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Nadenken over energie
Bij het invullen van het thema ‘energie’ kun je zoveel meer doen dan de verschillende
energiebronnen en -vormen benoemen en beschrijven. Zeker hoogbegaafde kinderen kunnen op
een meer conceptuele manier nadenken over dit thema. En over de vraagstukken rondom energie
die in hun eigen toekomst zullen gaan spelen.
Met de onderbouw- en middenbouwkinderen kun je een les wijden aan het zoeken naar de bron
van al onze energie (de zon) en het koppelen van deze ‘ontdekking’ aan de oplossing van het
energieprobleem in de toekomst.
Met de bovenbouwkinderen kun je nog dieper op de materie ingaan, waarbij je het mondiale en
toenemende belang van energie bespreekt, en de problemen die we in de toekomst gaan krijgen
als de fossiele brandstoffen opraken.
Voor alle kinderen
De introductie van het thema kan geheel worden opgebouwd rond plaatjes (klik hier voor de pdf).
Aan de hand hiervan wordt op een zeer interactieve manier verteld en worden veel vragen gesteld
aan de kinderen. Het belangrijkste doel is om de kinderen zelf
tot conclusies en inzichten te laten komen, en dit vooral niet
voor te zeggen. De kinderen beschikken hoogstwaarschijnlijk al
over veel feitelijke informatie: over het heelal, over de zon, over
de watercyclus en noem maar
op. Maar sommige informatie zal
zeker ook nieuw voor hen zijn,
zoals bijvoorbeeld de link tussen
windenergie en de zon.
De kinderen zullen heel snel
door hebben waar alle vragen en hun antwoorden toe leiden: al
onze energie, in welke vorm dan ook, is te herleiden tot de zon.

Doe-opdracht
Na afloop van deze interactieve sessie krijgen de leerlingen de opdracht om, alleen of in tweetallen, nieuwe manieren te bedenken om heel direct de zon te kunnen gebruiken voor onze
energiebehoefte. Ze mogen dit beschrijven in woorden of tekenen. De opdracht is heel expliciet
om daarbij ook dingen te bedenken die misschien helemaal niet kunnen in het echt. “Dat maakt
niet uit, dat mag vandaag.”
Dit deel van de les zal voor sommige
leerlingen (misschien zelfs voor de
meesten?) een stuk lastiger blijken.
Zeker als ze nog niet vaak uitgedaagd
zijn om out of the box te denken. Veel
kinderen zullen beginnen en ook
blijven hangen in de oplossingen die
ze al kennen, bv. zonnepanelen, en
proberen om daarmee creatief te zijn,
bv. zonnepanelen op een kerstboom.

Het is belangrijk te zorgen voor een veilig creatief klimaat in de klas. De leerlingen moeten niet
bang zijn om iets ‘fout’ te doen (wat helemaal niet kan bij deze opdracht...) of om voor schut te
staan in de klas. Pas dan zullen ze de écht creatieve denkstap maken waar we op hopen, maar
die zo vreemd aanvoelt: letterlijk de zon naar de aarde halen, of de zon namaken op aarde.
Eén van de bovenbouwers had bedacht om met een raket een stuk
van de zon af te schieten en dat met een touw naar de aarde te
trekken. Hij werd door de rest van de klas in eerste instantie
uitgelachen: “dat kan helemaal niet”. Toen duidelijk werd dat dat
eigenlijk wel de kern van de oplossing zou zijn, waren de andere
leerlingen onder de indruk.

Nog een stap verder met de bovenbouw
Met de bovenbouwkinderen ga je (direct hieropvolgend, of op een ander moment) nog dieper op
het thema in (klik hier voor de pdf). Het belang van duurzame energie is in deze vervolgles het
leerdoel. Als startpunt kun je de creatieve oplossingen gebruiken die de kinderen in de eerste les
hebben bedacht, zeker als daar een oplossing bij zat in de richting van “de zon op aarde”.
Het nadenken over energie begint nu bij een historisch besef en het sterk gegroeide belang van
energie voor de mensheid. Het is in dit verband ook belangrijk om in te gaan op de gigantische
toename in energieverbruik door gebruik van internet; veel kinderen (en volwassenen!) beseffen
dit niet. En wat zegt het over het belang van energie dat het woord in zoveel talen op nagenoeg
dezelfde manier wordt uitgesproken?
Je eindigt deze les met de link naar actueel wetenschappelijk onderzoek naar kernfusie, en de
bouw van een kernfusiereactor op aarde (ITER). Het Spiderman2-filmpje is weliswaar sciencefiction, maar het concept verschilt niet van wat wetenschappers werkelijk aan het proberen zijn
voor elkaar te krijgen. Het noemen van het begrip kernfusie en van ITER kan het eindpunt zijn van
deze les, maar kan het kan voor sommige kinderen een startpunt zijn om hier nóg meer over uit te
zoeken. Laat deze kinderen hier dan een apart project van maken. Meer (Nederlandstalige)
informatie over kernfusie is te vinden op http://www.fusie-energie.nl/nl/fusie-energie.
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Helemaal leuk is het om af te sluiten met de
Fusion Road Show: een mix van theater en
wetenschap. “Met gebruik van drama, liveexperimenten en het actief betrekken van de
toehoorders vertelt de show in 45 minuten het
verhaal over fusie-energie als onuitputtelijke
energiebron.” Meer info hierover vind je ook via
bovengenoemde website. Deze show wordt
uitgevoerd voor een publiek van minimaal 100
personen; wellicht in gezamenlijke actie met
andere hoogbegaafenklassen of een naburige
VO-school binnen hun vak natuurkunde?
(Groot Eindhoven, 13 januari 2010)
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