Lesvoorbereiding

Slootonderzoek

Voorbereiding

Lees de lesbrief en zoek alvast een goede sloot uit
voor het onderzoek. Bedenk of je een Secchi-schijf wilt
aanschaffen of zelf in elkaar zet. Zorg ervoor dat de
benodigde materialen aanwezig zijn.

Hoe gezond is jouw sloot?
Doe onderzoek en leer
hoe gezond jouw sloot is.
Na deze les kunnen de leerlingen:
• Omschrijven wat kenmerken zijn van een gezonde
sloot.
• Zelfstandig een onderzoek doen naar de
gezondheid van een sloot.
• 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.

Introductie

Begin de les met petje op-petje af.

Lees de stellingen voor met de vraag: wat is
gezonder? Als de leerlingen denken dat de eerste stelling
goed is blijven ze zitten, als ze denken dat de tweede stelling
goed is staan ze op.

•

• 1 onderzoekskaart: Zoekkaart waterdiertjes
per groepje
• 1 onderzoekskaart: Secchi-schijf
per groepje
• 1 Secchi-schijf
• 1 witte bak of emmer per groepje
• 1 schepnet per groepje
• 1 zeefje of lepel per groepje
• 1 loeppotje per groepje
• 1 onderzoekskaart: Waterbeleving per
groepje
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Slootwater met dezelfde kleur als kraanwater
of slootwater met een andere kleur

• Water met een dikke laag kroos of

water zonder een dikke laag kroos
Sloten met veel verschillende dieren en planten
of sloten met weinig verschillende dieren en planten

• Een ondiepe of

een diepe sloot

•

Slootwater waar je makkelijk doorheen kunt kijken
of slootwater waar je moeilijk doorheen kunt kijken

• Een sloot met veel rommel en afval of

een sloot met weinig rommel en afval
een sloot die je nauwelijks ruikt

Leg kort uit wat jullie met de klas gaan onderzoeken
bij de sloot en hoe je dit kunt doen. Bespreek hiervoor
de onderzoekskaarten, waar de leerlingen mee aan de slag
gaan. Leg daarna de opdracht uit, deel de leerlingen in
groepjes van 4 á 5 en deel de onderzoeksmaterialen uit.

De onderzoekers van het Nederlands Instituut voor
Ecologie (NIOO KNAW) doen door heel Nederland
onderzoek naar de waterkwaliteit.

• De biodiversiteit onderzoek je door naar
waterbeestjes te speuren (zoals uitgelegd op
pagina 5) en te turven hoeveel je van welke soort
tegenkomt.
• Lichtdoorlatendheid kun je meten met een Secchischijf die je in het water laat zakken. Hoe langer
je hem kan zien, hoe beter. Door de Secchi-schijf
in de bodem te drukken kun je de sliblaag meten.
De volledige instructies hiervoor staan op de
onderzoekskaart.
• Wat jij van het water vindt, geeft ook een beeld van
de kwaliteit van het water. Vind je het bijvoorbeeld
stinken of zou je er best pootje in willen baden? De
vragen over beleving staan op de onderzoekskaart
Waterbeleving.

• Een sloot die stinkt of

Informatie

Achtergrondinformatie

Daar kunnen ze al veel over zeggen als ze iets weten
over de biodiversiteit, de lichtdoorlatendheid van het
water en de sliblaag.

De stellingen zijn:

•

Benodigdheden

10
min.

Tip! Vind je het spannend om met de klas naar een
sloot te gaan? Ga eerst zelf op ontdekkingstocht naar
een geschikte sloot: eentje waar er genoeg ruimte is
voor de hele klas om rond te lopen en met óf stevige
oevers die niet opeens afbrokkelen óf oevers die
geleidelijk aflopen.

5

min.
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Slootonderzoek

Afsluiting

Bespreek bij terugkomst in de klas samen de
resultaten van de verschillende groepjes.

De groepjes gaan onderzoek doen naar hoe gezond de sloot is.
Dit doen ze bij twee onderzoeksposten.
Bij één post wordt de biodiversiteit onderzocht door slootwater
te scheppen en de dieren te tellen. Bij de tweede post wordt de
waterkwaliteit onderzocht met de Secchi-schijf.
Alle groepjes vullen één keer de onderzoekskaart Waterbeleving
in. Dit kunnen zij doen na of voor het meten met de Secchi-schijf,
zodat ze niet op elkaar hoeven te wachten als er niet genoeg
ruimte is.

Doen

35

min.
1. Bespreek voordat je naar buiten gaat de regels
over hoe de leerlingen zich dienen te gedragen
aan de waterkant: voorzichtig zijn in de buurt van
de rand, oppassen zodat je anderen niet per ongeluk in het
water duwt, loop voorzichtig zodat je geen planten vertrapt
en rustig bewegen als je de dieren goed wilt kunnen zien.
2. Ga met de klas naar de sloot.
3. Herhaal kort de opdracht en de afspraken. Vertel hoe lang
de leerlingen de tijd hebben.
4. Geef de leerlingen een startpost. Ze hebben ongeveer
10 minuten voor de metingen met de Secchi-schijf en om de
Waterbelevingskaart in te vullen. Zo kunnen alle groepjes
dat onderzoek proberen en zijn ze de rest van de tijd aan het
speuren naar beestjes.
5. Geef een paar minuten van tevoren aan dat je bijna weer
terug gaat en dat de leerlingen moeten gaan afronden.
6. Ga terug naar het lokaal.
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Hebben de verschillende onderzoeksteams
dezelfde conclusie getrokken over de sloot?
Waar zouden verschillen vandaan komen?

