Labonderzoek
slootwater
Wiens neus is de labjas waardig?
Verander je lokaal in een laboratorium
en ga samen op onderzoek.
Na deze les kunnen de leerlingen:

• De kwaliteit van slootwater onderzoeken en dit vergelijken
met andere vloeistoffen.
• Kleinschalige wetenschappelijke proefjes zelfstandig
uitvoeren.
• Deze les sluit aan bij kerndoel 42: De leerlingen leren
onderzoek doen aan materialen en natuurkundige
verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht,
magnetisme en temperatuur.

Benodigdheden
•
•
•
•
•

1 liter slootwater
1 liter kraanwater
1 liter azijn
1 liter troebele appelsap
4 afsluitbare potjes per groepje –
genummerd
• 1 pakje lakmoespapier*
• 1 resultatenvel per groepje
• 1 onderzoeksrapport per groepje
* Lakmoespapier is verkrijgbaar bij een
dieren- of vissenspeciaalzaak.
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Lesvoorbereiding
Voorbereiding

Lees de lesbrief door en probeer zelf eventueel
de onderzoeksmethoden uit. Het kan handig
zijn om zelf al de onderzoeksresultaten te
verzamelen over het slootwater.
Maak alvast de potjes klaar: 4 afgesloten potjes
met 4 verschillende vloeistoffen per groepje.
Vergeet de potjes niet te nummeren, zodat je
weet welke vloeistof er in zit.

Introductie

Maak samen met alle leerlingen een tekening
op het bord van de smerigste sloot die er is.

15
min.

Je mag er ook dingen bij schrijven. Prikkelende vragen
die je kunt stellen zijn: Hoe ziet dit water eruit? Hoe
ruikt het? Zijn er misschien dingen die je niet kunt
zien maar die het water wel slecht maken?

Een aantal aspecten van hoe gezond een sloot is
kun je prima onderzoeken in de klas:
 oe ruikt het water?
H
Een gezonde sloot ruik je nauwelijks. Stank komt
waarschijnlijk door verontreiniging, zoals een
lozingspunt van een riool of bedrijventerrein.
Welke kleur heeft het water?
Gezond water is helder en kleurloos. Water met
bacteriegroei is vaak wit, grijs of bruin. Als water een
rode gloed heeft, kan dit duiden op ijzer. Groenig
water kan duiden op algengroei.
Hoeveel licht kan er door het water?
Hoe troebeler het water en hoe meer los
ronddrijvende deeltjes, des te ongezonder is de sloot.

Na ongeveer 10 minuten maak je de stap
naar onderzoek doen.

Stel jij bent een onderzoeker in een lab die onderzoek
wil doen naar dit water. Je hebt de sloot niet gezien.
Wat ga je onderzoeken? En hoe?

Informatie

Achtergrondinformatie

5

min.

Vertel de leerlingen dat ze stap voor stap een
onderzoek gaan doen naar de kwaliteit van
het slootwater. Per proefje komt er een uitleg en er zijn
andere vloeistoffen om het om het slootwater mee te
vergelijken. Welke vloeistoffen dit zijn, dat blijft voor de
leerlingen nog even geheim. Na het onderzoek maken de
leerlingen een onderzoeksrapport.

Hoe zuur is het water?
Dit kun je ontdekken met de pH-waarde. Die schaal
loopt van 1 (heel zuur) naar 14 (heel basisch, zepig).
Ons kraanwater zit rond de pH-neutraal van 7. De
meeste planten en dieren doen het dan het best. Je
kunt de pH-waarde meten met lakmoespapier. Dit
verandert van kleur zodra het in contact komt met
water. Bij de verpakking zit een legenda waarmee je
de kleur kunt aflezen en de pH-waarde van het water
kunt bepalen.
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Labonderzoek
slootwater
Doen

Tip! Laat de leerlingen ook
een sloot in de buurt van hun
huis, BSO of sportclub in kaart
brengen.
Zo krijg je een slootjesoverzicht
van de hele buurt.

Afsluiting

10
min.

Vraag aan de leerlingen;

Hoe ze het vonden om slootonderzoeker te zijn.
Hebben ze bijzondere dingen ontdekt?
Iets dat ze misschien niet hadden verwacht?
Zouden ze nog een keer onderzoeker willen zijn?

Vul gezamenlijk één onderzoeksrapport in met de hele klas.

30
min.

Zo komen ze erachter dat er verschillen zitten in de metingen.
Vraag de leerlingen waardoor ze denken dat dat komt. Sluit af met
het raden welke vloeistoffen de andere vloeistoffen waren.

1. Maak groepen van 4/5 leerlingen en geef per
groepje vier strookjes lakmoespapier, één
resultatenvel en één onderzoeksrapport.
2. Zet bij elk groepje 4 gesloten potjes neer. Vertel nog niets
over de vloeistoffen. Leg de verschillende metingen uit,
waarna de leerlingen de meting zelf uitvoeren en hun
bevindingen noteren op het resultatenvel.
3. Vertel de leerlingen in welk potje het slootwater zit. Laat de
leerlingen een onderzoeksrapport invullen en conclusies
trekken over de kwaliteit van het slootwater.

slootwater
PLUS-opdracht

kraanwater

azijn

De leerlingen gaan uitproberen hoe je troebel water helderder
kunt maken. Eén manier daarvoor is water te laten verdampen.
De proef moet je op een zonnige dag doen, want je hebt best wat
warmte van de zon nodig! Met behulp van dit filmpje kan jij de
instructie laten zien en daarna de leerlingen het laten uitvoeren.
https://www.youtube.com/watch?v=DWUythdcQ3Y&list=PLYOxZY
uZZAe14Ittsx79mHFHnqKL3oi-n&index=22&t=0s
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troebele
appelsap
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Resultatenvel

Experiment 3: de troebelheidsmeting
Potje 1.
Kun je door deze vloeistof heen kijken?

