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Om het thema in goede banen te leiden, kan de leerkracht op voorhand een aantal 

zaken regelen. Zo kan er bijvoorbeeld tijdens het thema een bezoek gebracht worden 

aan een recyclagepark en/of kringloopwinkel. Dit om de leerlingen meer informatie te 

geven over deze onderwerpen.  

Deze activiteiten zijn vrijblijvend. De leerkracht moet zelf waken over de haalbaarheid 

van deze activiteiten in functie van de klasgroep. Het is een verrijking als de leerlingen 

dit meegemaakt hebben.    

 

 

 

 

Er kunnen een aantal materialen vooraf verzameld worden door de leerkracht en/of de 

leerlingen. Tijdens het thema kan de leerkracht dan werken met concrete materialen. 

Het is een duidelijke context voor de leerlingen om mee aan de slag te gaan. Ze worden 

namelijk dagelijks geconfronteerd met afval thuis, maar zeker ook op school. 

Hieronder een aantal voorbeelden van materialen die ingezameld kunnen worden:  

 Plastic afval (plastic flessen, flacons, zakjes, papiertjes van verpakkingen, 

yoghurtpotjes, botervlootjes, …) 

 Papier en karton (schoendozen, eierdozen, kranten, tijdschriften, 

reclamefolders, drankkartons, …) 

 Metalen verpakkingen (frisdrankblikjes, conservenblikken, verfpotten, …) 

 Folders van recyclageparken (online of in het gemeentehuis) 

 Materiaal om een eigen composthoop te maken (optioneel) 

 Affiches van zwerfafval of sluikstorten (online te verkrijgen) 

 … 

 

De leerlingen kunnen voor het thema ook veel input geven. Een ideaal scenario is dat 

er vanuit de leervragen van de leerlingen vertrokken wordt om een thema uit te 

werken.  

 

 

 

 

 

 

 

VOORAF TE PLANNEN 

VOORAF TE VERZAMELEN 
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LES 1 : SORTEREN 

DOMEIN: NATUUR 
LESONDERWERP(EN) 

 Sorteren van afval  
 Recyclageproces glas, papier en plastic 
 Afkortingen en pictogrammen afval sorteren   

 

FOCUSDOEL 
Je leert afval op een correcte wijze te sorteren met behulp 
van pictogrammen.  
 
LESDUUR 

 100 minuten   
 2x 50 minuten  

 

 De leerlingen kunnen verwoorden waarom het belangrijk is om goed te 

sorteren. 

 De leerlingen kunnen verschillende soorten afval opdelen in groepen. 

 De leerlingen kunnen de afvalladder van Lansink verklaren aan de hand 

van een voorbeeld. 

 De leerlingen kunnen procenten met betrekking tot afval aflezen in een 

cirkeldiagram. 

 De leerlingen kunnen procenten omzetten naar breuken en/of 

kommagetallen. 

 De leerlingen kunnen de weg van gerecycleerd glas, papier en plastic 

reproduceren. 

 De leerlingen kunnen de verschillende logo’s van afval koppelen aan de 

juiste omschrijving.  

ET WT 1.23*    De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas  

                       en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel    

                       en water. 
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ONTWIKKELING VAN ORIENTATIE OP DE WERELD 
Oriëntatie op natuur 

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het 

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 

2.5-12j Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD … 

   7-12j Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water,  

 energiebronnen, grondstoffen, afval (verzamelen, sorteren en recycleren),  

 voedsel … – zelf duurzaam handelen 

 

ONTWIKKELING VAN WISKUNDIG DENKEN 
Getallenkennis 

WDgk4 Inzicht verwerven in breuken, kommagetallen, procenten en hun onderlinge 

relatie 

• Procenten 

10-12j Eenvoudige procenten lezen, schrijven, op een getallenlijn plaatsen en  

berekenen en het symbool % lezen en gebruiken 

• Onderlinge relatie 

10-12j De gelijkwaardigheid van breuken, kommagetallen en procenten onderzoeken  

en vaststellen in betekenisvolle situaties – omzettingen maken in betekenisvolle  

situaties 

 

ONTWIKKELING VAN INITIATIEF & VERANTWOORDELIJKHEID 

Engagement voor duurzaam samenleven 

IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 

       2.5-12j Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving 

 

 

 

WO NATUUR - MILIEUEDUCATIE 
3.2.8    02   Afval deponeren in de daarvoor bestemde opslagmogelijkheden in  

                  de klas en de school (bijv. papier, karton, glas, gft, pmd, batterijen,  

                  inktpatronen …) 

3.2.8   03   Aan de hand van voorbeelden illustreren hoe afval wordt verzameld,  

                 gesorteerd, en gerecycleerd. 

WISKUNDE – GETALBEGRIP 
3.1.23   Breuken in procenten kunnen omzetten en eenvoudige procenten kunnen  

  lezen, noteren, ordenen en op een getallenas plaatsen.   
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MATERIAAL 
DE LEERKRACHT DE LEERLINGEN 
 Soorten afval (flessen, flacons, 

drankkartons, metalen 

verpakkingen, textiel, groenafval, 

papier, karton, glas, metaal, …) 

 Filmpje → introductie 

https://www.ketnet.be/karrewiet/10-

februari-2017-hoe-moet-je-afval-sorteren 

 Link Mentimeter  (invulversie lln) 

DEEL 1 

https://www.menti.com/57s471tqqt  

DEEL 2 

https://www.menti.com/ycp7c5rw7f 

 Krijtbord 

 Magneten 

 Digibord  

 Chromebooks of tablets  

(als het kan één per leerling)  

 Kaartjes afvalladder van Lansink 

(per 2) 

 Werkbundel p. 1 – 12 

 Kaartjes afsluiting  

 Schrijfgerief  

 

 

 

 

 

 

 Kennisclip ‘procenten’ 

Link Mentimeter (resultaten) 

DEEL 1: Wat is afval? & Welke soorten afval zijn er? 

https://www.mentimeter.com/s/62c9d7ec66ec1543eea3eb779ebcbdb3/b8fce44e0d08 

 

DEEL 2: Hoe sorteer jij thuis afval? & Hoe sorteren wij op school afval? 

https://www.mentimeter.com/s/0d9ecd5158042e4f973175fe6d445f9d/ae0ef89312f1 

 

 

 

 

 

 

 

WO-NAT-08.06 De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te  

voorkomen. 

