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Inspiratiebundel : de watervoetafdruk van kledij: voor
4e-6e leerjaar basisonderwijs / Project W - Wereldwijs
met Water. - Gent: Join For Water, 2019. - 35 p.
Vindplaats: https://bit.ly/3lw6PIZ
Deze inspiratiebundel helpt je om je klas inhoudelijk
voor te bereiden op de internationale wereldwaterdag
(22 maart). In het eerste deel vind je meer achtergrondinformatie over het concept 'de
watervoetafdruk'. Daarna volgen er werkvormen waarmee je het thema water en kledij voor
de eerste keer kan aanbrengen bij leerlingen. Wil je graag nog dieper op het thema ingaan met
je klas, dan vind je in deel 3 heel wat verdiepende werkvormen, én een tool waarmee leerlingen
hun eigen watervoetafdruk kunnen berekenen. Alle bijlagen bij de werkvormen staan
achteraan in de bundel.
Scenes from a dry city / Wood; Verster. - [S.l.]: Field of
Vision, 2019. - online documentaire (12 min.), lesbrief,
online leerpad
Vindplaats: https://bit.ly/3cPyssy
Miljoenenstad Kaapstad kampt met watergebrek
vanwege de aanhoudende droogte. Het peil in de
waterreservoirs van de stad daalt gestaag, het
watergebruik wordt streng aan banden gelegd. In twaalf minuten belicht deze film de
watercrisis vanuit verschillende perspectieven: illegale autowassers, demonstranten tegen de
privatisering van de watervoorziening, christenen die massaal om regen bidden of golfspelers
op een frisgroene baan. Daartussendoor beelden van de droogte in het stuwmeer en van
kanalen en goten waar een steeds smaller wordend stroompje water door kabbelt. Je krijgt niet
alleen een beeld van een hoogst urgent probleem, maar ook van de rassenongelijkheid en
welvaartsverschillen binnen de Zuid-Afrikaanse samenleving. Movies that Matter maakte een
lesbrief en een online leerpad als voorbereiding op en verwerking van de film.
Themabundel : de watervoetafdruk van kledij / Glas. - Gent: Join For Water,
2019. - lerarenbundel, leerlingenbundel
Vindplaats: https://bit.ly/3cR8Mfh
Deze themabundel geeft je leerlingen en jezelf meer inzicht in de
watervoetafdruk van kledij en geeft voorbeelden van hoe je de watervoetafdruk
van jouw kledij kunt verminderen. De themabundel kan gedownload worden en
bestaat uit twee delen: een bundel voor leerkrachten van het basis- en secundair
onderwijs en een bundel voor leerlingen van het 3de tot 6de secundair (ASO TSO
BSO).
Wereldreis : Pakistan : drinkwater / Voorde, Vande; Debonnet. Brussel: Studio Globo, 2016. - 18 p. + kalenderfoto. (Wereldreis)
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 PAK were
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.2 PAK were
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Wereldreis brengt de realiteit achter de foto's van de wereldkalender van 11.11.11. Een
verhaal brengt de foto tot leven, het tijdschrift brengt ook informatie over het land en duiding
bij het centrale thema. Per graad vind je praktische lessuggesties die te gebruiken zijn in
verschillende vakken. Deze aflevering gaat over Pakistan, het centrale thema is drinkwater.
Oceanen / Rake. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - (Aarde in
gevaar). - ISBN: 978-94-6341-185-1
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 aard
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 aard
Dit deel van de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over
oceanen die het grootste deel van de wereld bedekken. In duidelijke
taal lees je in dit boek waarvoor mensen oceanen gebruiken en hoe ze
de rijkdommen van de oceanen op het spel zetten. Daarnaast ontdek
je wat er moet veranderen om deze rijkdommen te beschermen. Achterin het boek vind je een
verklarende woordenlijst, opdrachten en een verwijzing naar andere literatuur en websites
over het thema. Leeftijdsindicatie: 10 tot 14 jaar.
