
Omdat jullie zonnepanelen krijgen op het dak van de 
school hebben jullie (toegang tot) de Zowiezon® Toolbox 
gekregen. Deze toolbox bevat een compleet lespakket 

voor één of meerdere lessen en communicatietools over de 
verduurzaming van de school. De toolbox is zowel online als 
offline. Online vind je deze op eneco-zowiezon.podium.nl. 

De offline tools vind je in de box.

Welkom bij 

Groep
1-8

Online & 
offline



Les 1 Energie en klimaat. 

Introductie op het thema. Wat is energie? Wat is duurzaam? 

Waarom zonnepanelen op het schooldak?

Les 2 Zonder zon.

Waar kun je energie vandaan halen? Hoe doe je dat als je geen 

zonnepanelen hebt? Hoe kunt je besparen op energiegebruik?

Les 3 Stroom van de zon.

Deze les gaat over zonne-energie. Hoe werkt een zonnepaneel?

Les 4 School in het zonnetje.

De dag dat de zonnepanelen aangesloten worden en jullie je eigen 

stroom opwekken is natuurlijk een feestelijk moment. Dat vier je in 

deze les! Bekijk op jullie digibord hoeveel energie jullie opwekken.

Les 5 Leren op zon.

Deze les gaat over wat je verder nog kunt doen om te 

verduurzamen.

Per niveau zijn er 5 lessen:

Wat kan ik doen
met de leerlingen?

Je kunt met jouw leerlingen aan de slag met 

de online en offline toolbox, of met één van de 

twee. Sommige materialen vind je zowel online 

als offline. 

Galgje
(groep 1-8)

Raad het woord voordat 
de zon ondergaat.



Aansluiting
curriculum
Met de Zowiezon Toolbox 

leren kinderen over:

 > Vormen van energie

 > Energiebronnen

 > Duurzame energie

 > Energiebesparing

Proefjes
over energie

(groep 1-8)

Memory
(groep 1-4)

Online
Escape Room 

(groep 4-8)
Je zit op school. Helemaal alleen en 

alles is dicht. Hoe kom je weg?

Vanaf het moment dat jullie als 

school besluiten zonnepanelen

te laten plaatsen, duurt het een 

aantal weken tot ze er liggen.

 > Gebruik les 1 t/m 3 in aanloop 

naar de plaatsing.

 > Met les 4 kun je een feestelijke 

dag maken van de aansluiting 

van jullie zonnepanelen.

 > In les 5 besteed je aandacht 

aan wat je nog meer kunt doen 

aan duurzaamheid. Want met 

zonnepanelen op je schooldak 

ben je op de goede weg, maar 

we moeten met zijn allen blijven 

werken aan een zonnige toe-

komst!

Ga dus naar eneco-zowiezon.podium.nl en doorloop lessen 1 t/m 5.



Communicatietools
Laat ook aan de buitenwereld weten dat jullie zonnepanelen op jullie dak 

plaatsen. Om je hierbij te helpen staan op eneco-zowiezon.podium.nl 

diverse communicatietools: 

 > Poster 

Hang de poster op in de school!  

Deze zit ook in de offline toolbox.

 > Nieuwsbericht voor ouders 

Een kant-en-klare tekst voor in de  

nieuwsbrief aan ouders. Je hoeft alleen  

nog de gaten in te vullen.

 > Persbericht 

Het is natuurlijk ook leuk als de lokale  

krant of lokale tv- of radiozender verslag  

doet van jullie actie. Maar hoe trek je  

de aandacht van de media?  

Dat leggen we uit en we geven  

basisteksten om te gebruiken.

Wat is Zowiezon?
Zowiezon is een samenwerking van Eneco en 

de Stichting Schooldakrevolutie. Zowiezon 

ontzorgt aangesloten scholen bij de realisatie 

van zonnepanelen op hun schooldak. 

i.s.m.