WO-NAT-08.08 De leerlingen herkennen pictogrammen en afkortingen met  

betrekking tot het sorteren van afval op school. 

WO-NAT-08.09 De leerlingen sorteren hun afval op een correcte wijze. 

 

WI-GK.LEZ.9  De leerlingen kunnen het begrip procent hanteren en het  

symbool % lezen en noteren. 

 

https://www.ketnet.be/karrewiet/10-februari-2017-hoe-moet-je-afval-sorteren
https://www.ketnet.be/karrewiet/10-februari-2017-hoe-moet-je-afval-sorteren
https://www.menti.com/57s471tqqt
https://www.menti.com/ycp7c5rw7f
https://www.mentimeter.com/s/62c9d7ec66ec1543eea3eb779ebcbdb3/b8fce44e0d08
https://www.mentimeter.com/s/0d9ecd5158042e4f973175fe6d445f9d/ae0ef89312f1
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OPGERUIMD STAAT NETJES: INTRO 
Aan het begin van het thema wil de leerkracht peilen wat de leerlingen al reeds over 

het thema (opgeruimd staat netjes: over afval) kennen en/of kunnen. Zo kan de 

leerkracht doorheen het thema inspelen op de beginsituatie van de leerlingen. Idealiter 

zou zijn als dit brainstormmoment voor de introductie van het thema plaatsvindt.  

Deze brainstorm wordt gedaan aan de hand van een digitaal woordenweb via 

Mentimeter (www.mentimeter.com). Indien de klas op dat moment geen 

Chromebooks/tablets ter beschikking heeft, kunnen de leerlingen ook gebruik maken 

van het schrijfkader op pagina 1.  

VRAGEN IN DE BRAINSTORM 
 Wat is afval? 

 Welke soorten afval zijn er? 

 Hoe sorteer jij thuis afval? 

 Hoe sorteren wij op school afval? 

 

CONCLUSIE  
Afhankelijk van de input die de leerlingen geven tijdens de brainstorm, kan het thema 

aangepast worden. Sommige leerlingen zullen al veel in aanraking zijn gekomen met 

afval sorteren en recycleren, anderen wat minder. Zij die al veel kennis verworven 

hebben, kunnen eventueel ingezet worden als ‘experten’. Na deze brainstorm is het 

aangewezen dat de leerkracht even checkt wat er haalbaar is in de werkbundel.   

  

Na de brainstorm laat de leerkracht een filmfragment over afval sorteren zien. Nadien 

volgt een klasgesprek om te peilen welke informatie de leerlingen onthouden en/of 

begrepen hebben uit het filmfragment. 

FILMFRAGMENT 
https://www.ketnet.be/karrewiet/10-februari-2017-hoe-moet-je-afval-sorteren    

RICHTVRAGEN TIJDENS KLASGESPREK 
 Waar moet je eigenlijk beginnen te sorteren? 

 Welk afval gooien wij het meeste weg? Welke andere benaming gebruiken wij 

hiervoor? 

 Waarvoor zou de afkorting ‘PMD’ staan? 

 Waarom zou je een yoghurtpotje bij restafval moeten gooien en niet bij PMD? 

 In welke vuilnisbak hoort aluminium thuis? 

 

CONCLUSIE 

Het is belangrijk dat je thuis begint met sorteren. Het huisvuil of restafval wordt het 

meeste weggegooid in België. Een waterflesje hoort in de PMD-zak te zitten en een 

yoghurtpotje bij restafval. PMD staat voor Plastic flessen en flacons, Metalen 

verpakkingen en Drankkartons.  

INTRODUCTIE (START) 

http://www.mentimeter.com/
https://www.ketnet.be/karrewiet/10-februari-2017-hoe-moet-je-afval-sorteren
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WAAROM MOET IK SORTEREN? 
 De leerlingen nemen hun werkbundel pagina 2 erbij. De tekst over sorteren kan 

klassikaal of individueel gelezen en/of ingevuld worden. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen de ontbrekende woorden invullen. Bij elk woord is de eerste letter reeds 

gegeven. In een onderwijsleergesprek kunnen er een aantal bijvragen gesteld worden 

om te kijken of de leerlingen de tekst begrepen hebben.  

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen luisteren naar de ingesproken tekst. 

De afkorting PMD laat de leerkracht met concreet materiaal zien. Zo weten de leerlingen 

waarvoor deze afkorting staat en wat het verschil tussen de verschillende voorwerpen 

is. De P staat voor plastic flessen en flacons (voorbeeld: waterflesje, fles van 

afwasmiddel). De M staat voor metalen verpakkingen (voorbeeld: frisdrankblikje). De 

D staat voor drankkartons (voorbeeld: melkbrik).   

BIJVRAGEN 
 Waarom mag je niet alles in één vuilniszak gooien? 

 Welk glas mag je in de glascontainer gooien? 

 Kan je een voorbeeld geven van een plastic fles? 

 Kan je een voorbeeld geven van een metalen verpakking? 

 

SOORTEN AFVAL 
Laat de leerlingen via partnerwerk ervaren welke verschillende soorten afval er zijn.  

Dit partnerwerk kan op verschillende manieren georganiseerd worden: 

 Een groepje krijgt enkel voorwerpen van de afvalsoorten. De juiste benamingen 

moeten ze nog zelf zoeken. 

