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voorwoord

Dag juf, dag meester,

Meestal komt water zomaar uit de kraan. Het is een vanzelfsprekendheid om
gezond & drinkbaar water te hebben. Maar dat is niet altijd & overal zo. Staan we
wel voldoende stil bij het gebruik van (drinkbaar) water?

Waterweetjes
Op onze ‘blauwe planeet’ is water in overvloed. Toch is 97%
van alle water op aarde zout en niet drinkbaar. 3% is zoet
water. Daarvan is maar 0,3 % beschikbaar voor de mens. Als
je al het water op aarde gelijk stelt aan de inhoud van een
badkuip, dan is de bruikbare hoeveelheid drinkwater niet
meer dan een theelepeltje! (bron: Hidrodoe). Drinkwater is
dan ook zeer kostbaar.
Zoet water hebben we nodig om te leven. Zonder water
kan je maar een 3-tal dagen in leven blijven. Niemand kan
zonder water. Iedereen heeft voldoende drinkwater nodig
om gezond te leven. Jong en oud, nu en later, hier en elders.

Mondiaal burgerschap en de
stedenband Dogbo - Roeselare
In dit pakket hebben we het over water
wereldwijd. We vertrekken vanuit de
eigen leefwereld van kleuters maar

België

maken regelmatig een sprong naar
Dogbo (Benin, West-Afrika).

Benin

Hiermee laten we zien dat we water
nodig hebben, altijd en overal. Water is
hier het thema dat kleuters bindt met
leeftijdsgenoten in de wereld.
Meer informatie over Benin en Dogbo
vind je op de steekkaart als bijlage in
doos 2.
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Duurzame ontwikkeling

In het kader van het leren duurzaam omgaan met water, staan we voor een 3-dubbele uitdaging:
SS Drinkbaar water leren waarderen
SS Zorgzaam leren omgaan met water
SS Samen opkomen voor voldoende en proper water voor iedereen

De inzet van onze totale persoon is hierbij nodig:
SS Hoofd: verwerven van nieuwe kennis en inzicht, oog
hebben voor diversiteit
SS Hart: verwondering, inleving in gevoelens, keuze voor

Actie !

waarden
SS Handen: zelf actie ondernemen en anderen tot actie
uitnodigen

Hoofd, hart en handen zijn daarbij intens met elkaar verweven:
SS Je hart is nodig om (eindelijk) de actie te ondernemen waarvan je al lang weet dat ze nodig is.
SS Door aan anderen uit te leggen hoe je iets doet, begrijp je het zelf ook beter.
SS Door na te denken over ondernomen acties verwerf je nieuwe kennis.
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De 3 Doe de Deau Dozen:

Doe de Deau doos

SS Met de suggesties uit doos 1 verkennen de kleuters het
watergebruik in de eigen leefwereld thuis en op school. We
werken met watervoorwerpen en met een leerwandeling naar

Verkennen van het watergebruik
in de eigen leefwereld.

waterpunten op school. Hoofd, hart en handen komen aan bod.
Het hoofd krijgt meer aandacht in de vorm van waarnemen,
uitwisselen en begrijpen.

SS Aan de hand van doos 2 maken de kleuters kennis met Deau en
Doe de Deau doos

Kennismaken met Deau en met water
in de leefwereld van Anou in Benin

met het gebruik van water in de leefwereld van Anou in Benin.
We werken met de knuffel Deau, een prentenboek en met foto’s
uit Benin. Het prentenboek ‘Deau’ kwam tot stand in het kader
van de stedenband Roeselare - Dogbo. Hoofd, hart en handen
komen aan bod. Het hart krijgt wat meer aandacht bij het
opbouwen van een brede horizon en verbondenheid.

SS Doos 3 is een hulp om samen met de kleuters acties te
Doe de Deau doos

ondernemen voor het duurzaam omgaan met water. We werken
met een spel waarin de kleuters hoofd-, hart- en handen-

