Leuk en leerzaam om te doen: de Kraanwater Quiz. Zo komt jouw klas van alles over (kraan)water te weten.
Wist jij bijvoorbeeld al dat een kameel 130 liter water achter elkaar kan drinken?
De quizvragen worden gesteld tijdens een informatieve video die je kunt vinden op Kraanwatergraag.nl/school.
Om de quiz in de klas te kunnen spelen heb je dus een digibord of een computer met internetverbinding
nodig. De video duurt ongeveer 12 minuten.
Het werkt zo:
In de doos zitten antwoordformulieren voor de leerlingen. Hier kunnen ze het juiste antwoord op aanvinken.
De video toont korte fragmenten over kraanwater. Tussendoor komen er vragen in beeld.
De leerlingen hebben 15 seconden de tijd om het juiste antwoord op hun formulier aan te vinken.
De video telt zelf de seconden af, dus je hoeft hem niet stop te zetten. Als de leerlingen meer tijd
nodig hebben, kun je hem natuurlijk wel even pauzeren.
De juiste antwoorden op de vragen vind je hieronder dik gedrukt.
Vragen en antwoorden
Hier volgen de vragen uit de quiz. Dikgedrukt geeft het juiste antwoord op de vraag.
1.		 Waarom is kraanwater gezonder dan limonade?
a. In limonade zit veel suiker en in kraanwater niet
		 b. In kraanwater zit meer vocht dan in limonade
		 c. Limonade helpt niet tegen de dorst
2.		 Wanneer moet je extra veel drinken?
		 a. Voordat je gaat slapen
b. Als je gesport hebt
		 c. Als je televisie aan het kijken bent
3. Welk land heeft het beste kraanwater van de wereld?
		 a. Frankrijk
b. Nederland
		 c. Spanje

4.		 Waar wordt kraanwater van gemaakt?
		 a. Van zeewater
		 b. Van regenwater
c. Van water dat uit de grond, duinen, rivieren of meren komt
5.		
		
		
		

Wat is een waterwingebied?
a. Dat is een gebied waar water uit de grond gehaald wordt om kraanwater te maken
b. Dat is een gebied waar veel watersport is
c. Dat is een gebied waarin grote meren liggen

6.		 Waarom haalt een drinkwaterbedrijf water uit een natuurgebied?
a. Dat doen ze, omdat het grondwater daar al heel schoon is
b. Dat doen ze, om te voorkomen dat het natuurgebied te nat wordt
		 c. Dat doen ze, omdat daar niemand er last van heeft
7.		 Kun je buiten Nederland veilig kraanwater drinken?
		 a. Ja, als het uit een kraan komt, is het altijd veilig
b. Nee, daar kun je niet op vertrouwen
		 c. Als de eigen bevolking dat doet, dan is het voor mij ook veilig
8.		 Hoe weet je zo zeker dat het kraanwater in Nederland veilig is?
a. Dat komt omdat het in een laboratorium onderzocht wordt
		 b. Dat komt omdat het water al bijna schoon uit de grond komt
		 c. Dat komt omdat er nooit ziekteverwekkende bacteriën in ons water kunnen komen
9.		 Waarom kun je beter kraanwater drinken dan iets anders?
a. Kraanwater is gezond, lekker, goedkoop en beter voor het milieu
		 b. In kraanwater zitten alle voedingsstoffen, die je lichaam nodig heeft
		 c. Het maakt niet uit, als je maar genoeg drinkt
10.		 Hoe komt het kraanwater in huizen, scholen en bedrijven?
a. Via een netwerk van leidingen, die onder de grond liggen
		 b. Dit water wordt gebracht door grote tankwagens
		 c. Via grote voorraadtanks, die onder de grond liggen
11.		 Een kameel kan wel 130 liter water drinken. Hoeveel glazen water zijn dat?
Benaderingsvraag; 130 liter is gelijk aan 650 glazen water.