 Een groepje krijgt enkel de benamingen van de afvalsoorten. Bij elke afvalsoort 

moeten er nog voorbeelden gezocht worden (min. 2 per afvalsoort). 

 Een groepje krijgt zowel de voorwerpen als de benamingen van de afvalsoorten. 

Aan hen om dit aan elkaar te koppelen. 

 … 

 

Via een klasgesprek worden de afkortingen en benamingen verder uitgelegd. Nadien 

vullen de leerlingen pagina 3 in hun werkbundel in.  

 

CONCLUSIE 
Elk voorwerp hoort thuis in een andere vuilnisbak. Je moet dus goed kijken naar de 

verpakking. Zo hoort een waterflesje, een melkbrik en een frisdrankblikje thuis in 

dezelfde vuilniszak, namelijk de PMD-zak. Bananenschillen, aardappelschillen en dorre 

bloemblaadjes horen thuis bij het GFT. Dit is de afkorting voor groente-, fruit- en 

tuinafval. 

 

 

KERN (VERWERKING) 
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DE AFVALLADDER VAN LANSINK 
Elke leerling krijgt een kaartje met een woord op dat hoort bij de afvalladder van 

Lansink. Via een onderwijsleergesprek wordt pagina 4 in de werkbundel ingevuld. 

Tijdens het invullen is het de bedoeling dat de leerlingen het kaartje op de juiste plaats 

op het bord komen plaatsen.  

RICHTVRAGEN 
 Welk woord zou het hoogst geplaatst kunnen worden? 

 Wat kan je allemaal doen om afval te voorkomen? 

 Wat zou er na ‘voorkomen’ komen? 

 Wat hergebruik jij thuis wel eens? 

 Wat zou er na ‘hergebruiken’ komen? 

 Hoe kan je recycleren? 

 Wat zou er na ‘recycleren’ komen? 

 Wanneer zou je afval (moeten) verbranden? 

 Welk woord zou je het laagst plaatsen op de afvalladder? 

 Hoe noemt een plaats waar men afval kan storten? 

 

CONCLUSIE 
De afvalladder van Lansink bestaat uit vijf treden die van ‘milieuvervuiling’ naar 

‘milieuvriendelijk’ loopt. De vijf treden zijn: storten, verbranden, recycleren, 

hergebruiken en voorkomen. In het dagelijkse leven kan je veel afval voorkomen door 

kleine ingrepen te doen, zoals kraantjeswater drinken en een brooddoos meenemen.  

 

Indien je beschikt over twee lesblokken na elkaar (100 minuten), kan de tijd anders 

ingedeeld worden. Zo kan je de leerlingen meer tijd geven om te werken aan het 

‘zelfstandig werk’. 

 

ZELFSTANDIG WERK 
De leerlingen krijgen tijdens het zelfstandig werk de kans om op hun eigen tempo de 

opdrachten te verwerken. De opdrachten vinden ze in hun werkbundel pagina 5 – 9.  

Bij elke opdracht staat vermeld of de leerling die moet of mag maken. Dit wordt 

gevisualiseerd met DOBBEL voor de moet-opdrachten en WIZZEL voor de mag-

opdrachten. De leerlingen mogen zelf bepalen bij welke opdracht ze starten.   

De moet-opdrachten (werken met DOBBEL): 

 Opdracht 6 (waar of niet waar) 

 Opdracht 8 b (percentage per afvalsoort)  

 Opdracht 8 c (het cirkeldiagram) 

 Opdracht 8 d (breuken naar procenten) 

 Opdracht 8 e (procenten naar breuken en kommagetallen) 

 Opdracht 9 (recyclageproces glas, papier en plastic) 

 Opdracht 10 (logo’s over afval) 
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De mag-opdrachten (werken met WIZZEL):  

 Opdracht 7 (weetjes over afval) 

 Opdracht 8 a (resultaten kleuren in honderdveld) 

 Opdracht 8 e (procenten naar breuken en kommagetallen) 

 

Voor leerlingen die niet meer goed weten hoe ze een percentage berekenen, is er een 

kennisclip voorzien. 

De leerlingen kunnen hun werk zelf verbeteren met de correctiesleutel. Indien ze sneller 

klaar zijn, kunnen ze werken aan de sneller-klaar-opdracht op pagina 11.  

Er zijn extra uitdagingen voorzien voor leerlingen die dit wensen (geen verplichting). Er 

zijn ook een aantal thuisopdrachten die gemaakt kunnen worden. Op pagina 12 staan 

ook nog boeken, websites en filmpjes voor leerlingen die meer willen weten over afval 

sorteren.  

 

Leerlingen die extra uitleg nodig hebben (= verlengde instructie) kunnen plaatsnemen 

in de mini-klas. Hier worden de opdrachten nog eens samen bekeken.  

 

CONCLUSIE 
De afvalberg is nu groter, omdat we met meer mensen samen leven. Er kan wel veel 

afval hergebruikt worden, maar toch is het nog een milieuprobleem. Soorten afval kan 

in percentage uitgedrukt worden, zo kan men zien wat het meest is. Er moeten een 

aantal stappen gedaan worden om glas, papier en plastic te kunnen recycleren. Op 

verpakkingen staan verschillende logo’s om duidelijk te maken hoe je iets moet sorteren.  

 

 

MEMORY* 
De leerkracht deelt kaartjes uit aan de leerlingen. Op de kaartjes staat ofwel een 

afbeelding ofwel een woord/omschrijving die te maken heeft met afval sorteren. Aan 

hen om de juiste combinatie te vormen. Tijdens de afronding verklaren de leerlingen 

ook waarom de twee of drie kaartjes bij elkaar horen.  

* de kaartjes van de memory kunnen zelf gemaakt worden. 

