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6.8
Thuiswerkles uit De Techniek Torens, groep 6/7:

Zijn wij zuinig?

Beste ouder,

Op de volgende bladzijden vindt u de thuiswerkles 6.8 Zijn wij zuinig?
U vindt hier:
1. Het leerkrachtenblad met daarop:

• De thema’s & leerdomeinen van deze les
• De lesactiviteit omschrijving 
• De leerdoelen op het gebied van Wetenschap & Techniek van deze lesactiviteit
• De eventuele voorbereiding voor deze les door de leerkracht
• De leergebied overstijgende leerdoelen.

2. De leerlingenlesbladen met de lesuitleg en -instructies voor de leerlingen.

Bij De Techniek Torens is een digitale leeromgeving beschikbaar: www.ckcportal.com.
In deze portal vinden leerkrachten en leerlingen achtergrondinformatie, filmpjes en verdie-
pingsstof bij de lessen. 

Bij deze thuiswerkles moeten de leerlingen de portal ook gebruiken. Hierbij de instructies 
voor het inloggen in die portal:
• Ga naar www.ckcportal.com,
• Ga naar de linkerkolom ‘voor de leerlingen’; klik op de groene knop ‘Inloggen leerling’,
• Vul de 6-cijferige inlogcode 920799 in. Klik dan op de groene knop ‘Login’,
• Klik op het logo van De Techniek Torens en kies voor ‘De Techniek Torens groep 6’,
• Kies dan bij ‘Lessen’ voor: 6.8 Zijn wij zuinig?
Scroll tot onderaan de pagina. 
Onder het kopje ‘Documenten’ staat daar het boekje Zijn wij zuinig.pdf. Dit is het tekst-
boekje ‘Zon en Wind: energie van nature’. Deze pdf kun op de computer bekijken of 
downloaden. Je kunt het boekje natuurlijk ook printen, maar dat is minder goed voor het 
milieu. 

We wensen u veel lesplezier met de les 6.8 Zijn wij zuinig?

Hartelijke groet van het team van Creative Kids Concepts,
www.creativekidsconcepts.com/detechniektorens

Nota bene:
Bij deze les wordt de leerlingen gevraagd om, in de meterkast de meterstanden op te 
nemen. Het is aan te bevelen om de leerlingen daarbij te begeleiden en te assisteren.



Documenten
Boekje Zijn wij zuinig.pdf
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Zijn wij zuinig?6.8
Leerkrachten lesblad 4 kinderen | Les 6.8

Thema(‘s) / Domein(en): 
(Duurzame) Energie, Productie
Domein B, Onderzoekend leren

Activiteit: 
• Kinderen bekijken de meters in de meterkast 

en noteren meterstanden. 
• Ze maken kennis met (duurzame) energie en 

zuinig omgaan met energie.

Doel(en) van de activiteit: 
• Kennis maken met duurzame energiebronnen.
• Ervaring opdoen met de meterkast en uitlezen 

van meters.
• Kinderen lezen en overleggen samen. Ze bedenken hoe ze meer energie zouden kunnen be-

sparen.

Voorbereiding door leerkracht: 
De meterkast van de school (lees hier: thuis) moet vrij toegankelijk zijn. Verder hebben de leerlin-
gen het .pdf-document van het tekstboekje ‘Zon en Wind: energie van nature’ nodig (uit de portal).

Lesverloop: 
De kinderen gaan samen zitten.
1. Ze lezen stukjes over energie aan elkaar voor uit het tekstboekje 'Zon en Wind: energie van 

nature'. Dan gaan ze aan de slag met het eerste werkblad en schrijven daar, na goed onderling 
overleg, hun antwoorden op de vragen op.

2. METING 1: De kinderen gaan op zoek naar de meterkast en daar noteren ze de meterstand van 
de elektriciteit en de meterstand van het gas. Ze schrijven ook het exacte tijdstip op.

3. Terug bij hun tafeltje vervolgen ze hun lesblad.
• Ze moeten samen allerlei energiebronnen opschrijven; erbij aangeven waarvoor deze 

veelal gebruikt worden en of ze duurzaam zijn of niet. 
• Ze gaan vervolgens 'brainstormen' om zo allerlei manieren te noteren waarmee je thuis en 

op school energie kunt besparen. 
• Dan gaan ze nog eens samen een rondje door de school doen om te kijken of er deuren 

open staan; waar onnodig licht brandt; of de verwarming te hoog staat; etc. Ze kunnen ook 
eens kijken waar zij denken dat een zonnecel zou kunnen worden geplaatst voor de school. 

4. METING 2: Tenslotte noteren ze nogmaals de meterstanden en rekenen uit hoeveel energie 
verbruikt is in de school in de periode tussen de 2 metingen. Misschien kan de school een mooi 
logboek maken voor deze energiemetingen!

Deze les is tevens bevorderlijk voor:
• Begrijpend lezen en voorlezen en goed luisteren naar elkaar.
• Brainstormen en overleggen.
• Meten; meterstanden opnemen.
• Begrip krijgen voor het concept van 'verbruik' als een in de tijd gemeten eenheid.
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6.8
Leerlingen lesblad  4 kinderen | les 6.8

Wat gaan jullie doen?
• Jullie gaan samen aan een tafeltje zitten met een pen en de kopieerbladen (lesbladen).
• Daarbij zitten ook tekstbladen uit het boekje ‘Zon en Wind: energie van nature’. 
• Jullie lezen om de beurt aan elkaar voor uit het boekje 'Zon en Wind: energie van nature'. 
• Jullie maken samen de opdrachten, dus moeten jullie goed overleggen voordat jullie de ant-

woorden opschrijven.
• Bij deze lesactiviteit moeten jullie ook in de meterkast kijken. Vraag de leerkracht of begeleider 

om daarbij te helpen.
• Vergeet niet jullie namen boven de opdrachtvellen te zetten, voordat jullie ze inleveren.
• Veel succes!