Kleuters in actie om duurzaam om
te gaan met water

opdrachten krijgen. We geven tips om anderen te sensibiliseren
en om de gekozen acties in een ‘doe-de-Deau-diploma’ vast te
leggen. De handen krijgen de meeste aandacht in deze doos.
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Tijdsschema
We vinden het de meest aangewezen weg om te vertrekken van doos 1. Het kan ook anders. Wil je alles
uitproberen, dan kan dit schema jou inspireren:
SS Vooraf: info aan de ouders
SS Dag 1: verkennen van watergebruik in de eigen leefwereld aan de
hand van voorwerpen van thuis (zie doos 1)
SS Dag 2: op zoek gaan naar waterpunten in de school (zie doos 1)
SS Dag 3: vertellen van het verhaal van Deau aan de hand van
prentenboek (zie doos 2)
SS Dag 4: knuffel Deau introduceren en werken met foto’s uit
Dogbo (zie doos 2)
SS Dag 5: overgaan tot actie aan de hand van spel met
hoofd, hart en handen (zie doos 3)
SS Dag 6: anderen sensibiliseren en doe-de-Deaudiploma opmaken.

Leestips
SS Iedere doos bevat een handleiding en heel wat materiaal om zelf mee aan de slag te gaan (zie
materiaallijst per doos).
SS Waar mogelijk voorzien we een uitbreiding voor de oudste kleuters.

Extra educatief materiaal
https://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/mos-aanbod/educatief-materiaal-bao/Thema%20
water/downloads
Dit pakket gaat over het dagelijks gebruik van water.
Het kan je inspireren:
SS Als aanvulling bij de uitwerking van het belangstellingscentrum ‘water’
SS Voor activiteiten en acties op Wereldwaterdag (22 maart)
SS Voor activiteiten en acties op Wereldhandwasdag (15 oktober)

Water is geen zorg voor later. Laat ons er samen voor gaan! Neem een
flinke duik in dit waterpakket en laat je mee voeren met de stroming!
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Bronvermelding
SS
Lespakket Dogbo en water, http://www.roeselare.be/stad-en-bestuur/roeselareinternationaal/lespakket-dogbo-en-water

SS Wild van water, Drink-en plasbeleid in het basisonderwijs. Projectwebsite www.wildvanwater.be, Uitgave van
Logo Gent vzw met steun van Stad Gent en TMVW, 2008.
SS Handjes wassen met Handige Hans. Campagnewebsite https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagnehandjes-wassen-met-handige-hans, Uitgave van Vlaamse overheid, Agentschap Zorg en gezondheid, 2009.
SS Gezonde school. Website gezondheidseducatie, www.gezondeschool.be VIGEZ, 2016.
SS MOS, Themabundel water. Uitgave van Vlaamse Overheid, Departement LNE, Project Milieuzorg op school,
2011, 209 blz. (losbladige bundel)
SS MOS, Wist-je datjes i.v.m. water, pdf-document https://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/mosaanbod/educatief-materiaal-bao/Thema%20water/documenten/Wist-je-datjes-in-verband-met-water.pdf
SS MOS, info Wereldwaterdag https://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/mos-extra/wereldwaterdag/
walk-for-water-mos
SS MOS, downloadbaar materiaal ivm water https://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/mos-aanbod/
educatief-materiaal-bao/Thema%20water/downloads
SS Studio Globo, Voorbij de kleuren. Materialen en activiteiten voor de kleuterschool. 2010, 26 blz.
SS Djapo vzw, Wereldwaterdag. Les voor oudste kleuters. 2016. Downloadbaar via http://djapo.be/
wereldwaterdag-oudste-kleuters/
SS Kijk zo leven wij, gele koffer met: 88 foto’s (A3 formaat), losbladige handleiding (46 p.), 1 cd-rom, 5 fotohouders
te ontlenen via Wereldhuis West-Vlaanderen, 2007. Doelgroep kleuters en eerste graad. Uitgave van Provincie
West-Vlaanderen Jeugddienst.
SS Vanden Bergh Leen, De Smet Els, Vandeputte Lieselot, Borremans Nicky, van ‘t Hof Myriam, Stroobants André,
Ik wil water. Mbi yé ngu! Uitgave van Wereldwerkplaats vzw, 2008, 38 blz.
SS H2O Picto. Aan de slag met pictogrammen over watersituaties. Wereldwerkplaats vzw, 2008, Losbladige
bundel, 15 blz. handleiding + 26 blz. afbeeldingen
SS Coemans Sara, Stroobants André, Binnard An, Peeters Els, Kinderen in het Zuiden. 750 foto’s om de leefwereld
van kinderen in het Zuiden te ontdekken. Uitgave van Wereldwerkplaats vzw en Djapo vzw, DVD-rom, 2010.
SS Stroobants André, Sara Coemans, Ilse Verbeeck, Els Peeters, 4 x 4 op een rij = 16 kinderrechten. Uitgave van
Wereldwerkplaats vzw en Djapo vzw met dank aan Kinderrechtswinkels vzw, Losbladige bundel, 2009, 44 blz. +
gele kinderrechtenposter.
SS Stroobants André, De Smet Els, Maris Gerrit, Taelman Wim, Verbeeck Ilse, Het Krekelboek. Ideeënboek voor
KinderRechtenEducatie in Kleuter En Lager onderwijs, Uitgave van Wereldwerkplaats vzw. Realisatie van
Wereldwerkplaats vzw, Vormen vzw en Kinderrechtswinkels vzw, 2008, 212 blz. Gratis te downloaden op
kinderrechtenschool.be.
SS Stroobants André, Zuallaert Katrien, Binnard An, Robbrecht Stefan, Beelden met respect. Uitgave van
Wereldwerkplaats vzw, 2010, 44 blz. Gratis te downloaden op http://scholenbanden.be/download/beeldenmet-respect.
SS Van Houte Hilde, Kirsten Devlieger, Jozefien Schaffler, Jonge Kinderen, Grote Onderzoekers En De Leraar?
De onderzoekende houding ontwikkelen en stimuleren bij jonge kinderen. Uitgave door Bazalt Educatieve
Uitgaven, 2013, 252 blz.
*Deze publicaties zijn te ontlenen via http://www.kleurbekennen.be/goed-materiaal/onze-online-databanken.
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2 bijlagen