AFBEELDINGEN 
Plastic waterfles – trui – bananenschil – wasmachine – brandblusser – krant – fiets      

WOORDEN 
PMD – textiel – GFT – elektro – KGA – papier en karton – metaal    

OMSCHRIJVINGEN   

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons – kleding en stoffen – 

groente-, fruit- en tuinafval – elektronische apparaten – klein gevaarlijk afval – gemaakt 

van gerecycleerd papier – gemaakt uit ijzer   

 

Verbetersleutel van de werkbundel → zie verbeterbundel 

AFSLUITING (SLOT) 
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LES 2 : RECYCLEREN 

DOMEIN: NATUUR & MENS 
LESONDERWERP(EN) 

 Sorteren van afval per gezin  
 De cirkel van afvalverwerking 
 Recyclageparken en vuilnisbelten  

 
FOCUSDOEL 
Je leert welke weg het afval aflegt na het sorteren.  
 
LESDUUR 

 100 minuten   
 

 De leerlingen kunnen aangeven op welke manieren ze thuis afval 

sorteren.  

 De leerlingen kunnen de verschillende afvalcontainers classificeren aan de  

hand van eigen voorbeelden. 

 De leerlingen kunnen het begrip recyclagepark in eigen woorden 

uitleggen aan de hand van een voorbeeld. 

 De leerlingen kunnen gericht informatie opzoeken in krantenartikelen. 

 De leerlingen kunnen het begrip vuilnisbelt in eigen woorden uitleggen. 

 De leerlingen kunnen tijdens het hoekenwerk overleggen met elkaar. 

ET WT 1.23*    De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas  

                       en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel    

                       en water. 
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ONTWIKKELING VAN ORIENTATIE OP DE WERELD 
Oriëntatie op natuur 

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en 

het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 

2.5-12j Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD … 

   4-10j Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en het  

 behoud van de natuur en het milieu 

 

TAALONTWIKKELING 
Mondelinge taalvaardigheid Nederlands 

TOmn3 Actief deelnemen aan een gesprek 

 Gesprek in kleine kring of groep  
 

SOCIO-EMOTIONELE ONTWIKKELING 
Relationele vaardigheden 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een 

gemeenschappelijk doel 

5-12j Gericht samenwerken in duo of kleine groep – iets aan elkaar kunnen 

uitleggen – voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen 

bij vragen 

 

WO NATUUR - MILIEUEDUCATIE 
3.2.8   03   Aan de hand van voorbeelden illustreren hoe afval wordt verzameld,  

                 gesorteerd, en gerecycleerd. 

 

NEDERLANDS - MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 
1.1.4   25   In een gesprek de ander laten uitspreken en niet onnodig in de rede  

       vallen.    

1.1.4   26   In een gesprek actief luisteren en zelf spreken evenwichtig afwisselen. 
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MATERIAAL 
DE LEERKRACHT DE LEERLINGEN 

 Soorten afval (flessen, flacons, 

drankkartons, metalen verpakkingen, 

textiel, groenafval, papier, karton, 

glas, metaal, …) 

 Gerecycleerd materiaal (fleece trui, 

bokaal, nieuwe frisdrankblikjes, …) 

 Logo’s van recycleren op lege 

verpakkingen en/of flessen 

 Filmpje → introductie 

https://www.youtube.com/watch?v=_QmvT7ltDlY 

 Filmpje → recycleren  

https://www.youtube.com/watch?v=kytXF9UZDTM 

 Link Mentimeter  (invulversie lln) 

QUIZ DEEL 1 

https://www.menti.com/tnoc465cac  

QUIZ DEEL 2 

https://www.menti.com/rch6obp7v4  

 Krijtbord 

 Digibord  

 Chromebooks of tablets  

(als het kan één per leerling)  

 Puzzelstukken van 

afbeeldingen (stortplaats, 

vuilnisbelt en recyclagepark) 

 A4 ‘Snel tekenen en schrijven’ 

(één per leerling) 

 Werkbundel p. 13 – 29  

 Reclamefolders en tijdschriften 

 Schaar  

 Lijm  

 Schrijfgerief  

 Filmpje 1 → media-hoek 

https://www.ketnet.be/kijken/hoehoehoe-

wordt-afval-verwerkt 

 Filmpje 2 → media-hoek  

https://www.youtube.com/watch?v=g7K-

o9R50Ng 

 Instructiefilmpje ‘website’ 

Link Mentimeter (resultaten) 

DEEL 1 

https://www.mentimeter.com/s/bbbf41e26b0cd3262c6daa01a6ecbcfc/db5cc4c70de4  

DEEL 2 

https://www.mentimeter.com/s/b0027bded1d55e9317799fbebc6739dc/f1da5960597e  

 

Best deze linken gebruiken om toegang te hebben tot de quiz (als leerkracht) 

 

 

 

 

WO-MNS-SV-2.12.8    De leerlingen kunnen overleggen naar aanleiding van een  

   groepsopdracht. 

WO-MNS-SV-2.7.4    De leerlingen kunnen kritisch luisteren. 

WO-NAT-08.07    De leerlingen herkennen een aantal afvalracties en  

   benoemen ze correct. 

WO-NAT-08.12    De leerlingen zien een aantal voordelen van recyclage in. 

 

NL-SPR-GESPR-TV-02-04   De leerlingen kunnen in gesprekken van gevarieerde  

aard een aantal vooropgestelde gespreksconventies  

respecteren. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_QmvT7ltDlY
https://www.youtube.com/watch?v=kytXF9UZDTM
https://www.menti.com/tnoc465cac
https://www.menti.com/rch6obp7v4
https://www.ketnet.be/kijken/hoehoehoe-wordt-afval-verwerkt
https://www.ketnet.be/kijken/hoehoehoe-wordt-afval-verwerkt
https://www.youtube.com/watch?v=g7K-o9R50Ng
https://www.youtube.com/watch?v=g7K-o9R50Ng
https://www.mentimeter.com/s/bbbf41e26b0cd3262c6daa01a6ecbcfc/db5cc4c70de4
https://www.mentimeter.com/s/b0027bded1d55e9317799fbebc6739dc/f1da5960597e
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HET RECYCLAGEPARK 
Om de leerlingen kennis te laten maken met wat een recyclagepark nu is, laat de 

leerkracht een filmfragment zien over wat kinderen van recycleren vinden én een 

filmfragment over waarom je in een recyclagepark moet betalen. Nadien volgt een kort 

onderwijsleergesprek om te peilen wat zij verstaan onder recycleren.  

