Blik op Kleuterproject ‘Nieuwsgierig? Graag!’
Thema: riolering
Christelijke Montessorischool Den Haag
Een wc in de klas?!

Vies water wordt hier
weer schoongemaakt.
WC

Introduceer een thema zonder woorden:
pabo-studente Sandhia bouwt een echt
toilet in de klas en maakt een raamschildering. Kleuters komen bij haar staan, de
voorwerpen spreken voor zich en ontlokken tal van vragen.
Aansluiten bij de belevingswereld/eigen
lichaam: Naar het toilet gaan is een dagelijkse bezigheid en toch iets wonderbaarlijks. Waar gaan die poepjes dan naar
toe? De raamschildering laat zien dat het
toilet uitkomt op rioleringsbuizen die uitkomen op een afvalwaterzuivering.

Wat gaan we
daarmee doen?

De kinderen bekijken het filmpje: WC papier,
hoe wordt dat eigenlijk gemaakt:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20081124_wcpapier01

Wat is een goede plek voor een wc in
een huis?

In de kring ontdekken de leerlingen
verschillende soorten wc papier.

WC’s dicht bij elkaar = minder leidingen
Waarom is dat handig?

Volg ons weblog: www.wetenschapsknooppuntZH.nl

Riolering ontdekken en ontwerpen
Zelf ontdekken: Als er diverse vormen PVC-buizen uit de bouwmarkt in de zandtafel worden gelegd, zijn bijna alle kleuters betrokken bij het onderwerp riolering.

Stroomt
water
omhoog?

Intense leerervaring: Drie weken na de start van het
project leggen kleuters nog elke dag nieuwe rioleringen aan. Deze wordt uitgeprobeerd door er water door
heen te gieten. In het begin kwam er vaak geen water
uit het eindpunt. Inmiddels hebben de oudste kleuters
ontdekt dat er een verloop moet zijn en leggen ze de
riolering van hoog naar laag.
Komt er al
Gun ze die tijd!
iets uit?
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Het is gelukt!

In kleine groepjes bouwt juf Annemarie
een stortbak van een oud emmertje,
toetjesbakje, stuk pijp, stokje, draad en
een fles. Het doortrekken door middel
van een kloksysteem lukt goed.
Samenhang ervaren: De kleuters komen
met suggesties om het systeem werkend
te krijgen . Bijvoorbeeld gaten dichtstoppen met klei, een touwtje met een kraal
om het toetjesbakje aan het stokje vast
te maken. Ze ervaren samenhang, alle
delen werken samen. Elk deel is nodig.

De leerlingen bouwen diverse
rioleringsstelsels met knikkerbaandelen.

Wat gaat er door een wc?

1. Alles wegen en daarna in de pan

De leerlingen maken ‘poep’ van chocolademousse. Ze leren
hoeveelheden te herkennen en te vergelijken.

2. Opwarmen en roeren

3. Drolletjes maken met
een spuitzak

Kinderen zijn zelf onderzoeker:
Door zelf te onderzoeken krijgen
ze gevoel voor een echte waterzuiveringsinstallatie. Ze bootsen het
echte leven na in hun spel.

Water zuiveren

1. We maken het water vies met
zand, steentjes en aarde.

2. We schenken het vieze
water door een filter en
kijken wat er overblijft.

Alle leerlingen ontwerpen en maken hun ideale wc.

Vragen stellen en luisteren:
Aan de toilethuisjes werd elke dag gewerkt. Er zijn zelfs ook gordijntjes. De
juf stelt af en toe vragen. Zit er een gat
in het toilet? Waar gaat alles naar toe?
Hoe zag een toilet er vroeger uit? Ze luistert naar alle antwoorden en daagt uit
tot verder onderzoek.
Ouders betrekken: de kinderen hebben
allemaal (!) van thuis een foto van hun
eigen WC meegenomen om op te hangen
in de klas.

Meten en meetkunde met kleuters

Of toch niet?

HELP!

Daar moet ik wel
inpassen.

Ik trek je er
wel uit

Tips:
 Introduceer een thema spelenderwijs
 Sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen
 Laat ze zelf ontdekken en ervaren
 Gun tijd! Geef kinderen de kans langer met een onderwerp bezig te zijn
 Betrek ouders: bijv door de foto’s van de WC’s thuis
 Gebruik materiaal op een andere manier: knikkerbaan wordt
ineens rioolstelsel
 Voeg kleine rekenlesjes toe: met meten, wegen et cetera
 Vertrouw kinderen de rol van onderzoeker toe
 Stel vragen en luister: zo komen de kinderen een stapje verder
 Leerlingen uit groep 8 werden ingezet om bij dit project te assisteren.
 Probeer eerst alle proefjes zelf
Opvallend:
 De kleuters vonden het geweldig! Een echte WC in de klas...
 Als deze kleuters nu een huis tekenen, tekenen ze een deur, raam én een wc
 Ontwerpen met kleuters: eerst bedenken en dan doen is lastig voor ze.
 Niet alles werkte even goed: de riolering in de zandtafel ontwerpen, bouwen en testen ging heel goed,
maar het ontwerpen van een werkende stortbak ging was ook voor de oudste kleuters moeilijk.

Bekijk het filmpje
van dit project:
www.youtube.com/user/
wetenschapskpdelft
Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland — TU Delft
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
T: 015—24 86 966
E: wetenschapsknooppunt@tudelft.nl
W: www.wetenschapsknooppuntZH.nl
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