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Energie als kernconcept 
 

Energie vormt een belangrijk deel van ons leven. 
Dagelijks komen we overal vormen van energie 
tegen, warmte, beweging, elektriciteit. Wat 
kunnen we nog zonder elektriciteit, een oplader 
voor de smartphone, of duurzame energiebronnen 
als zon en water? 
 
Tijdens de kernconcepten 'Groei en Leven' en 'Evenwicht en Kringloop' werd ons duidelijk 
waarom we zuinig moeten zijn op onze aarde. Ons energiegebruik was een in het oog 
springend item, als het gaat over onze gezondheid en duurzaamheid. 
De kinderen van groep 5/6 deden de afgelopen periode onder andere onderzoek naar wat 
de zij zelf kunnen doen om de kringloop van het leven weer mooier te maken door energie 
te besparen. Zij werkten mee aan een uitzending van Zapp your planet over de Power Check, 
dat op 18 mei a.s. wordt uitgezonden. Alle kleine beetjes maken samen een groot verschil. 
Zij kwamen tot de ontdekking dat de oplossingen vaak heel eenvoudig is en dat zij samen 
heel veel POWER kunnen genereren. 
 
 

Wat gaan we doen? 
Van die kracht maken we graag gebruik. In de komende periode gaan we met de hele school 
aan de slag en ontdekken we wat energie is en wat je er allemaal mee kunt doen. 
U weet dat we ons leren graag verbinden met de wereld om ons heen onder andere door 
middel van excursies en reizen. Eind juni staan daarom de schoolreis en het eindfeest in het 
teken van ons kernconcept.  
De opdracht wordt het maken van een duurzaam pretpark en te onderzoeken welke 
energiebronnen en technieken we daarbij kunnen gebruiken. 
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Wat leren we? 
In dit kernconcept leren we dat beweging, licht, warmte en geluid de primaire 
vormen van energie zijn.  
Iets in beweging brengen kost energie. We ervaren dat het minder energie (kracht) kost als 
we bij het tillen van zware voorwerpen gebruik maken van een katrol of een hefboom. 
Verder leren we wat licht is (de werking van een gloeilamp) en wat geluid is, namelijk 
trillingen van de lucht. En dat de ene energievorm kan overgaan in een andere energievorm, 
bijvoorbeeld: 
• luchtbeweging (wind op de molenwieken) wordt omgezet in draaikracht (ronddraaien 
   van de molensteen om het graan te malen); 
• beweging (in je handen klappen) wordt geluid; 
• warmte (steenkolen in de stookketel van een stoomlocomotief) wordt omgezet in 
   stoomdruk, waardoor beweging (van de wielen) kan ontstaan; 
• draaiende fietswielen (beweging) drijven de dynamo aan die vervolgens voor licht zorgt. 
 

Bij de overgang van de ene naar de andere energievorm 
gaat nooit energie ‘verloren’: de 
energie die we met een bepaald doel (beweging, licht, 
warmte, geluid) ergens in stoppen, 
komt er ook helemaal weer uit, alleen in een andere 
verschijningsvorm. Hoewel het 
rendement van ons energiegebruik altijd 100% is, krijgen 
we bij het overgaan van de ene 
vorm van energie naar een andere echter ook 
ongevraagde opbrengsten, bijvoorbeeld: 
elektriciteit kan een gloeilamp licht laten geven 
(gevraagde opbrengst), maar  tegelijkertijd ontstaat er 
warmte (ongevraagde opbrengst). 
De kinderen zien in dat de overgang van de ene in de 
andere energiesoort deels dus leidt tot 
nuttig rendement (de opbrengst die we wilden krijgen) 
en deels tot niet-nuttig rendement 
(de opbrengst waar we niet om gevraagd hebben). 

 
In ons vorige kernconcept kringloop en evenwicht leerden we al dat we zelf energie 
gebruiken en dat de energie die we niet gebruiken wordt opgeslagen in het vetweefsel van 
ons lichaam. Nu leren we dat alles wat we met ons lichaam doen, energie kost en arbeid 
vraagt van onze spieren. Om die energie vrij te maken, verbranden we brandstof. Door deze 
verbranding komt via een ingewikkeld proces in het lichaam energie vrij (warmte en 
beweging).  
Ook in elektriciteitscentrales werkt dat zo. Door de ketels van deze centrales met steenkool 
te stoken, kunnen we de opgeslagen zonne-energie in de fossiele brandstoffen (ontstaan ten 
gevolge van een verteringproces) ‘vrijmaken en ook hier kan niet gebruikte energie worden 
opgeslagen in accu's en batterijen. 
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• In de onderbouw staat net als altijd vooral de ervaring 
centraal. We starten op de boerderij waar Mo muis de boer 
helpt door steeds het lichtknopje uit te doen en daarna 
gebruiken we het prentenboek 'de Speeltuin' van Mies van Hout.  
 
• In de middenbouw werken de groepen 3/4 en 5/6 samen. Zij 
richten zich eerst op energieverbruik van mensen en stappen 
daarn over naar de techniek van de overbrenging van 
energievormen. Hoe draait een draaimolen en hoe werkt de 
aandrijving? Wat kunnen we daarbij leren van een watermolen 
en een gemaal, die we bij de kringloop van water 
tegenkwamen? 
 
• In de bovenbouw wordt de samenwerking tussen de groepen 7 en 8 verstevigd. Zij starten 
met het onderwerp duurzame energie en richten zich in deze periode, net als elk jaar, naast 
het werk ook  op de kampweek en de musical. 
 
 


