Try-out watertentoonstelling Wellantcollege
Met als thema ‘waterveiligheid en wateroverlast’ is in de Week van Ons Water* de reizende
Watertentoonstelling voor de eerste keer opengesteld. In het Natuurcentrum in Gorinchem hebben
studenten Watermanagement van het Wellantcollege mbo Gorinchem op 12 oktober de eerste
school ontvangen bij hun reizende expositie over waterbewustzijn en waterveiligheid.
Tijdens deze try-out hebben kinderen uit groep 7 en 8 van OBS J.P. Waale kennis opgedaan over de
mogelijkheden en bedreigingen van water. Wat gebeurt er als een dijk doorbreekt? Wat kan ik doen
als mijn huis onder water komt te staan? Wat betekent leven onder NAP? Waarom vormen
muskusratten een bedreiging voor onze dijken? Dit zijn een paar voorbeelden uit een reeks vragen
die de kinderen op een informatieve en interactieve manier meekrijgen.
Aan de hand van allerlei attributen leren kinderen over de historie en toekomst van dijken,
dijkbedreigingen en via en een app krijgen ze inzicht in hun eigen woongebied als dijken zouden
doorbreken. Ook worden tips meegegeven wat te doen wanneer je huis onder water staat. Tot slot
wordt de opgedane kennis getoetst door middel van een quiz, waar teams tegen elkaar strijden. Dan
wordt duidelijk wat er geleerd is tijdens de uitleg door de studenten.
Op deze manier wordt het bewustzijn over water en de veiligheid hieromtrent op een educatieve en
tegelijkertijd boeiende manier overgebracht. De tweedejaars studenten Watermanagement van
Wellantcollege Gorinchem hebben in samenwerking met studenten van DaVinci college in
Hardinxveld-Giessendam deze expositie vorm gegeven.
Eind augustus hebben ze hun plan van aanpak gepresenteerd aan de burgemeester van Sliedrecht en
de wethouder van Papendrecht, beiden lid van de gebiedsraad MIRT A5H. Deze gebiedsraad
informeert inwoners van A5H over de mogelijke gevaren van hoog water in de regio en mogelijke
dijkversterkingplannen. De Raad heeft studenten Watermanagement de opdracht gegeven het
waterbewustzijn van jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar te vergroten door een reizende
tentoonstelling te ontwikkelen, waarmee ze langs basis- en VMBO scholen zullen gaan.
Deze tentoonstelling past binnen de doelstellingen van de PPS Waterroute*, namelijk het stimuleren
van een duurzame samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers om kennis in
(water)opleidingen aan te laten sluiten bij de praktijk.
Tijdens het symposium dat PPS Waterroute samen met stichting Blauwzaam op 6 oktober jl. heeft
georganiseerd, hebben de studenten al aan de bezoekers laten zien dat zij de expositie aan het
bouwen zijn. In bijgaand artikel leest u hun opgedane ervaringen tot nu toe.
http://destadgorinchem.nl/lokaal/de-strijd-tegen-het-water-174131
*Week van Ons Water: meer informatie: https://www.onswater.nl/weekvanonswater
*PPS Waterroute: meer informatie: http://www.ppswaterroute.nl/
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Twee groepen strijden tegen elkaar. Elk goed antwoord levert 10 seconden pompen op. Winnaar is
de groep die het meest heeft mogen pompen.

De jury bepaalt welke groep heeft gewonnen

