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Bovenbouw

Hoe kun
je thuis bete
r
met energie
omgaan?
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MEC Leiderdorp

Onderzoek jullie energieverbruik.
Zoek naar verbeteringen
en geef advies aan je familie!
• Zorgen voor een goed milieu, begint thuis met hoe je met energie
omgaat.

• In deze opdracht onderzoek je hoe jullie energie gebruiken.
• Je loopt eerst door het huis en zoekt waar jullie allemaal energie
gebruiken. Je bekijkt ook de maandelijkse energierapporten.

• Je doet onderzoek op Internet hoe je jouw huis energiezuiniger
kunt maken. Daarover maak je een advies aan je familieleden.

Deze opdracht doe je zelf thuis. Je kunt natuurlijk samenwerken met
je groepsgenoten. Online of in het echt.
Veel plezier!
Het MEC Team

Lesschema
Wat ga je doen

sapp maken

Groepje maken, groep

Hoeveel tijd

Wat heb je nodig

10 minuten

• Leerkracht of zelf doen

10 minuten

en en wat je gaat leren

Inleiding lez

en
Stap 1 Introductie lez

o’s maken, energie
Stap 2 Door je huis fot
p maken.
inventariseren, mindma
line
Stap 3 Onderzoek on
n
Stap 4 Checklist make

met gezin
Stap 5 Adviesgesprek
wat je hebt geleerd,
Stap 6 Reflecteren op
enoten
delen met je groepsg

5 minuten
30 minuten

• Mobiel met camera
• Groot vel papier
• Stiften

• Computer met Internet

30 minuten
gina

pa
• Eventueel tips op laatste

• Je ouders, je broer, zus

• Mobiel met groepsapp of
computer
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20 minuten
30 minuten
15 minuten
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Energieadviseurs
Zoek kinderen die met jou willen samenwerken aan deze
opdracht. Maak met elkaar een appgroep. Soms zal de
leerkracht jullie groep maken en begeleiden.

Wat je van deze les leert?

• Je kunt vertellen hoe jullie thuis energie gebruiken.
• Je weet dat we als Nederland meer duurzame energiebronnen
willen gebruiken, zoals wind, water, zon en aardwarmte.

• Je kunt een paar manieren opnoemen waarop we onze huizen
kunnen isoleren en daarmee energie besparen.

• Je kunt op basis van bronnenonderzoek advies geven
aan je ouders.
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Stap 1
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We gaan de komende tien jaar op een
hele andere manier energie opwekken. Nu
wekken we nog veel energie op uit fossiele
brandstoffen zoals olie, gas en steenkool.

Daarom isoleren we onze huizen. Huizen krijgen
een energiescore. We gaan over op zonneenergie met zonnepanelen. Veel mensen kiezen
voor elektrisch rijden met de auto of met de fiets.

Deze brandstoffen raken ooit op, en ze
veroorzaken problemen met het klimaat! Er
zijn alternatieven, zoals de zon, aardwarmte,
waterkracht en windenergie. Onze huizen lekken
warmte. We stoken voor de vogeltjes buiten.
Dat kan veel beter.
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Stap 2
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Hoe do
het thuis?
Doe een inventarisatie
Waar gebruiken jullie energie voor?

Loop door het huis met een camera (of mobiel met
camera). Maak foto’s van hoe jullie energie gebruiken,
in huis en bijvoorbeeld de auto of in de tuin.

Wat voor soort energie is het?

Je hebt bijvoorbeeld elektriciteit, maar vaak koken
mensen op gas.

Waar komt die energie jullie huis in?

Zoek ook uit waar de energie vandaan komt. In veel
huizen komt warmte voor de verwarming en warm
water uit de combiketel. Er is vaak ook een energiekast
met meters. Sommige huizen zijn al van het gas af en
hebben zonnepanelen. Misschien hebben jullie een
elektrische auto, die je laadt bij een laadpaal.

Maak een mindmap
Neem een groot vel papier en stiften.
Maak een mindmap van wat je boven
hebt ontdekt. Schrijf in het midden
‘Energie in en rond je huis’. Je mag
er ook tekeningen bij maken of foto’s
bijplakken als daar plek voor is.
Weet je nog niet hoe je moet
mindmappen? Kijk dan naar dit leuke
filmpje hierover:
https://www.youtube.com/watch?v=oDHEygwD-TA
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Documenten
over energie
Energielabel

Als je een koophuis hebt,
heeft jouw huis vaak een
energielabel. Vraag aan
je ouders of je die mag
zien.

