
WEEK 6:  JOUW VERVOLGPLAN

Je hebt tijdens deze Slimmer met water-weken geleerd

dat het belangrijk is om slim om te gaan met water en hoe je

dat doet. Nu is het tijd om dat aan anderen te laten weten, zodat 

iedereen slim omgaat met water! 

Opdracht 1

Maak een poster met tips over hoe je slim omgaat met water.
Zorg dat je daarmee andere mensen overtuigt.

Geen inspiratie? Gebruik dan deze tool: brabantwater.
lesjedorst.nl/groep78/maak-een-kraanwatercampagne/2 
Zelf iets verzinnen mag natuurlijk ook! Denk goed na over de 
doelgroep (voor wie is de poster?), de boodschap (wat wil je 
vertellen?), de tekst (waarom die tekst?) en het beeld (waarom 
dat beeld?).

 Opdracht 2

Presenteer jouw poster 
aan de klas.
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Actie! AFSLUITING
Nodig:
PERSOONLIJKE
EN KLASSIKALE 
AFSPRAKENKAART

Actie 1: Jouw persoonlijke plan 

Tijdens de Slimmer met water-weken heb je geleerd wat je allemaal 
zelf kunt doen om slimmer om te gaan met water en zo meer water te 
besparen. 

a. Wat vond jij het makkelijkst om te doen? Is het je gelukt om (veel) 
korter te douchen of vang je liever water op om in de tuin te 
gebruiken? Schrijf voor jezelf vijf dingen op die je gaat proberen vol te 
houden.  

b. Gelukt? Schrijf ze dan op je persoonlijke 
afsprakenkaart die je van je leerkracht 
gekregen hebt. Dat doe je op dezelfde 
manier als deze voorbeelden: 
 
‘Als ik ga douchen, dan draai ik 
maximaal X keer de zandloper om (dat 
zijn X minuten).’ 
 
‘Als ik naar de wc ga, dan gebruik ik zo 
veel mogelijk de kleine doorspoelknop.’ 
 
‘Als ik de vaatwasser inruim, probeer ik hem zo in te 
ruimen dat het precies past.’  
 
Je mag het invullen zoals jij wil, en wees creatief.  

c. Hang de ingevulde kaart thuis op een zichtbare plek, waar de rest 
van het gezin hem ook ziet. Zo kunnen jullie met zijn allen zo goed 
mogelijk water besparen!
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WEEK 2

Actie 2: Samen slimmer met water!

Nu je jouw eigen afsprakenkaart hebt ingevuld, is het tijd voor een plan 
om slimmer met water om te gaan in de klas!  

a. Bedenk eerst voor jezelf welke dingen 
jullie kunnen doen op school en in de 
klas om meer water te besparen en 
schrijf deze op. Gebruik hiervoor alles 
wat je in de afgelopen weken hebt 
geleerd.  

b. Bespreek daarna klassikaal wat jullie 
bedacht en opgeschreven hebben. 
Welke overeenkomsten en welke 
verschillen zijn er? Schrijf aan de 
hand van de overeenkomsten de drie 
belangrijkste afspraken op de klassikale 
afsprakenkaart.  

c. Laat deze kaart de klas rondgaan zodat 
iedereen zijn of haar naam eronder 
kan zetten. Vergeet de leerkracht niet! 
Zo zorgen jullie ervoor dat de hele klas zich aan 
de gemaakte afspraken houdt. 

d. Hang deze kaart op in de klas zodat jullie herinnerd worden aan jullie 
mooie afspraken én aan de Slimmer met water-weken!