10
min.
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Maak een Secchi-schijf
Zo pak je het aan!
Helderheid meten

Het meten van de helderheid van het water wordt al gedaan sinds mensen
onderzoek doen. In 1865 bedacht Angelo Secchi (ja, vandaar die naam!)
de Secchi-schijf om op een gestandaardiseerde manier de helderheid te
bepalen.
Deze methode gebruiken mensen nog steeds wereldwijd in zoet water en
oceanen als eenvoudige maat voor de ‘gezondheid’ van het water.

Stap 1

Gebruik de zwarte watervaste
stift om de glimmende kant
van de cd in 4 gelijke vlakken
te verdelen.
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Stap 2

Kleur twe
e tegenove
rgestelde
vlakken in
met de m
arker/verf
of zwarte
tape.

Benodigdheden

• CD of DVD die je niet meer gebruikt of de deksel
van een potje of rond bakje
• Rechte stok (ongeveer 2 meter)
• Zwarte watervaste stift, watervaste verf of tape
• Liniaal, duimstok of rolmaat
• Ducttape

Stap 3

Steek het uiteinde van
de stok door het gat
in de cd en tape hem
goed vast.

Stap 4
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Onderzoek waterbeleving
Jullie mening over het water is ook belangrijk! We willen graag weten wat
jullie vinden van het water waar jullie vandaag naartoe zijn gekomen. Welk
rapportcijfer zouden jullie het geven? En zouden jullie er zelf bijvoorbeeld in
willen zwemmen? Discussieer met je groepje over de vragen hieronder en kom
samen tot een antwoord.

Waar zou je het water voor willen gebruiken? (je mag meerdere vakjes aankruisen)
Pootje te baden
De hond in te laten zwemmen
Te vissen
Zelf in te zwemmen
Duiken
Zeilen, roeien, kanoën, surfen en/of bootje varen
Genieten van de natuur
Landbouw (bv. drinkwater voor vee, planten water geven)
Niets

Vind je dit water geschikt om… (je mag meerdere vakjes aankruisen)
Pootje te baden
De hond in te laten zwemmen
Te vissen
Zelf in te zwemmen
Duiken
Zeilen, roeien, kanoën, surfen en/of bootje varen
Genieten van de natuur
Landbouw (bv. drinkwater voor vee, planten water geven)
Niets
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Als je het water een cijfer moet geven, welk cijfer zou je het dan
geven? Je mag een cijfer kiezen tussen de 1 en de 10. Een 1 staat voor
een hele slechte ervaring: je vindt het water bijvoorbeeld heel erg
stinken, het is een vieze kleur en er ligt veel afval. Een 10 staat juist
voor een hele goede ervaring: je vindt het water bijvoorbeeld heel
helder, er zijn veel diertjes en je zou er best in durven pootjebaden!
Ik geef het cijfer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Slootjesonderzoek: zoekkaart waterdiertjes

Invoeren resu

Wat leeft er in de sloot?

Je ziet op deze zoekkaart waterdiertjes die je in en rond de sloot kunt tegenkomen. De aanwezigheid hiervan is een goede indicator
voor de waterkwaliteit van de sloot. Welke waterdiertjes ontdek jij? Vul per soort het aantal in dat je hebt gevangen of bent
tegengekomen. Als je diertje op het plaatje lijkt maar een andere kleur heeft, tel je hem er wel bij op.

Naam locatie: .......................................................
Zie je planten op het oppervlak drijven?
Zie je onderwaterplanten op de bodem staan?

Bloedzuiger
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Vlokreeft

JA / NEE
JA / NEE

Libellenlarve

Waterspin

Aasgarnaal

Jufferlarve
Kokerjuffer

Watervlo
Platworm

Zoetwaterpissebed

Watermijt
Salamander
Eenoogkreeftje

Duikerwants

Driedoornig
stekelbaarsje

Amerikaanse
rivierkreeft

Staafwants

Waterschorpioen

Bootsmannetje

Groene kikker
Posthoornslak

Poelslak
Waterkever

Andere beestjes/opmerkingen:

Zoetwatermossel
Geelgerande
Watertor

Schrijvertje

Schaatsenrijder

Uitgeteld? Doe nu de
Secchi-schijf proef

Onderzoekskaart: Secchi-schijf
Doe proefjes met de Secchi-schijf.

Dit heb je nodig:

• Secchi-schijf
• Gemarkeerde stok

Proef 1: Helderheid water

Proef 2: Sliblaag

Ga met je rug naar de zon staan. Doe deze meting zonder zonnebril!

• Laat de Secchi-schijf in het water zakken, totdat je voelt dat de schijf op het
zachte materiaal van de bodem rust (waterdiepte A).

• Tot hij verdwijnt. Lees op

• Laat je Secchi-schijf
in het water zakken.
Steeds verder.

de gemarkeerde stok af
wat de waterdiepte is.
Schrijf dit op.

• Trek de schijf op tot
je hem net weer ziet
en schrijf ook deze
waterdiepte op.

• Lees de waterdiepte af op je gemarkeerde stok en noteer dit hieronder.
• Druk de Secchi-schijf stevig door het zachte materiaal totdat je op harder
materiaal komt (waterdiepte B).
• Lees opnieuw de waterdiepte af op je stok en noteer ook deze waarde.
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