 

FILMFRAGMENT 
 https://www.youtube.com/watch?v=_QmvT7ltDlY 

 https://www.youtube.com/watch?v=kytXF9UZDTM 

RICHTVRAGEN IN ONDERWIJSLEERGESPREK 
 Hoe werd recycleren uitgelegd door de kinderen? 

 Welk logo hadden ze bedacht voor recycleren? 

 Hoe zou jij recycleren uitleggen? 

 Welke materialen zijn gratis om binnen te brengen in een recyclagepark? Wat kan er 

opnieuw mee gemaakt worden? 

 Waarom moet je voor sommige materialen wél betalen? 

 Wat gebeurt er met spullen die nog in goede staat of makkelijk te herstellen zijn? 

 
CONCLUSIE 
Recycleren is nog niet voor alle kinderen even duidelijk, sommige kinderen weten al 

goed dat er logo’s gebruikt worden op een verpakking. Afval kan je inleveren in een 

recyclagepark. Materialen waaruit nieuwe grondstoffen gehaald kunnen worden, mag 

je kosteloos binnenbrengen. Materialen waarvoor je moet betalen zijn niet te 

recycleren. Het kost namelijk geld om ze te verwerken.  

 

Vervolgens krijgen de leerlingen 3 minuten de tijd om alles wat ze weten over een 

recyclagepark te tekenen én op te schrijven op een A4-papier ‘Snel tekenen en schrijven’. 

Er kan ook gewerkt worden met het schrijfkader op pagina 13. De tekening wordt in 

duo getoond aan elkaar en een woordje uitleg bij gegeven (+/- 2 minuten). Tijdens het 

gesprek mogen er aanvullen gedaan worden (in een andere kleur).        

 

RICHTVRAGEN 
 Welke spullen kan je naar een recyclagepark brengen? 

 Hoe ziet een recyclagepark eruit? 

 Wat mag je niet naar een recyclagepark brengen? 

 … 

 
CONCLUSIE    

Bij elke leerling zal het A4-papier er anders uitzien, de ene leerling zal meer getekend 

hebben, de andere kan alles geschreven hebben. Wanneer de leerlingen met elkaar in 

interactie gaan, zullen er nog meer woorden over het recyclagepark opduiken. 

INTRODUCTIE (START) 

https://www.youtube.com/watch?v=_QmvT7ltDlY
https://www.youtube.com/watch?v=kytXF9UZDTM
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HET RECYCLAGEPARK 
Klassikaal worden de oefeningen op pagina 14 overlopen en ingevuld. Bij deze 

oefeningen krijgen de leerlingen algemene info over recycleren. Bij opdracht 3 gaan de 

leerlingen eerst individueel nadenken welke symbolen er per afvalsoort gebruikt kunnen 

worden. Daarna mag één leerling per afvalsoort zijn/haar symbool vooraan op het 

krijtbord of digibord komen tekenen. Bij opdracht 4 wordt de tekst klassikaal gelezen 

en ingevuld. Zo krijgen leerlingen die moeite hebben met lezen de kans om te luisteren 

naar de tekst. Bij opdracht 5 heeft de leerkracht verschillende gerecycleerde materialen 

bij, aan de leerlingen om te achterhalen uit welke grondstof (glas – plastic – metaal) die 

gemaakt is.  

 

RICHTVRAGEN KLASSIKALE OPDRACHTEN 
 Wat zou het woord ‘organisch’ willen zeggen? 

 Hoe zou je metaal kunnen tekenen? 

 Is er in elke gemeente een recyclagepark? 

 Moet je al je afval naar het recyclagepark brengen? 

 Wat zou je kunnen maken van gerecycleerde PET-flessen? 

 … 

 

CONCLUSIE 
Elke gemeente in Vlaanderen heeft een recyclagepark. Hier mag enkel huishoudelijk 

afval naar toe worden gebracht. Dit afval wordt gescheiden in aparte containers. Elk 

jaar mag je per gezin een maximaal gewicht gratis afval brengen. Voor sommige 

materialen zal je altijd moeten betalen. 

 

HOEKENWERK 
De leerlingen krijgen nu de kans om meer informatie te verkrijgen over een 

recyclagepark, dit wordt gedaan aan de hand van een hoekenwerk. De leerkracht legt 

alle materialen per hoek klaar en zegt wat de afspraken zijn.  

Er zal in vijf hoeken (doe-hoek, actua-hoek, denk-hoek, kennis-hoek, media-hoek) 

gewerkt worden gedurende 15 minuten. Een suggestie om de groepen in te delen, is 

puzzelstukken uitdelen van foto’s (bijvoorbeeld vuilnisbelt, recyclagepark, 

stortplaats,…). Zo voorkom je leerlingen die steeds met elkaar samenwerken.  

In hun werkbundel pagina 15 – 25 staat per werkhoek duidelijk uitgelegd wat er 

verwacht wordt. Het is belangrijk dat de leerlingen samenwerken aan de opdrachten. 

Ze moeten eerst vragen aan elkaar stellen, vooraleer ze hulp inroepen van de leerkracht. 

Wie toch sneller klaar is, kan verder werken aan de sneller-klaar-opdracht op pagina 

26. Er zijn extra uitdagingen voorzien voor leerlingen die dit wensen (geen 

verplichting). Een suggestie om door te schuiven, kunnen liedjes over afval zijn (online 

KERN (VERWERKING) 
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te vinden of in boeken). Op pagina 28 staan ook nog boeken, websites en filmpjes voor 

leerlingen die meer willen weten over afval sorteren.    