Maandoverzicht

Van de meeste energiebedrijven krijg je via
de mail elke maand
een overzicht hoeveel
energie je gebruikt.
Hoeveel dat is in
vergelijking met andere
maanden. En hoeveel
dat is in vergelijking met
huizen die op die van
jullie lijken.

ten:
epsgenode
Deel meto’sjeeengkoro
rzoek
rt verslag van je on
Maak met de fot
oten.
deze met je groepsgen
op de computer. Deel
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Stap 3
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Je weet nu al heel veel over hoe jullie energie
gebruiken in en om huis. Je hebt ook ontdekt
of dat meer of minder dan gemiddeld is. Er zijn
natuurlijk altijd verbeteringen te bedenken.
Je gaat hierover advies geven aan je ouders.
Voor inspiratie over wat je kunt verbeteren, doe je
onderzoek op Internet. Hieronder lees je waar je
informatie kunt vinden. Maak aantekeningen in een
schriftje. En vraag eventueel je ouders om te helpen.

Je kunt je huis isoleren. In dit filmpje van schooltv
zie je hoe dat werkt.
https://schooltv.nl/video/isolatie-huizenworden-op-verschillende-manierengeisoleerd/#q=energiezuinige%20huizen
Op de website van ‘verbeter je huis’ kun je zien
hoe dubbel- en triple glas werkt. Je vindt ook
een filmpje op de webpagina:
https://www.verbeterjehuis.nl/verbeteropties/
isolatieglas
Op de website van Milieucentraal staan heel
veel tips over hoe je in je huis aanpassingen
kunt doen om energie te besparen.
https://www.milieucentraal.nl/energiebesparen/energiezuinig-huis
Hoe kun je zonne-energie gebruiken
om jouw huis te voorzien van warmte en
elektriciteit? Een leuke video van Klokhuis.
https://www.hetklokhuis.nl/tvuitzending/3569/Zonne-energie
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Stap 4
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Maak een checklist van dingen die je kunt doen om energie te besparen of
om energie van een andere bron te gebruiken. (bijvoorbeeld in plaats van
koken op gas, elektriciteit, of zonnepanelen plaatsen)
• Schrijf eerst op wat je kunt doen en waar dat effect op heeft.
• Ga met deze checklist met je gezin om de tafel zitten en bespreek wat jullie kiezen.
• Kijk op de laatste pagina voor tips voor wat je kunt doen, als je er zelf niet uit komt.

Checklist anders omgaan met energie
Wat kunnen
we doen?

Waar heeft
het effect op?
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Kiezen jo
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Stap 5
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gezinsleden

Ga met je gezin rond de tafel zitten. Neem de
checklist. En bespreek met je gezinsleden wat je
kunt doen om energie te besparen of het op een
andere manier te gaan gebruiken.

Deel met je
groepsgenoten:

Maak met de foto’s een kort verslag
van je onderzoek op de computer.
Deel deze met je groepsgenoten.

Energiemaatregelen kosten soms ook veel geld, vaak
is dat er niet, of er moet voor gespaard worden. Dus
wees niet teleurgesteld als niet alles kan. Je kunt altijd
zuinig aan doen met energie. Dus er lukt altijd wel iets.

Stap 6
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Kijk nog eens wat je zou gaan leren van deze les.
Bedenk wat je hebt geleerd en zet daar vinkjes voor.
• Je kunt vertellen hoe jullie thuis energie gebruiken.
• Je kunt vertellen welke energiebronnen jullie thuis
daarvoor gebruiken.

• Je kunt een paar manieren opnoemen waarop we onze
huizen kunnen isoleren en daarmee energie besparen.

• Je kunt bedenken hoe je door je eigen gedrag energie
kunt besparen.

• Je kunt op basis van bronnenonderzoek advies geven
aan je gezinsleden
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Deze tips lees je alleen als je er bij stap 4 zelf niet helemaal uit kwam.
Wat kun je doen?

Wat heb je nodig

Minder lang douchen

• Niks of een kookwe
kker

Als je het koud hebt
een trui
aantrekken
De deuren altijd achte

• Een trui of deken

r je dichtdoen

Apparaten en stekker
s niet op
standby laten staan

• Niks
• Niks

’ s nachts de thermos
Tochtstrips plaatsen

taat laag zetten • Ni
ks

• Tochtstrips kopen

Ouderwetse gloeilam
pen of
spaarlampen vervang
en door led
lampen

• Ledlampen kopen

Radiatorfolie plaatsen
achter de
verwarming

• Radiatorfolie

Overstappen op elektr

isch koken

Zonnepanelen plaats

en

Overstappen op groe

ne stroom

Overstappen op elektr
isch
autorijden
Zonneboilers plaatsen
Je huis laten isoleren
Dubbel of triple glas

plaatsen

• Inductiekookplaten
kope

n en

installeren

• Zonnepanelen laten
ins

talleren.

Leveren elektriciteit.

• Nieuw contract afslui
ten
energieleverancier

met

• Nieuwe auto kopen.
La
installeren

adpaal

• Zonneboilers laten ins
taller
maken water warm.

• Bouwbedrijf inhuren

• Glaszetter inhuren
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