Rivieren / Iyer. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - (Aarde in
gevaar). - ISBN: 978-94-6341-186-8
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 aard
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 aard
Dit deel uit de informatieve leesserie Aarde in gevaar gaat over
rivieren. Deze zijn heel nuttig voor mensen, bijvoorbeeld voor
vrachtvervoer of visvangst. Toch gaan mensen niet altijd goed om met
de rivieren en dat gaat ook ten koste van het leven dat erin voorkomt.
In dit boek lees je in duidelijke taal wat wij moeten doen om onze rivieren te redden. Achterin
het boek vind je een verklarende woordenlijst, opdrachten en een verwijzing naar andere
literatuur en websites over het thema. Leeftijdsindicatie: 10 tot 14 jaar.
Agwaminga : opdrachtenspel om samen de
wateruitdagingen in Ecuador beter te leren kennen : 1ste
graad secundair onderwijs, A-stroom en B-stroom / [s.n.]. Gent: Protos, 2017. - koffer met waterzuiveringstoren,
handleiding en werkmateriaal A-stroom, handleiding en
werkmateriaal B-stroom
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 agwa
Agwaminga is een gefaseerd opdrachtenspel dat inzoemt op
de wateruitdagingen in Ecuador. Het laat leerlingen het belang van samenwerken ervaren en
doet hen nadenken over bewust watergedrag. Tijdens het spel worden waterwerkgroepen
(groepjes leerlingen) uitgedaagd zoveel mogelijk opdrachten, geïnspireerd op de watercontext
van Ecuador/Esmeraldas, tot een goed einde te brengen. Met de beloningsstukken die alle
waterwerkgroepen samen verzamelen, kan een waterzuiveringstoren gebouwd worden. Deze
waterzuiveringstoren staat symbool voor de beschikbaarheid van zuiver drinkwater. Slagen de
waterwerkgroepen erin elkaar te vinden, samen te werken en hun wijken van zuiver drinkwater
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te voorzien? Agwaminga wordt gespeeld met maximum 20 en minimum 9 leerlingen. Het spel
duurt 2 lesuren. Er is een versie voor de A-stroom en een versie voor de B-stroom.
Alida [kaMOShibai-verhaal] / Kevelaerts; Bossche, Van den. Brussel: MOS, 2017. - 10 vertelplaten
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 alid
Na de krokusvakantie komt een nieuw meisje in de klas, Alida.
Ze heeft een donkere huid, haren vol vlechten en kleren met
alle kleuren van de regenboog. Wanneer een klasgenootje
drinkt aan de waterfontein op de speelplaats, trekt Alida grote ogen. Niemand begrijpt waarom,
maar dan vertelt juf over de streek waar Alida vandaan komt. Dit verhaal brengt op een speelse
manier het thema 'watergebruik in het Zuiden' aan. Het verhaal wordt ondersteund door
sleutelvragen en tips die aanzetten tot actie(s) om de school te verduurzamen. De
kaMOShibaiverhalen zijn in de eerste plaats bestemd voor kleuters en lagereschoolkinderen.
De (downloadbare) Engelse en Franse versie zijn ook geschikt om de lees- of luistervaardigheid
rond het thema duurzaamheid in het secundair onderwijs op een laagdrempelige manier aan
te scherpen.
Alles is water - online spel / Solidagro. - Gent: Protos, 2015.
- handleiding (12 p.), achtergrondinfo leerlingen (6 p.), URL:
http://allesiswater.be/index.html
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 alle
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 alle
'Alles is water' is een digitaal spel van 1 lesuur over water in
de wereld, bedoeld voor leerlingen uit de 1e en 2e graad TSO
en BSO, maar ook bruikbaar in ASO. Via keuzeopdrachtjes en korte filmpjes krijgen de leerlingen
op verschillende manieren informatie aangereikt. Op die manier kunnen ze mee op zoek gaan
naar oplossingen. De filmpjes werden gemaakt door leeftijdsgenoten die op inleefreis gingen
naar Senegal. Door hun ogen zien de leerlingen de gelijkenissen en verschillen met hun eigen
realiteit. In het spelonderdeel moeten de leerlingen een Afrikaans dorp aan zoveel mogelijk
zuiver water helpen, door zoveel mogelijk opdrachten goed op te lossen. Het spel wordt
individueel, online of offline gespeeld. Voor de leerkracht is er een handleiding en voor de
leerlingen achtergrondinformatie die kan gedownload worden.
