
 
 

H A N D L E I D I N G  

DE SCHOOLDAKREVOLUTIE 

Doelgroep: Groep 7 en 8 

Wat houdt de activiteit in? 

De kinderen gaan leren over zonne-energie. Ze gaan 
een dakinspectie uitvoeren en kunnen zo checken of 
hun schooldak geschikt is voor zonnepanelen. De 
kinderen gaan niet zelf het dak op! Ze blijven gewoon 
op de grond. 

De kinderen gaan begrijpen hoe een zonnepaneel 
werkt door de uitleg in de instructievideo’s. Ze leren 
berekenen hoeveel energie er in hun schoolgebouw 
wordt verbruikt, hoe hoog de energierekening van de 
school is en hoeveel zonnepanelen de school nodig 
heeft om het energieverbruik te compenseren. Ze 
leren berekenen hoeveel CO2 uitstoot ze met de 
zonnepanelen kunnen besparen en beoordelen of het 
schooldak geschikt is voor zonnepanelen. 

Een deel van de activiteit wordt gezamenlijk 
uitgevoerd, een deel in groepjes. Misschien mogen de 
leerlingen de uitkomsten van deze workshop aan het 
einde wel aan de directeur presenteren en hem/haar 
om een reactie vragen? 
 
Benodigdheden: 

• Klaslokaal met digibord 
• Werkbladen voor de leerlingen (beschikbaar op 

workshopportaal) 

Taken docent: 

• Misschien kunt u het energieverbruik van de 
school opvragen voor u aan deze workshop 
begint? Het is niet nodig, wel handig. 

• Download van het workshopportaal het werkblad 
met de titel ‘SDR-werkblad-Schooldakrevolutie 
gr7-8’. 

• Print één exemplaar per twee leerlingen, bij 
voorkeur zwart/wit en dubbelzijdig. Deel de 
bladen pas uit nadat u de video’s heeft laten zien. 

• Deel het lokaal in met tafelgroepjes van 4 of 6 
kinderen per groep. 

• Ga naar www.schooldakrevolutie.nl/educatie  
• Zoek de video ‘Sem&Saar en een schooldak vol 

toekomst’. U kunt tussen de video’s wisselen aan 
de hand van de pijltjes. Speel de video af. De 
video gaat over Sem&Saar die op bezoek gaan bij 
Ben, een groot zonnepanelenfan, om alles te 
leren over zonnepanelen. Samen bezoeken zij 
een school waar heel veel zonnepanelen op het 
dak liggen. Rechtsonder op de video staat een 
knop waarmee u de video kunt vergroten. 

• Zoek vervolgens de video ´Schooldakrevolutie 
brengt het schooldak in kaart´. Speel de video af. 
Roebyem Anders, ook wel de Zonnekoningin van 
Nederland genoemd, neemt de kinderen mee in 
de wereld van zonne-energie en legt hen uit wat 
ze moeten doen in de workshop. 

• Deel de werkbladen uit.  
• Opdracht A kunt u de kinderen in groepjes laten 

maken of klassikaal uitvoeren. B gaat klassikaal 
en vanaf C werken de kinderen zelfstandig. 

Bronvermelding bij opdracht A: 

• A1: de PO raad rekent met een gemiddelde van 
23 leerlingen per groep in NL 

• A2: de richtlijn is dat er gerekend moet worden 
met 8,7. Om het niet te moeilijk te maken voor 
de kinderen hebben we 9 aangehouden als 
vermenigvuldigingsfactor. 

• A3: De bron van het vermeningvuldigingsgetal is: 
“Energielabels en het daadwerkelijk 
energieverbruik van scholen en tehuizen in de 
zorg”, feb. 2018, ECN-E-18-011. Het juiste getal 
is 27,5 kWh per vierkante meter per jaar. Om 
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het niet te moeilijk te maken, hebben we ook hier 
gekozen om een getal zonder een cijfer achter 
de komma te gebruiken. 

• Bij A3 berekenen de kinderen het 
energieverbruik van de school. Het is prettig als 
u het daadwerkelijk verbruik weet, zodat de 
kinderen met het juiste getal de rest van de 
opdrachten kunnen maken. 

Opdracht B: 

• Klik op deze link van de ‘Schooldakkaart’ en 
bekijk deze met elkaar. Er verschijnt een kaart 
vol met gekleurde stippen. 

• Type het adres van uw school in en bekijk wat 
voor kleur stip uw school heeft: 
• Groen: heeft al zonnepanelen 
• Oranje: kan (duidelijk) meer 
• Rood: heeft geen zonnepanelen 
• Grijs: het schooldak lijkt ongeschikt 
• Wit: nog geen quickscan beschikbaar 

• Wij hebben ons uiterste best gedaan om zoveel 
mogelijk dakscans op de kaart te zetten. Staat 
uw school er nog niet bij? Stuur dan even een 
berichtje naar: educatie@schooldakrevolutie.nl. 
Wij sturen u dan z.s.m. de dakscan toe. 

Opdracht C t/m F: 

• De kinderen kunnen deze opgaven maken met de 
getallen die zij zelf hebben berekend bij opdracht 
A en B. U kunt er nu voor kiezen om de 
leerlingen het daadwerkelijke energieverbruik 
van school te geven om de opdrachten C t/m F te 
maken. 

• Ondersteun de kinderen waar nodig met de 
berekeningen. 

 

Tijd over? 

• Via www.zonatlas.nl kun je bekijken welk dak 
geschikt is voor zonnepanelen. Leuk voor de 
leerlingen om te kijken of het dak van hun eigen 
huis geschikt is. Of het dak van hun sportclub. 

Suggesties/tips/vragen over deze 
workshop? 

• Schroom niet om die met ons te delen door een 
email te sturen aan  
educatie@schooldakrevolutie.nl  
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