Met een luik
educatie waar u online kan bestellen. http://www.vmw.be/nl/product_catalog/theme/2/
www.aquafin.be
De Vlaamse website over waterzuivering. Via de link
http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=9&e=5 kan u lespakketten downloaden, een
bezoek reserveren of gratis informatie opvragen.
www.milieuboot.be
Informatieve site van de gekende milieuboot die educatieve watertochten organiseren.
http://www.coordinatieze Website van Coördinatie Zenne: actief rond waterlopen in Brussel. (met o.a. wandelingen
nne.be/
en activiteitengids voor Brussel).
http://www.protos.be/edu Aanbod van Protos
catiefaanbod/vormingspakkette
n-voor-lager-onderwijs
http://www.goodplanet.be Aanbod GoodPlanet
/nl/jongerenscholen/water.php
http://www.tournesolAanbod Zonnebloem vzw (volledig aanbod)
zonnebloem.com/nl/wpcontent/uploads/2013/11/
GCE-I-programma.pdf
http://www.brussel.be/art Rioolmuseum Anderlecht
det.cfm/5018