bijlage 1
Linken met duurzame ontwikkelingsdoelen

Duurzaam Doel nr 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en
bevorder levenslang leren voor iedereen
“4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om
duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en
duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en
geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de
cultuur tot de duurzame ontwikkeling.
(Uit Resolutie goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 september
2015 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development)

Duurzaam Doel nr 6: Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en
sanitatie voor iedereen
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bijlage 2
Doe de Deau en water in de officiele ontwikkelingsdoelen
kleuteronderwijs

1. Wereldoriëntatie Wetenschappen en Techniek- Natuur
Algemene vaardigheden
De kleuters kunnen
1.1. Verschillen onderscheiden in geluid, geur, kleur, smaak en voelen;
1.2. een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur tonen;
1.3. met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de
natuur.
Gezondheid
De kleuters kunnen
1.9. bij zichzelf en bij anderen het verschil tussen ziek, gezond en gewond zijn herkennen;
1.10. in concrete situaties gedragingen herkennen die bevorderlijk of schadelijk zijn voor hun
gezondheid;
1.11. goede gewoonten in hun dagelijkse hygiëne tonen;
1.12. weten dat ze door de inname van sommige producten en planten ziek kunnen worden.
Milieu
De kleuters kunnen
1.13. een houding van zorg en respect voor de natuur tonen.

2. Wereldoriëntatie - Mens
Ik en mezelf
De kleuters kunnen
2.1. bij zichzelf onderkennen wanneer zij bang, blij, boos of verdrietig zijn en kunnen dit op een
eenvoudige wijze uitdrukken.
2.2. in een eenvoudige taal een recent gebeurde situatie waarbij zij betrokken waren in dialoog met een
volwassene, beschrijven en vertellen hoe zij zich daarbij voelden.
Ik en de ander
De kleuters kunnen
2.5. bij anderen gevoelens van bang, blij, boos en verdrietig zijn herkennen en kunnen meeleven in dit
gevoel.
2.6. weten dat mensen eenzelfde situatie op een verschillende wijze kunnen ervaren en er verschillend
kunnen op reageren.
2.7. een gevoeligheid tonen voor de behoeften van anderen.
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2.8. voor zichzelf opkomen door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.
Ik en de anderen in groep
De kleuters kunnen
2.10. in concrete situaties met de hulp van een volwassene afspraken maken.
2.11. kunnen bij een activiteit of een spel in een kleine groep, controleren of de anderen zich aan de
regels houden.

3. Wereldoriëntatie - Maatschappij
Sociaal-economische verschijnselen
De kleuters kunnen
3.1. beroepen en bezigheden van volwassenen die ze kennen op een eenvoudige wijze beschrijven.
Sociaal-culturele verschijnselen
De kleuters kunnen
3.4. vormen van afwijzend of waarderend reageren op het anders-zijn van mensen herkennen.
3.5. beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan zijzelf, als ze geconfronteerd
worden met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur.