Doe de Deau : water, geen zorg voor later : een
educatief pakket voor kleuters over duurzaam
omgaan met water / Stad Roeselare beleidsontwikkeling directie Mens - Noord-Zuid. Roeselare: Stad Roeselare, 2016. - trekkar met 3
boxen met handleiding, een uitbreiding voor de
oudste kleuters, het prentenboek Deau, spel- en
doe-materiaal zoals een memory, puzzels, het
spel 'De waterput', fotomateriaal, de knuffel
Deau, het lied Deau
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 doed
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Dit pakket laat kleuters stilstaan bij watergebruik op school en thuis. Meer zelfs: het daagt hen
uit duurzaam om te gaan met water. Laat je samen met jouw kleuters onderdompelen in het
thema water. Want water is ieders zorg, wereldwijd. Vertrekkend vanuit de eigen leefwereld
van kleuters wordt er regelmatig een sprong gemaakt naar Dogbo (Benin, West-Afrika).
Doelgroep: 1ste t.e.m. 3de kleuterklas.
Het kleine kamertje van de koning [kamishibai-verhaal] /
Kevelaerts; Ramos. - Leuven: MOS, 2016. - 10 vertelplaten
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 klei
MOS ontwikkelde een reeks kamishibai-verhalen rond
duurzame ontwikkeling (thema's: opwarming van de aarde,
delen, water, voedselkilometers, ...). De vertelplaten zijn te
gebruiken vanaf de eerste kleuterklas tot en met het tweede
leerjaar. Doorheen elk verhaal helpen sleutelvragen en tips jou om duurzame ontwikkeling toe
te passen in de klas. 'Het kleine kamertje van de koning' gaat over waterverbruik.
Palanka - Opdrachtenspel / Protos. - Gent: Protos, 2013.
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 pala
Palanka is een opdrachtenspel waarbij de leerlingen alle
dimensies van duurzame waterprojecten leren kennen De
deelnemers verdienen beloningsstukken, waarmee ze
dorpen kunnen verbinden met een waterbron. Zo krijgen
de leerlingen een idee van wat er allemaal bij komt kijken
om een dorp in het Zuiden van water te voorzien. In de
nabespreking wordt het begrip duurzaamheid uitgediept. Bovendien worden de verschillende
dimensies van een waterproject besproken. Het opdrachtenspel kan begeleid worden door een
PROTOS medewerker of door een leerkracht. Het is zeer geschikt voor de tweede en derde
graad TSO en BSO.
Gloob & Teo : spetterpret / Segers. - Leuven: Djapo vzw, 2017. [33] p.. - ISBN: 978-94-91545-41-2
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 spet
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 spet
In Spetterpret, een prentenboek voor kleuters vanaf 3 jaar, springt
Teo in de plassen en maakt spetters tot hoog in de wolken. Wat
gebeurt er als zijn vrienden ook spetters willen maken? Het verhaal
sluit aan bij de klasthema's spelen, delen, vriendjes, herfst, bos,
natuur, water.
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Water, een zee van mogelijkheden : themabundel van prikkel tot project : oudste kleuters /
Djapo vzw. - Leuven: Djapo, 2016. - themabundel (58 p.) + bundel beeldmateriaal + blinde
wereldkaart
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 wate
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 wate
Aan de hand van deze themabundel kan je met de oudste kleuters (vanaf 4 jaar) water vanuit
verschillende invalshoeken onderzoeken: drinken, wassen, tanden poetsen, naar het toilet
gaan, bij de afwas helpen, handen wassen en met water spelen. Jullie gaan op onderzoek in
eigen omgeving én in die van kinderen wereldwijd. Zo ontdekken jullie gelijkenissen en
verschillen tussen watergebruik hier en elders. In de bundel worden verschillende stappen
gevolgd. Eerst is er een prikkel waardoor kinderen interesse krijgen in het thema. Daarna
verkennen ze het thema, hier en elders, nu en in de toekomst. De derde stap is samen met de
kinderen ideeën verzamelen voor acties. Na het wel of niet uitvoeren van de actie wordt er
gereflecteerd over het gehele project. Meesters en juffen vinden inspiratie bij het waterlied
'Dans de water wave' (online), een uitneembaar (en online) gedeelte met foto's en
pictogrammen, een interview met Siska Schoeters en achtergrondinformatie over water.
