MINIWORKSHOP: KENNISMAKEN MET
ENERGIEKE SCHOLEN
Wat?
Over Energieke Scholen kun je natuurlijk een prachtige PowerPoint presentatie verzorgen!
Voor een kennismaking met het educatieve deel van het programma is een miniworkshop een leuke
en enthousiasmerende manier om je publiek kennis te laten maken met het materiaal

Voor wie?
Bestuurders, collega’s, directeuren, leerkrachten.

Hoe?
Heel eenvoudig: Je laat je publiek in groepjes kort kennis maken met het materiaal waarna ze hun
bevindingen aan elkaar presenteren.

Wat heb je nodig?
de Energieke Scholen meterbox met de meters en de lesboekjes
een aantal lootjes om de groepjes te vormen
voor elk groepje de opdracht op papier
Voor de lootjes moet je van te voren even weten hoeveel mensen er aanwezig zijn zodat je een
evenwichtige verdeling kunt maken voor de groepjes.

Werkwijze:
leg uit hoe de workshop in z’n werk gaat en hoeveel tijd er beschikbaar is;
laat iedereen een lootje trekken;
roep de teams één voor één bij je en geef ze het betreffende lesboekje en de meter mee;
roep na een x-aantal minuten iedereen weer terug in de zaal en laat alle teams heel kort hun
bevindingen presenteren.
Let op: hou het kort! Het gaat erom dat de aanwezigen een idee van het lesmateriaal krijgen,
niet dat ze het helemaal uitvoeren.
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KENNISMAKEN MET ENERGIEKE
SCHOLEN
De opdrachten
1.

Je bent ingedeeld in team 1,2,3,4,5 of 6
Elk team heeft een eigen opdrachtboekje en een eigen meter.
Bekijk met elkaar het opdrachtboekje voor jullie team en zorg ervoor dat je straks in enkele
zinnen kunt uitleggen wat de opdracht is voor jullie team.

2.

Het educatieve deel van het project Energieke Scholen bestaat uit een 5-tal lessen voor ieder
team
Ga aan de slag met één van de meetopdrachten uit les 2 van jullie team. Deze opdrachten zijn
te vinden op:
Boekje team 1: bladzijden 11,13,14 (CO2-meter)
Boekje team 2: bladzijden 10,12,13 (Decibelmeter)
Boekje team 3: bladzijde 13 (Luxmeter)
Boekje team 4: bladzijde 11 (Energiemeter)
Boekje team 5: bladzijden 15 en 16 (Rolmaat)
Boekje team 6: bladzijden 11,12 (Thermometer)

3.

Je hebt tot …. de tijd

4.

Wijs iemand aan die in maximaal twee minuten het volgende presenteert aan de hele groep:
Vertel wat de opdracht is voor jullie team.
Vertel iets over jullie onderzoekje en wat daaruit naar voren kwam.
En wat je verder nog kwijt wil over je kennismaking met Energieke Scholen!
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