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen luisteren naar de ingesproken 

krantenartikelen (actua-hoek). 

Voor leerlingen die niet meer goed weten hoe ze een website moeten raadplegen, is er 

een instructiefilmpje. 

Pagina 29 in de werkbundel (samengevat: sorteren en recycleren) wordt op een ander 

moment ingevuld door de leerlingen. 

Indien je als klas of school de mogelijkheid krijgt om een recyclagepark te bezoeken, 

dan kan pagina 27 een werkinstrument zijn.  

CONCLUSIE 
Afval komt niet alleen in België voor, ook in alle andere landen in de wereld. De Belgen 

dumpen wel massaal kleding. In sommige landen hebben ze zelfs plaats te kort om het 

afval te ‘storten’. Afval legt een hele weg af vooraleer het verwerkt kan worden, 

namelijk: vuilnisbelt – sorteren – inzamelen – opslag – afvalverwerking – hergebruiken. 

Er zijn heel wat organisaties die met afval bezig zijn, zoals Bebat, Fostplus, Recupel, 

Renewi, … . In het recyclagepark moet je met je auto op een weegbrug gaan staan om 

te kijken hoeveel afval je binnengebracht hebt.  

 

 

QUIZ 
Nadat elke groep het hoekenwerk heeft doorlopen, wordt er klassikaal gevraagd welke 

zaken er (nog) niet zo duidelijk waren. Indien er geen verdere vragen zijn, kan er 

overgegaan worden naar de quiz. In de quiz worden vragen gesteld over de inhouden 

die de leerlingen vandaag tijdens het hoekenwerk geleerd hebben. Het kan ook zijn dat 

er vragen over afval sorteren in terug komen.  

De quiz kan individueel of in kleine groepjes gespeeld worden. Deze afsluiting dient 

voornamelijk om als leerkracht te peilen naar het leerproces van de leerlingen. Op een 

later tijdstip kan hier dan op ingespeeld worden. 

QUIZVRAGEN 
1. Waarvoor staat de afkorting GFT?  6. Een ander woord voor storten is … 

2. Een ander woord voor recyclagepark is … 7. Wat komt er na afvalverwerking? 

3. Wat moet je eerst doen bij een bezoek aan 8. Bebat zamelt … in. 

    het recyclagepak? 

4. Waarvoor staat PMD? (volledige naam) 9. Statiegeld krijg je op … 

5. Wat is betalend in een recyclagepark?  10. Recupel zamelt … in.  

 

Verbetersleutel van de werkbundel → zie verbeterbundel 

AFSLUITING (SLOT) 



OPGERUIMD STAAT NETJES: OVER AFVAL 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 3 : COMPOSTEREN 

DOMEIN: MENS & NATUUR 
LESONDERWERP(EN) 

 composthoop 
 afvalproducten die (niet) vergaan 

 
FOCUSDOEL 
Je leert welke afvalproducten je wel of niet op een 
composthoop mag gooien.  
 
LESDUUR 

 25 minuten   
 

 De leerlingen kunnen aan de hand van eigen voorbeelden verklaren welke 

afvalproducten er op een composthoop mogen. 

 De leerlingen kunnen verwoorden welke afvalproducten er niet vergaan 

op een composthoop. 

 De leerlingen kunnen informatie over composteren delen met klasgenoten. 

 De leerlingen kunnen verwoorden wat de MANGO-methode is. 

ET WT 1.23*    De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas  

                       en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel    

                       en water. 
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ONTWIKKELING VAN ORIENTATIE OP DE WERELD 
Oriëntatie op natuur 

OWna3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun 

levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur 

7-12j  Onderzoeken en illustreren hoe de mens afhankelijk is van grondstoffen uit  

         de natuur 

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en 

het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 

4-10j  Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en het  

         behoud van de natuur en het milieu 

7-12j  Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water,  

         energiebronnen, grondstoffen, afval (verzamelen, sorteren en recycleren),  

         voedsel … – zelf duurzaam handelen 

 

TAALONTWIKKELING 
Mondelinge taalvaardigheid Nederlands 

TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen 

 Persoonlijk verslag uitbrengen (over een beluisterde of gelezen tekst, een  

beleefd voorval, een behandeld onderwerp) 
 

ONTWIKKELING VAN INITIATIEF EN VERANTWOORDELIJKHEID 

Zelfregulerend vermogen 

IVzv5 Op een constructieve manier met feedback omgaan 

8-12j Taakgebonden feedback geven aan en ontvangen van leeftijdsgenoten 

 

 

 

WO NATUUR - MILIEUEDUCATIE 
3.2.8   05   Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster  

       om te gaan met afval, water, energie. 

3.2.8   07   Voorbeelden geven van hergebruik van afvalmaterialen (bijv. papier,  

       glas, ijzer, lompen, inktpatronen, composteren, …). 

 

NEDERLANDS - MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 
1.1.4   22   In een gesprek nagaan of de anderen hen begrijpen. 

1.1.4   30   Bij het geven, vragen, gebieden … de ander de vrijheid gunnen om  

       het aan te nemen, te weigeren, te twijfelen.     
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MATERIAAL 
DE LEERKRACHT DE LEERLINGEN 
 Foto’s van composthopen 

verzamelen (evt. zelf een 

composthoop uittesten)  

 Klasschikking ‘legpuzzel-methode’ 

 Indeling heterogene groepen 

(verschillende leesniveaus) 

 Krijtbord 

 Magneten  

 Digibord 

 Werkbundel p. 30 – 36   

 Foto’s composthopen 

 Exit card (één per leerling) 

 Schrijfgerief 

 Post-it met nummer 

 

 

COMPOSTEREN 
Om de les rond ‘composteren’ te introduceren, kan de leerkracht foto’s gebruiken om 

duidelijk te maken wat een composthoop is. De leerlingen bekijken in kleine groepjes 

de foto’s. Rond de foto schrijven ze minstens 5 kernwoorden die gelinkt kunnen 

worden aan composteren. Nadien worden alle foto’s via een onderwijsleergesprek 

besproken. Op deze manier zijn de leerlingen op een actieve manier in gesprek met 

elkaar gegaan over het onderwerp.  