Wat hebben jullie nodig?
• De pdf van het boekje 'Zon en Wind: energie van nature' (staat in de portal)
• Kopieerbladen (lesbladen) om in te vullen.

Zijn wij zuinig?
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- KOPIEERBLAD 1 -

Namen: 

1. Lees samen de eerste helft van de 1e bladzijde uit het boekje 'Zon en Wind: energie van nature'.  
 Lees om de beurt aan de anderen voor.
2. Noem daarna om de beurt een ding in de school dat energie gebruikt. Als jullie allemaal akkoord zijn, dan  
 schrijft één van jullie het hieronder op. Heb je genoeg plaats?

3. We kennen veel verschillende energiebronnen:
 • Aardolie; waarvan benzine wordt gemaakt waar bijvoorbeeld auto’s op rijden.
 • Aardgas; waarmee we kunnen koken op een gasfornuis en waarop de verwarming werkt.
 • Elektriciteit (of stroom): Stroom wordt opgewekt in een elektriciteitscentrale. 
 • Stroom kan ook worden opgewekt uit een verbrandingsproces, of met waterkracht (in een 
  stuwdam bijvoorbeeld), met windkracht (windmolens), door zonnecellen, enzovoort. En jullie 
  hebben vast ook wel eens gehoord van kernenergie. 
 Lees nu het tweede deel van de 1e bladzijde van het boekje 'Zon en Wind: energie van nature'. 

4. Het kost geld om energie te maken. Daarom moet je ook betalen voor de energie die je 
 verbruikt. Noem eens een paar namen van bedrijven die energie verkopen? Je ziet ze wel 
 eens op televisie of in de krant. Schrijf ze hieronder op.

5. In de meterkast wordt vanzelf bijgehouden hoeveel aardgas en elektriciteit de school verbruikt. Dat 
 gebeurt met meters. 

Links: gasmeter.

Rechts: elektriciteitsmeter

6.8 Zijn wij zuinig?
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6. Jullie gaan nu samen kijken naar de elektriciteitsmeter in de meterkast van de school. Vraag de juf of 
 meester waar jullie die kunnen vinden. Ga er RUSTIG naar toe.Noteer dan de volgende getallen:

METING 1:

7. Duurzame energie
Ga terug naar jullie tafeltje en lees ieder om de beurt een alinea voor van de tekst op de tweede en derde bladzijde. 
Onze moderne maatschappij verbruikt heel veel energie. Aardgas, olie en steenkool raken op. Daarom zullen we nu 
en in de toekomst steeds meer gebruik moeten maken van duurzame energiebronnen. Dat zijn de energiebronnen die 
nooit op zullen raken. Schrijven jullie eens een paar voorbeelden van duurzame energiebronnen op. Kijk daarvoor ook 
naar de plaatjes van het boekje.

8. Energie besparing
Natuurlijk kun je ook gewoon zuiniger omgaan met energie. Als je minder energie verbruikt dan gaat het niet zo snel 
op, dat is beter voor het milieu en dan kost het ook minder geld. Bespreek dit samen en schrijf hieronder op hoe je zelf 
gemakkelijk energie kunt besparen. 

Datum:______________________  Tijd:__________________________________

Meterstand 1 Elektriciteit : _____________________kWh (=kilowatt uur)

Meterstand 1 Gas:  _____________________m³ (=kubieke meter)

Op school:

Bij jou thuis:

Jij zelf:

6.8 Zijn wij zuinig?
- KOPIEERBLAD 2 -
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9. Ga nu nog eens naar de meterkast van de school en noteer nu, voor een tweede keer, de meterstanden. Schrijf ze 
hieronder op met de  exacte tijd van meting.

METING 2:

10. Als jullie nu de 2 meterstanden van elkaar aftrekken, kunnen jullie uitrekenen hoeveel energie er in die korte 
periode van jullie les, door de school is verbruikt. Schrijf deze berekening hieronder op:

VERBRUIK VAN ENERGIE DOOR DE SCHOOL:

11. Als jullie nog tijd over hebben, kunnen jullie samen een rondje door de school lopen om te kijken of er deuren 
open staan; of er onnodig licht brandt; of de verwarming te hoog staat; enzovoort. Schrijf jullie bevindingen 
hieronder op. 

12. Bespreek ook eens samen op welke plaats op school het beste een zonnepaneel geplaatst zou kunnen worden? 
Waarom daar? Schrijf jullie ideeën hieronder op.

NB:  Zet jullie namen boven het eerste werkblad en lever de 3 werkbladen in bij de juf of meester.

Datum:_______________________________ Tijd:_____________________________ 

Meterstand 2 Elektriciteit : ______________________kWh (=kilowatt uur)

Meterstand 2 Gas:  ______________________m³  (=kubieke meter)

Datum:____________________ Aantal minuten= _____________ (Tijdstip meting 2 – Tijdstip meting 1) 

Verbruik van elektriciteit:

Meterstand 2 elektriciteit :    ___________________________kWh (=kilo Watt uur)

- Meterstand 1 elektriciteit:     ___________________________kWh

= Verbruik elektriciteit:      ___________________________kWh

In een periode van   ___________________________(aantal) minuten.

Verbruik van gas:

  Meterstand 2 gas:        ___________________________m³ (=kubieke meter)

- Meterstand 1 gas:   ___________________________m³ (=kubieke meter)

 = Verbruik gas:   ___________________________m³ (=kubieke meter)

In een periode van   ___________________________(aantal) minuten.

6.8 Zijn wij zuinig?
- KOPIEERBLAD 3 -