Deel 1
Naam:

heel goed

Waar ruikt het naar?

....................................

Hoe goed kunnen planten en dieren in deze vloeistoffen leven?

lekker

neutraal

Door deze experimenten te doen kun je daar achter komen.
Schrijf je resultaten hier op. Zo kun je ze later nog eens
terugkijken of opzoeken als je ze bent vergeten.

stinkt een beetje

stinkt erg

Experiment 1: de geurproef
Potje 1.

Potje 4.

geen

....................................

lekker

neutraal

stinkt een beetje

stinkt erg

....................................

lekker

neutraal

stinkt een beetje

stinkt erg

Hoe ruikt het? Kruis aan:
lekker

neutraal

stinkt een beetje

stinkt erg

veel

niet zo goed

weinig

geen

Potje 3.
Kun je door deze vloeistof heen kijken?
heel goed

veel

..........................

geen

Kun je door deze vloeistof heen kijken?
heel goed

..........................

Potje 4.
Welke kleur heeft deze vloeistof?

weinig

Potje 4.

Potje 3.
Welke kleur heeft deze vloeistof?

niet zo goed

..........................

Potje 2.
Welke kleur heeft deze vloeistof?

een beetje

Zweven er stukjes in de vloeistof?

Experiment 2: de kleurproef
Welke kleur heeft deze vloeistof?

....................................

een beetje

Hoe ruikt het?

Potje 1.
Potje 2.

Kun je door deze vloeistof heen kijken?

Zweven er stukjes in de vloeistof?

Hoe ruikt het? Kruis aan:
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weinig

Potje 2.

heel goed

Waar ruikt het naar?

Waar ruikt het naar?

veel

Hoe ruikt het?

Onderzoeksvraag:

Waar ruikt het naar?

niet zo goed

Zweven er stukjes in de vloeistof?

Potje 3.

...............................................

een beetje

niet zo goed

Zweven er stukjes in de vloeistof?
veel

..........................

een beetje

weinig

geen
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Resultatenvel
Deel 2

Experiment 4: de pH-waarde
Potje 1.
Wat is de pH-waarde van deze vloeistof?

Potje 4.
Wat is de pH-waarde van deze vloeistof?

.............................................................
.............................................................
Wat betekent deze waarde? Het water is:
zuur

neutraal

Wat betekent deze waarde? Het water is:
zuur

neutraal

basisch

basisch

Potje 2.
Wat is de pH-waarde van deze vloeistof?

Bonusvraag: wat zit in welk potje?
.............................................................
Wat betekent deze waarde? Het water is:
zuur

neutraal

basisch

Potje 3.
Wat is de pH-waarde van deze vloeistof?

.............................................................

Welke vloeistoffen zitten er in de verschillende potjes
denk je?
Potje 1:

Potje 2:

Potje 3

...............................................

...............................................

...............................................

Wat betekent deze waarde? Het water is:
zuur
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neutraal

basisch

Potje 4:

...............................................
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Onderzoeksrapport
Naam:

Hoeveel deeltjes zweven er in het water?

........................................................................................

Naam van de sloot:

Er zweeft bijna niets in het water

0 punten

Er zweven wel wat deeltjes in het water, maar niet zo veel

1 punt

Er zweven heel veel deeltjes in het water

2 punten

Wat is de pH van het slootwater?
De pH is rond de 7 (tussen de 6,5 en 7,5)

0 punten

De pH is iets lager of iets hoger (tussen de 5 en 6, of 8 en 9)

1 punt

De pH is veel lager of hoger (lager dan 4 of hoger dan 10)

2 punten

................................................................

Hoe rook het slootwater?

Punten tellen

Het slootwater ruikt neutraal

0 punten

Het slootwater ruikt een beetje gek, maar stinkt niet heel erg

1 punt

Het slootwater stinkt heel erg (naar rotte eieren)

5 punten

Welke kleur heeft het slootwater?
Het slootwater is kleurloos

0 punten

Het slootwater is een beetje groen/rood/wit/grijs/bruin

1 punt

Het slootwater is erg groen/rood/wit/grijs/bruin

2 punten

Tel alle punten bij elkaar op. Met het totaal aantal punten kun je aflezen hoe goed de
onderzochte sloot is voor planten en dieren.
0 - 3 punten

In deze sloot kunnen dieren en planten waarschijnlijk goed leven.

4 - 6 punten	In deze sloot hebben dieren en planten het waarschijnlijk een beetje
moeilijk. Daardoor kunnen niet alle dieren en planten daar leven.
6 - 14 punten	In jouw sloot hebben dieren en planten het waarschijnlijk moeilijk. Het
slootwater is niet zo gezond en daardoor kunnen er maar weinig dieren
en planten leven.

Hoe makkelijk kon je door het water heen kijken?
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Je kan makkelijk door het slootwater heen kijken

0 punten

Door het slootwater kijken is een beetje moeilijk/troebel

1 punt

Door het slootwater kijken is erg moeilijk/troebel

2 punten

Aantal punten:

..........................................................................
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