
Thuiswerkopdracht

Groep 6, 7 en 8

Hoe schoon  
is het water?

Doe  
proefjes om  de kwaliteit van water te bepalen



• Is water met beestjes erin vies of juist schoon? 

• Je verzamelt verschillende soorten water en vergelijkt die met 
een paar proefjes. Welk water is het schoonst? 

• Daarna probeer je het water schoon te maken! Lukt dat?

• Een opdracht over een van de belangrijkste bronnen van ons 
leven. Het water!

In tijden van Corona, denk je natuurlijk aan de regels die er gelden.
Wees ook Sociaal met je vrienden. Deel je ervaringen en foto’s en help 
elkaar online! Veel plezier! 

Heel veel plezier! 
Bart de Koning van 
Natuur is een Feest

Lesschema
Wat ga je doen Wat heb je nodig Hoeveel tijd

Groepje maken, groepsapp maken • Leerkracht of zelf doen 10 minuten

Inleiding lezen en wat je gaat leren
10 minuten

Stap 1  Introductie lezen, filmpje kijken
10 minuten

Stap 2  Verzamel en maak verschillende  

 soorten water 

• Flesjes en potjes

• spullen uit keuken en/of tuin 

• tips

30 minuten

Stap 3 en 4  Proefjes voorbereiden en doen • Allerlei materiaal dat je nodig hebt 

en waar je makkelijk aan komt. 
60 minuten

Stap 5  Water schoonmaken • Allerlei materiaal dat je nodig hebt 

en waar je makkelijk aan komt. 

• Computer met Internet, Mobiele 

telefoon met camera.

30 minuten

Stap 6  Reflecteren op wat je hebt geleerd,  

 delen met je groepsgenoten
• Mobiel met groepsapp of 

computer

15 minuten

Hoe schoon is het water?
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Hoe schoon 
is het water?

Wat ga je leren?
• Je kunt vertellen waarom schoon water belangrijk is voor 

planten, dieren en mensen.
• Je kunt een onderzoek uitvoeren. Je kunt proefjes 

nauwkeurig uitvoeren. 
• Je kunt op verschillende manieren water schoon maken.
• Je kunt vertellen hoe ze in het echt water schoonmaken.

In deze opdracht onderzoek je hoe schoon het water is in de 
sloot of de vijver. Je doet verschillende proefjes die je prima 
thuis kunt doen. Je kunt deze opdracht samen met andere 
leerlingen doen en online resultaten uitwisselen. 

Zonder water is er geen leven. Planten, dieren en 
mensen, hebben water nodig. Wij drinken water uit 
de kraan. Slootwater kunnen we niet drinken. Toch 
zwemmen er vaak vissen en andere diertjes in de 
sloot. Voor de dieren is het water schoon genoeg. 

Wat is schoon en wat is vies? Dat ligt eraan waarvoor 
je gebruikt. In water waar vissen in leven, kun je wel 
zwemmen. Maar vaak kun je het niet drinken.  
Je gaat je eigen onderzoek doen naar waterkwaliteit.  
En je gaat proberen het water schoon te maken. 

Hoe doen ze dat in het echt?
Kijk naar deze video van Klokhuis

https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20
over%20water/tv-episode/3781/Zwemmen-in-natuurwater

Introductie (lezen)Stap 1
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Verzamel en maak 

verschillende
soorten water

Stap 2 

Verzamel in doorzichtige bekers of plastic flesjes zoveel 
soorten water als jij wil onderzoeken. Schrijf op briefjes  
of etiketten wat voor water het is, hoe schoon of vies  
je denkt dat het is. Plak dat op de flesjes of bekers. 

• Schep met een emmer water uit 
de sloot

• Maak met afwasmiddel of 
shampoo zeepwater

• Los zout in water op (en maak 
nep-zeewater)

• Schep water uit een plas
• Roer modder door het water
• Doe een scheutje azijn door het 

water
• Doe een scheutje bakolie door 

het water
• Los suiker op in het water
• Je kunt algen kweken door in 

water pokon op te lossen en 
dat een dag in de zon te laten 
staan.

Deel met je groepsgenoten:
• Foto van soorten water.

• Wat voor soorten water ga je onderzoeken?

Tips voor 
soorten water:
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Proefjes voorbereidenStap 3 

De verschillende soorten water ga je vergelijken  
met een aantal proefjes. 

Punaiseproef
Je hebt nodig: een bakje, verschillende soorten 
water, een wc-papiertje en een punaise of 
kleine paperclip. 

Deze proef doe je met steeds een ander 
soort water. Spoel tussendoor het bakje 
onder de kraan en droog het af met een 
theedoek. 

Leg het wc-papiertje op het water. Leg 
daar voorzichtig de punaise op. Je zult 
zien dat de punaise blijft drijven. Dat ligt aan 
de oppervlaktespanning van het water. Een 
schaatsenrijder (het waterinsect) maakt daar gebruik 
van om over het water te lopen. Blijft jouw punaise 
drijven op alle soorten water? 

