
Green Capital 2018: Van energie naar ‘genergie’ 
 

Elke school maakt gebruik van gas, licht en water. Kunnen leerlingen 

het energieverbruik van hun eigen school verlagen? Meten is weten; 

leerlingen onderzoeken waar de school onnodig energie verbruikt. 

Kunnen zij ook bedenken wat de school kan doen voor minder 

energieverbruik?   

 

Dit betreft niet alleen een opdracht die leerlingen bewust maakt van hun 

energieverbruik en waarom dat belangrijk is voor het klimaat; als je als 

school dieper op de opdracht in wil gaan, kan deze uitdaging ook een 

positieve uitwerking hebben op de portemonnee van de school!  

 

Van energie naar ‘genergie’ 

Inhoud: Wat is jullie huidige energieverbruik? Welke apparaten zijn ‘energieslurpers’ 

en welke verbruiken onnodig energie? Leerlingen meten de school door als 

nulmeting. Waarom is het belangrijk om zuinig te zijn met energie?  

 Optioneel is er een verdiepingsuitdaging: Kunnen de leerlingen ideeën 

bedenken om het energieverbruik op school te verminderen? Welke zijn in 

de praktijk haalbaar?   

Doelgroep:   PO groep 6 t/m 8.   

Wanneer: Dit project is heel  2018 uit te voeren. 

Waar:   Op school  

Tijdsinvestering: Het doormeten van de huidige situatie neemt in principe geen lestijd in 

beslag omdat er een meter komt te hangen in de school die dit gaat 

opmeten. Wil je met leerlingen energiebesparende maatregelen bedenken, 

dan zijn daar lesmaterialen of gastlessen bij beschikbaar. Dit gaat in overleg 

met de school hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is.  

 

Lesmateriaal en educatieve aanvullingen 

In de klas is het mogelijk om dieper op het onderwerp in te gaan. Laat leerlingen bijvoorbeeld 

nadenken over eigen acties: hoelang zit de telefoon in de oplader, hoeveel water doe je in de 

waterkoker als je thee voor jezelf zet, laat je de tv of computer thuis wel eens aanstaan terwijl je er 

niet op bezig bent, etc.  

Dit is te illustreren met  aanvullende lesmateriaal of activiteiten over (duurzame) energie, te boeken 

via de digitale NME planner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan Windpark Nijmegen-

Betuwe.  

 

Optionele verdiepingsuitdaging 

Op basis van jullie nulmeting en bevindingen kunnen jullie deze actie doorpakken.  

1. Watt Winst begeleidt de school verder in het nemen van maatregelen. Dit doen zij op een 

laagdrempelige manier samen met leerlingen van groep 7/8; de ‘energiedetectives’.  

2. Wil je écht de verdieping in? Ga dan als school aan de slag om het internationale 

duurzaamheidskeurmerk Eco-School te behalen. 



Inschrijven, vragen en informatie 

Inschrijven kan tot vrijdag 22 december. Dat doe je door een mail te sturen naar De Bastei via 

nme@debastei.nl. Vermeld bij je inschrijving de naam en adresgegevens van de school en wie de 

contactpersoon is. Dan komt alle benodigde informatie en materialen op de juiste plek terecht.  

 

Heb je nog vragen, wens je meer informatie of wil je een uitgebreider verdiepingspakket? Neem dan 

via bovenstaand mailadres contact op met Robin Kop.  

 

Wij wensen jullie heel veel plezier en succes toe! 
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