4. Wereldoriëntatie - Ruimte
Ruimtelijke oriëntatie
De kleuters kunnen
4.3. zelfstandig hun weg vinden in een vertrouwde omgeving.
4.5. de betekenis van volgende pictogrammen kennen: de pijl, de uitgang, het toilet
6.6 voorstellingen van vertrouwde plaatsen en voorwerpen herkennen.

5. Muzische vorming - muziek
5.1. klanken, geluiden, stilte & stemmingen in beluisterde muziek ervaren en herkennen
5.2. ritme in beluisterde muziek en liedjes ervaren en herkennen en alleen of in groep reproduceren;
5.3. signalen, functie & sfeer van beluisterde muziek of liedje ervaren en herkennen en alleen of in groep
reproduceren

6. Muzische vorming - Drama
De kleuters kunnen
6.1. eigen belevenissen, ervaringen, gedachten, gevoelens, handelingen verwoorden.
6.2. zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden.
6.3. met een creatief stem- en taalgebruik expressief reageren en belevenissen uitbeelden.
6.4. ervaren dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten.
6.5. genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen
bestemde culturele activiteiten
12 inleiding dozen

7. Muzische vorming - Attitudes
De kleuters kunnen
7.1 openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving.
7.2 ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om hun expressiemogelijkheden te
ontdekken.
7.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen.

8. Nederlands - Luisteren
De kleuters kunnen
8.2. voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen.
8.3. een mondelinge, voor hen bestemde boodschap, ondersteund door beeld en/of geluid, begrijpen.
8.4. door de kleuteronderwijzer gegeven opdrachten, met betrekking tot activiteiten in de klas of op
school, begrijpen.
8.5. een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.
8.6. de bereidheid vertonen om naar elkaar te luisteren en om zich in te leven in een boodschap.

9. Nederlands - Spreken
De kleuters kunnen
9.1. een voor hen bestemde mededeling en/of een verhaal zo (her)formuleren, dat de inhoud ervan
herkenbaar overkomt.
9.2. spreken over ervaringen of gebeurtenissen uit de eigen omgeving of over wat ze van anderen
vernamen.
9.3. spreken over gevoelens als blijheid, angst, verdriet, verwondering.
9.4. uitleggen hoe zij in een activiteit van plan zijn te werken of hoe zij werkten.
9.5. iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een specifieke eigenschap.
9.6. antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, bedoeling, mening in concrete
situaties.
9.7. in een gesprek met een eenvoudige maar relevante vraag of met commentaar reageren.
9.8. zelf vragen stellen aan anderen die de door hen gewenste informatie leveren.
9.9. de hulp of medewerking van anderen inroepen.
9.10. zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit eigen verbeelding/beleving hierop
inspelen.
9.11. hanteren bij het realiseren van de hierboven genoemde ontwikkelingsdoelen zoveel mogelijk
standaard-Nederlands ondersteund door volwassenen.
9.12. zijn bereid om eigen gevoelens en verlangens op een persoonlijke manier uit te drukken.
9.13. beleven plezier in het gebruiken van taal en het spelen met taal in concrete situaties.
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10.

Nederlands - Lezen

De kleuters kunnen
10.1. aan de hand van visueel materiaal een boodschap herscheppen.
10.2. door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met concrete activiteiten begrijpen.
10.3. op materialen, in boeken, op uithangborden lettertekens onderscheiden van andere tekens.
10.4. zijn bereid spontaan en zelfstandig voor hen bestemde boeken en andere infobronnen in te kijken.

11.

Nederlands - Schrijven

De kleuters kunnen
11.1. een ervaring, een verhaal weergeven door middel van visueel materiaal.
11.2. met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van symbolen vastleggen en kenbaar
maken.

12.

Nederlands - Taalbeschouwing

12.1. De kleuters kunnen duidelijke vormen van mondelinge communicatie herkennen.
12.2. beseffen dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard en daardoor opnieuw kunnen worden
opgeroepen.
12.3. beseffen dat mensen door middel van het schrift boodschappen kunnen vastleggen.
12.4. beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens, ...) dienen om boodschappen over te
dragen.
12.5. stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik in concrete situaties: discrimineren van
klanken, woorden; ritmische aspecten van taal, rijmen; intonatie en mimiek in relatie tot gevoelens,
boodschap.
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