RICHTVRAGEN 
 Wat zie je op de foto? 

 Waar zou de foto genomen zijn? 

 Welke materialen werden er gebruikt? 

 Hoe zou men zoiets maken? 

INTRODUCTIE (START) 

WO-MNS-SV-2.11.5    De leerlingen kunnen de ander laten uitspreken en niet  

   onnodig in de rede vallen. 

WO-MNS-SV-2.11.13  De leerlingen kunnen het actief luisteren en het zelf  

   spreken evenwichtig afwisselen. 

WO-NAT-08.06        De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te  

   voorkomen. 

 

NL-LUI-DV-D01.01     De leerlingen kunnen een onderscheid maken tussen, 

  medeleerlingen, instructies voor klas- en  

  schoolopdrachten, uitleg commentaren, mondelinge    

  verslagen van gebeurtenissen, verhalen. Ze tonen dit door 

  hierop passend te reageren. 
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 Heeft iemand zoiets in zijn/haar eigen tuin staan? 

 Waarvoor zou men dit gebruiken? 

 … 

 

CONCLUSIE 
Op de foto’s staan allemaal composthopen. Zo’n composthoop staat meestal buiten in 

de tuin bij mensen. Op deze hoop gooien mensen hun GFT-afval, dit staat voor  

groente-, fruit- en tuinafval. 

 

De leerlingen die zelf een composthoop thuis hebben, kunnen tijdens het gesprek input 

geven. Hier leren de anderen het meeste van. 

 

 

COMPOSTEREN 
 Aan de hand van een filmfragment gaan de leerlingen ontdekken hoe je kan 

composteren. Opdracht 2, 3 en 4 op pagina 30 in de werkbundel wordt klassikaal 

overlopen. 

 

RICHTVRAGEN 
 Wat is composteren? 

 Welke vier dingen heeft een composthoop zeker nodig om te ‘leven’? 

 Welke afvalproducten vergaan in/onder de grond? 

 Wat zou je best niet op de composthoop gooien? 

 … 

 

CONCLUSIE 
Composteren wil eigenlijk zeggen dat je groente-, fruit- en tuinafval (GFT) hergebruikt 

in de tuin. Het dient als meststof. Een goede composthoop moet voedsel, vocht, lucht 

en warmte hebben. Best gooi je geen visgraten en pasta op de composthoop, deze 

afvalproducten zullen niet vergaan. Dorre bladeren, fruitschillen en grasmaaisel zijn een 

goede voedingsbodem. 

 

De leerlingen gaan nu via een coöperatieve werkvorm meer informatie verwerven over 

composteren en hierbij hun samenwerkingsvaardigheden aanscherpen. Dit zal gedaan 

worden aan de hand van de legpuzzelmethode. Ze worden een ‘expert’ in een deel van 

de informatie.  

Wanneer leerlingen vertrouwd zijn met deze werkvorm kan er onmiddellijk overgegaan 

worden tot actie. Indien dit niet zo is, moet de leerkracht deze werkvorm even 

uitleggen.  

 

 

 

 

KERN (VERWERKING) 
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Uitleg legpuzzelmethode: 

1) De klas wordt verdeeld in groepjes van 3 tot 6 leerlingen (naargelang klasgrootte). 

 = stamgroep 

2) Elke leerling krijgt een (andere) tekst en een nummer (op een post-it).  

3) Elke leerling leest deze tekst, zonder te overleggen met anderen. De belangrijkste 

woorden worden gemarkeerd. 

4) Daarna gaan de leerlingen bij elkaar zitten met hetzelfde nummer (op de post-it). 

Deze leerlingen hebben allemaal dezelfde tekst gelezen.  

 = expertgroep 

5) Deze groepen mogen nu overleggen met elkaar en vragen stellen als er iets niet 

duidelijk is. Ze zijn nu ‘expert’ van hun eigen tekst.  

6) De leerlingen keren terug naar hun ‘stamgroep’. Ze vertellen nu kort aan elkaar waar 

hun tekst over gaat. De andere leerlingen moeten de tekst begrijpen.  

 = stamgroep 

 

De leerkracht kan op voorhand de tekst op pagina 31 in de werkbundel verdelen over 

de klasgroep, naargelang het leesniveau. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen meer leestijd 

hebben.    

 

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen luisteren naar de ingesproken teksten. 

Om de opgedane informatie vast te zetten, worden de vragen op pagina 32 in de 

werkbundel ingevuld. De leerkracht kan hierin een keuze maken (individueel – in kleine 

groepjes – klassikaal). De samenvatting op pagina 36 kan ook ingevuld worden, indien 

er tijd over is. 

 

Leerlingen die meer willen weten over afval composteren kunnen op pagina 33 

verschillende boeken, website en filmpjes vinden. Voor wie heel graag eens zelf een 

composthoop thuis wil maken (respectievelijk in een plastic fles) kan op pagina 34 een 

thuisopdracht vinden met een stappenplan (geen verplichting). Er is een sneller-klaar-

opdracht voorzien op pagina 35, maar die is niet bedoeld om tijdens deze les te maken. 

De leerlingen kunnen deze opdracht een andere keer maken. 

 

RICHTVRAGEN 
 Hoeveel afval kan je per gezin op de composthoop gooien? 

 Wat heb je zeker nodig om te composteren? 

 Wat bedoelen ze met een ‘kringloop’? 

