
 

 

 

 

Beste leerkracht,  

 

Op dit blad vind je de instructie en lesmiddelen voor de waterlessen die zijn aangeboden 

door Dunea, als onderdeel van Gezond op Weg!  

 

De waterlessen bestaan uit:  

- een Waterquiz (nodig: een powerpoint op het digibord) 

- een Wateronderzoek (nodig: posters en stiften of digitaal op het digibord)  

 

Instructie voor de Waterquiz  
Duur: 15 minuten 

Instructie voor het Wateronderzoek  
Duur: 15 minuten 

- Open de powerpoint van de Waterquiz op 
het digibord  
- Doorloop de slides. Hierin vind je de 
instructie voor de leerlingen, de 7 vragen en 
de antwoorden met uitleg.  
- Wat weten leerlingen over water en hun 
lichaam? Hoeveel goede antwoorden 
hadden ze?   

- Projecteer de posters op het bord en laat 
de leerlingen de bolletjes in kleuren met een 
digitale pen OF print de posters, hang ze in 
de klas en laat ze met stift invullen.  
- Hoe scoort jullie klas?  
- Geef de resultaten door aan 
educatie@dunea.nl. Kopieer de tekst op 
pagina 2 naar een e-mail en vul de rode 
woorden in. 

 

 

Meer waterlessen op school? Dunea geeft ook gastlessen: bezoek www.dunea.nl/scholen.  

 

Veel plezier met Gezond op Weg!  

 

Vriendelijke groet,  

Dunea  

Karin van de Burgwal, projectleider educatie  

Kim van Holsteijn, communicatieadviseur   
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Kopieer de tekst, vul in en e-mail naar educatie@dunea.nl 

 

Klas X van basisschool X heeft als volgt gescoord op het Wateronderzoek van Dunea:  

 

1. Hoeveel kraanwater drink jij op een dag?  

AANTAL X 0 glazen  

AANTAL X 1-3 glazen  

AANTAL X 4-6 glazen  

AANTAL X 7 of meer glazen  

2. Zou jij meer kraanwater willen drinken?  

AANTAL X Ja!  

AANTAL X Nee!  

3. Waarom drink jij kraanwater?  

AANTAL X Als ik water drink, dan kan ik beter nadenken  

AANTAL X Als ik water drink, geeft me dat meer energie  

AANTAL X Als ik water drink, dan voel ik me fit 

AANTAL X Als ik water drink, dan lest dat mijn dorst 

AANTAL X  Ik drink water, omdat ik het lekker vind smaken 

AANTAL X Als ik water drink, dan is dat beter voor het milieu 