Zaklantaarnproef
Deze proef doe je in een donkere 
ruimte. Neem de verschillende soorten 
water mee. En een zaklamp. Schijn 
met een zaklamp op de verschillende 
soorten water. Welke is het meest 
troebel? Welke het minst troebel?
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Kookproef
Voor deze proef heb je een kookstel nodig en een pan die vies mag worden. Laat een volwassene helpen. Doe steeds een beetje water in de pan.  En laat het koken. Het water verdampt, wat er overblijft is het vuil. (Met deze proef kun je bewijzen dat er zout of suiker in het water is opgelost). 

Extra proefjes  
van internet
Er zijn nog veel meer proefjes te vinden op 
Internet. Bekijk onderstaande website en 
selecteer proefjes die je wilt doen. 

• proefjes over water (pdf)

De site hieronder gaat over waterdiertjes. 
Sommige soorten waterdiertjes komen alleen 
voor in schoon water. Je hebt een schepnet 
en een emmer nodig. Vertel je ouders waar je 
gaat ‘vissen’.

• Diertjes in slootwater (webpagina)

Deel met je groepsgenoten:
• Welke proefjes doe jij nog extra?
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Doe de proefjes 
en trek conclusies

Stap 4 

Op deze pagina zie je twee dezelfde tabellen. Horizontaal 
vul je in de bovenste vakjes, wat voor soort water je onder-
zoekt. Verticaal vul je in wat voor proefje je doet. Gebruik 
steekwoorden. Vul de tabel verder in, met wat er gebeurt. 

In de laatste kolom vul je in wat je met het proefje hebt 
onderzocht. In de eerste tabel, zie je een voorbeeld.

Je kunt de tabel ook 

op een groot stuk 

papier natekenen.

tabel opschrijvenResultaten in een 

Soorten water  

 Proef

Zout water Wat heb je 
onderzocht met 
deze proef?

Punaiseproef Blijft drijven
Of het blijft drijven/ de 
oppervlaktespanning

Soorten water  

 Proef

Zout water Wat heb je 
onderzocht met 
deze proef?
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Conclusies trekken
Wat kun je nu voor conclusies trekken uit de proeven.  
Wat vertellen de proefjes jou over de kwaliteit van het water?

Vul de onderstaande tabel in:

Kloppen je conclusies?
• Denk na over het onderzoekjes die je hebt gedaan.  

Kijk nog eens terug naar de tabellen die je hebt ingevuld. 
• Wat heb je onderzocht? 
• Zijn de onderzoekjes goed gelukt? 

Soort water    Conclusies

Zout water

Deel met je groepsgenoten:
• Bespreek met elkaar wat voor onderzoek je hebt gedaan.

• Bespreek met elkaar hoe dat is gelukt.
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Water schoonmakenStap 5 

Je probeert het water schoon te maken.  
Ook hier zijn proefjes voor.

Water filteren
De eerste: Hoe filter je water? Klik op de 
onderstaande link om te zien hoe dat moet. 

• Vies water filteren (pdf)

In de link hieronder zie je er een filmpje over. 
De mevrouw gebruikt kooltjes. Die heb je 
vaak niet in huis. Je kunt het ook zonder 
kooltjes doen. In dit filmpje is de mevrouw 
heel kritisch op haar eigen proefje. Misschien 
niet kritisch genoeg, want je moet het niet 
drinken! Probeer zelf ook kritisch te zijn. 

• Filmpje: water schoonmaken 

Deel met je groepsgenoten:
• Foto’s van jouw proefopstellingen

Water verdampen
De tweede: Hoe maak je zout water zoet door verdamping.
Gebruik de onderste proef. Die kun je makkelijk thuis maken.

• Zout water zoet maken (pdf)

In het echt hebben ze om schoon drinkwater te maken  
meer techniek nodig. Kijk maar eens.

• Filmpje: drinkwater maken

Maak foto’s en video’s van alle proefjes en deel die met  
je groepsgenoten. 
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https://www.droppiewater.nl/spelletjes/pdf/7-8_vies_water.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ru2kWoq14
http://www.hobbyprojecten.nl/projecten_pdf/water_zuiveren.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oMYq_T_LwVk


Reflectie 
Stap 6 

Ga terug naar de eerste bladzijde van dit boekje.  
Kijk naar wat je ging leren.
• Je kunt vertellen waarom schoon water belangrijk  

is voor planten, dieren en mensen.
• Je kunt een onderzoek uitvoeren. Je kunt proefjes 

nauwkeurig uitvoeren. 
• Je kunt op verschillende manieren water schoon maken.
• Je kunt vertellen hoe ze in het echt water schoonmaken.

Deel met je 
groepsgenoten:
• Wat hebben jullie geleerd?
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