Water, wie heeft de leiding? : themabundel van prikkel tot project voor de derde graad / Djapo
vzw. - Leuven: Djapo, 2016. - 62 p. + bundel beeldmateriaal + blinde wereldkaart
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 wate
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 wate
Aan de hand van deze themabundel onderzoek je met leerlingen in de derde graad
verschillende deelthema's rond toegang tot water. Wat betekent eigenlijk 'toegang hebben tot
water'? Jullie ontdekken en ervaren dat niet iedereen toegang heeft tot water. Wie zorgt voor
drinkbaar water uit de kraan? Waarom betalen we voor water? Is het betaalbaar? In de bundel
worden verschillende stappen gevolgd. Eerst is er een prikkel waardoor kinderen interesse
krijgen in het thema. Daarna verkennen ze het thema, hier en elders, nu en in de toekomst. De
derde stap is samen met de kinderen ideeën verzamelen voor acties. Na het wel of niet
uitvoeren van de actie wordt er gereflecteerd over het gehele project. Meesters en juffen
vinden inspiratie bij het waterlied 'Dans de water wave' (online), een uitneembaar (en online)
gedeelte met foto's en afbeeldingen, een interview met Siska Schoeters en
achtergrondinformatie over water.
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Waterverspilling, elke druppel telt : themabundel van prikkel tot project voor de eerste graad /
Djapo vzw. - Leuven: Djapo, 2016. - themabundel (58 p.) + bundel beeldmateriaal + blinde
wereldkaart
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 wate
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 wate
Aan de hand van deze themabundel onderzoek je met leerlingen in de eerste graad
verschillende deelthema's rond waterverspilling. Jullie ontdekken en ervaren hoe kostbaar
water is, hoeveel je ervan gebruikt en welke weg het aflegt. Tot slot leren jullie door eigen
ervaringen en bevindingen hoe en waarom je water spaart. In de bundel worden verschillende
stappen gevolgd. Eerst is er een prikkel waardoor kinderen interesse krijgen in het thema.
Daarna verkennen ze het thema, hier en elders, nu en in de toekomst. De derde stap is samen
met de kinderen ideeën verzamelen voor acties. Na het wel of niet uitvoeren van de actie wordt
er gereflecteerd over het gehele project. Meesters en juffen vinden inspiratie bij het waterlied
'Dans de water wave' (online), een uitneembaar (en online) gedeelte met foto's en
pictogrammen, een interview met Siska Schoeters en achtergrondinformatie over water.
Watervervuiling, plastic soep: wat een soep! : themabundel van prikkel tot project voor de
tweede graad / Djapo vzw. - Leuven: Djapo, 2016. - themabundel (62 p.) + bundel
beeldmateriaal + blinde wereldkaart
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 wate
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 wate
Aan de hand van deze themabundel onderzoek je met leerlingen in de tweede graad
verschillende deelthema's rond watervervuiling. Jullie ontdekken en ervaren dat water vooral
door plastic afval wordt vervuild. Jullie ontdekken welke weg plastic afval tot in de oceaan
aflegt, welke schadelijke gevolgen de 'plastic soep' heeft voor mens, dier en natuur. In de
bundel worden verschillende stappen gevolgd. Eerst is er een prikkel waardoor kinderen
interesse krijgen in het thema. Daarna verkennen ze het thema, hier en elders, nu en in de
toekomst. De derde stap is samen met de kinderen ideeën verzamelen voor acties. Na het wel
of niet uitvoeren van de actie wordt er gereflecteerd over het gehele project. Meesters en
juffen vinden inspiratie bij het waterlied 'Dans de water wave' (online), een uitneembaar (en
online) gedeelte met foto's en afbeeldingen, een interview met Siska Schoeters en
achtergrondinformatie over water.
