
 

 

 

Waterleerpad  
 
Het Waterleerpad is een leuk lesprogramma voor de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. In de theorieles van een uur gaan we in op het belang van water, de rol van het 
waterschap en staan we stil bij de waterproeven die tijdens de excursie gedaan gaan 
worden. In de praktische les die ongeveer 2 uur duurt, gaan de leerlingen onder begeleiding 
van hun eigen docenten met een raft het water op. Tijdens het varen doen ze waterproeven. 
Het Waterleerpad is een gefinancierd lesprogramma van Waterschap Rivierenland. 
 
Vakoverschrijdend 
Tijdens deze praktische les voeren de leerlingen een aantal waterproeven uit die goed passen 
in de lessen natuurkunde, biologie en aardrijkskunde. De proeven zijn digitaal aan te vragen bij 
info@ultimateadventures.nl De leerlingen varen en doen proeven onder begeleiding van eigen 
schooldocenten. 
 
Ultimate Adventures uit Borculo faciliteert het Waterleerpad met de volgende onderdelen: 

 Raftboten + peddels 

 Zwemvesten (dragen is verplicht) 

 1 kist met inhoud voor de proeven + 1 map met proeven per boot 

 Aanwezig zijn schepnetten, doorzichtige bakken e.d. 

 Uitleg over gebruik raftboot en veiligheid 
 
Scholen moeten ervoor zorgen dat de leerlingen zelf ook een map hebben + schrijfmateriaal 
om de uitkomst van de proeven te noteren. Het verdient de aanbeveling om een verslag van 
de excursie met de uitkomsten van de proeven mee te laten tellen als toetsingsmoment. 
 
In overleg met de Waterschappen zijn de voorwaarden aangescherpt. Wij verzoeken u de 
voorwaarden goed door te lezen en per omgaande getekend aan ons te retourneren. 
 
VOORWAARDEN WATERLEERPAD: 

 Leerlingen moeten, voorafgaande aan de praktische les buiten op het water, les 
hebben gehad over de proeven. Zodat de leerlingen weten wat er in de praktische les 
van hen verwacht wordt. 

 Het is verplicht om op elke raftboot een begeleider van school mee te laten varen 
(geen leerlingen uit een hogere klas).  

 Begeleiders moeten weten wat er van hun verwacht wordt. 
 Zwemvesten zijn aanwezig en dienen verplicht gedragen te worden. 
 Er mogen maximaal 12 kinderen +1 begeleider op één raftboot. 
 Activiteit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van school. 
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 Het Waterschap wijst u er nadrukkelijk op dat scholen en leerlingen serieus met het 
Waterleerpad omgaan. 

 Het besef moet er bij scholen zijn dat het Waterschap deze excursie financiert en het een 
educatieve activiteit is. 

 Het Waterschap komt steekproefsgewijs kijken bij een school op locatie. 

 
 
 
Uw school heeft zich opgegeven voor het Waterleerpad Schooljaar 2019/2020. 

 
Onze dank hiervoor! 
 
 
WATERLEERPAD 
 
Datum: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
School: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Aantal leerlingen: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Leerjaar en niveau Leerlingen: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Afgesproken vaartraject 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

o Ondergetekende heeft kennisgenomen van de voorwaarden om mee te doen aan het 
Waterleerpad 2019/2020 

 
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
School: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam Docent: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Tevens contactpersoon voor Ultimate Adventures) 
 
 