Willewete : water / Boshouwers; Rheenen, Van. - Hasselt: Clavis,
2015. - [24] p.. - ISBN: 978-90-448-2661-6
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 will
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.2 will
Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar over water.
Je komt te weten hoe belangrijk water voor ons is en hoe je water
kunt gebruiken, hoe water eruit kan zien, hoe dieren omgaan met
water en hoe water over de wereld reist. Het boek bevat ook een doetip, een versje, een grote uitklappagina en een miniquiz.
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Plastic Soup Lespakket / Plastic Soup Foundation.
- Amsterdam: Plastic Soup Foundation, 2018. Doos met algemene handleiding, stappenplan, 2
posters, 8 actie- en opdrachtkaarten, 30
Kidsweeks, leesboek, bokaal met oceaan plastic,
plastic Trash Hunters zak, katoenen zak met 12
plastic artikelen
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 plas
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.4 plas
Met dit lespakket leer je samen met je klas alles over plasticsoep en ga je actief aan de slag om
het plasticverbruik te verminderen. Kinderen worden meegenomen in een magisch realistische
wereld onder zee waarin de gevolgen van plasticsoep op een speelse manier duidelijk worden.
Het uiteindelijke doel is om actie te ondernemen en het gebruik van wegwerpplastic sterk te
verminderen. Het lespakket is bedoeld voor het 2e t/m 6e leerjaar lager onderwijs. Het bestaat
uit een digitale les en een fysieke doos met extra's. Als voorbereiding op de les kun je kijken
naar de (Engelstalige) documentaire 'A Plastic Ocean'. In les 1 gaat het over plastic, de
plasticsoep en de gevolgen. De kinderen zien wat ze zelf aan plastic gebruiken en wat ze zelf
kunnen doen om het plasticsoep probleem een halt toe te roepen. Hiervoor worden 4
strategieën besproken. Aan het eind van deze les kiest de klas één van de vervolglessen: 'Les 2:
Trash Hunt' of 'Les 2: Minder plastic'. Met 'Trash Hunt' gaan de leerlingen zelf in de buurt van
de school op zoek naar zwerfplastic en wordt wat gevonden werd op een digitale kaart van de
buurt zichtbaar gemaakt. Met 'Minder plastic' gaan de leerlingen zelf thuis een aantal dagen
hun plastic gebruik verminderen en wordt dit nadien besproken. Oudere leerlingen kunnen ook
het plasticverbruik in de school of bij een bedrijf onder de loep nemen. De lessen zijn uitgewerkt
per leeftijdsgroep. Bij elke les kan je de handleiding en werkbladen downloaden. Meer
informatie en extra filmpjes zijn te vinden op de website Wereld van Oz.
Superjuffie in de soep / Schotveld; Schaap. - Houten: Van Holkema &
Warendorf, 2017. - 143 p.. - ISBN: 978-90-00-32685-3
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 supe
'Superjuffie in de soep' is een deel uit de reeks over juf Josje die verandert
in een superheldin zodra er een dier in nood is. In dit verhaal duikt ze de
zee in en merkt ze dat er enorm veel rommel in de zee drijft. Plastic soep,
zo heet dat. Vissen geraken erin verstrikt en gaan eraan dood. Vlot verteld
verhaal in een eenvoudige taal dat op een gemakkelijk begrijpbare en aantrekkelijke manier
een ernstig probleem aankaart. Met toegevoegde lessuggesties. Je kunt het boek gebruiken bij
milieuprojecten in de klas en op school.
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Het alfabet van de zee : voor kinderen van 10 tot 100 / Winkel; Hannen. S.l: Succesboeken, 2013. - 160 p.. - ISBN: 978-90-79872-58-9
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 alfa
In dit grote boek wordt verteld over bedreigingen als overbevissing en het
uitsterven van soorten, maar ook over de schoonheid en diversiteit van
de oceaan, een van de grootste ecosystemen op aarde. De 69
hoofdstukken hebben een directe of indirecte relatie met de oceaan.
Hierin komen de onderwerpen in alfabetische volgorde aan bod: van
algen en aquarium tot camouflage, Japan, koraal, naaktslakken, quotum
en zeewier. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een vraag of opdracht.
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