 Wat voor soort afval mag je op de composthoop gooien? Geef twee voorbeelden. 

 Welke vier elementen zijn belangrijk? 

 Waarvoor staat de afkorting ‘MANGO’? 

 Hoe kan je de composthoop afdekken? 

 Hoelang duurt het voor je rijpe compost hebt? 

 Welk soort afval hoort er niet thuis op een composthoop? 

 … 
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CONCLUSIE 
Composteren kan je gemakkelijk doen in de tuin met een compostvat of compostbak. 

Met de MANGO-methode heb je binnen de zes tot negen maanden rijpe compost die 

je in de tuin terug kan gebruiken. Pasta, kaasresten, visgraten, broodresten, … horen 

niet thuis om een composthoop. Ze zullen niet vergaan. 

 

 

EXIT CARD 
De leerkracht wil peilen wat de leerlingen van de les vonden en welke informatie ze 

rond ‘composteren’ hebben opgedaan. Dit wordt gedaan aan de hand van een exit 

card, waarop drie vragen staan. Zo krijgt de leerkracht zicht op het leerproces van elke 

leerling afzonderlijk. 

 

INHOUD EXIT CARD 
 Schrijf drie dingen op die je vandaag hebt geleerd. 

 Schrijf twee dingen op waar je nog meer van wilt leren. 

 Schrijf één vraag op over de les van vandaag. 

 
 

Verbetersleutel van de werkbundel → zie verbeterbundel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSLUITING (SLOT) 
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LES 4 : EXPERIMENTEREN MET AFVAL 

DOMEIN: NATUUR & TECHNIEK 
LESONDERWERP(EN) 

 Afvalproducten wel of niet magnetisch 
 Afvalproducten scheiden 
 Drijven en zinken 

 
FOCUSDOEL 
Je leert hoe je afvalproducten kan scheiden van elkaar aan 
de hand van verschillende experimenten.  
 
LESDUUR 

 50 minuten   
 

 De leerlingen kunnen in eigen woorden verklaren wat metalen zijn. 

 De leerlingen kunnen omschrijven welke afvalproducten magnetisch of 

niet magnetisch zijn aan de hand van eigen voorbeelden. 

 De leerlingen kunnen afvalproducten scheiden op verschillende manieren. 

 De leerlingen kunnen verklaren waarom afvalproducten drijven of zinken 

op/in het water. 

 De leerlingen kunnen in eigen woorden verklaren wat kunststof is.  

ET WT 1.23*    De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas  

                       en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel    

                       en water. 

ET WT 2.18     De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende  

  toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen  

  nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor    

  anderen of voor natuur en milieu. 
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ONTWIKKELING VAN ORIENTATIE OP DE WERELD 
Oriëntatie op natuur 

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en 

het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 

10-12j Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het  

voortbestaan van de mens en van plant- en diersoorten – aan de hand van 

voorbeelden uit de omgeving onderzoeken en vaststellen hoe 

milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens – onderzoeken en 

vaststellen hoe hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen 

Oriëntatie op techniek 

OWte1 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen 

gemaakt zijn van grondstoffen, ingrediënten, materialen en/of onderdelen 

2.5-7j   Waarnemen en vaststellen dat technische systemen die men zelf vaak gebruikt  

 gemaakt zijn van: metaal, steen, hout, glas, papier, textiel of kunststof 

OWte9 Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, 

gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu 

4-12j   Aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van  

techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk 

kunnen zijn voor zichzelf, voor anderen of voor natuur en milieu 

 

ONTWIKKELING VAN INITIATIEF EN VERANTWOORDELIJKHEID 

Engagement voor duurzaam samenleven 

IVds2 Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor 

anderen elders op de wereld 

10-12j   Begrijpen dat initiatieven rond duurzaamheid altijd moeten inzetten op  

  mens én planeet 

 

WO NATUUR - MILIEUEDUCATIE 
3.2.8   06   Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen  

        leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend  

           of – aantastend zijn. 

3.2.8  12    Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat  

       men er dus zuinig mee moet omgaan. 

WO TECHNIEK 
3.3.3  16    Een eenvoudig technisch systeem al dan niet aan de hand van een  

       stappenplan realiseren.    
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MATERIAAL 
DE LEERKRACHT DE LEERLINGEN 
 Zorgen voor voldoende 

materialen per experiment 

 Materialen op voorhand 

klaarleggen 

 Doorschuifsysteem 

experimenten (eventueel) 

 Groepindeling  

 Krijtbord 

 Digibord  

 Werkbundel p. 37 – 44  

 Schrijfgerief  

 Filmpje (experiment 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=dn0bGpLJTPY 

 Schaar 

 Kladpapier  

 Exit card (één per leerling) 

 

PER EXPERIMENT 

EXPERIMENT 1: magneten, aluminiumfolie, munten (5 cent, 1 euro, 2 euro), 

paperclips, speelgoedauto, spijkers, knikkers, schroevendraaier 

EXPERIMENT 2: propjes kladpapier, 10 paperclips, rietjes, kleine stukjes hout, zeef, 

magneet, zand, grote kom 

EXPERIMENT 3: emmer, water, plastic flessen, papier snippers, paperclips, spijkers, 

klok, tablet 

EXPERIMENT 4: PET-flessen, verpakkingen van HDPE-kunststof, water, keukenzout, 

schaar, eetlepel, emmer, papier, pen/potlood 

 

 

 

 

 

 

WO-TEC-01.01    De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend  

      verschillende grondstoffen en materialen. 

WO-TEC-02.27   De leerlingen gaan na of de gekozen materialen en  

      hulpmiddelen geschikt waren. 

 

WO-MNS-SV-2.8.5 De leerlingen geven blijk open te staan voor nieuwe,  

         onbekende taken. 

WO-MNS-SV-2.12.6 De leerlingen kunnen de regels en de taakverdeling die in  

 de groep afgesproken werden, naleven en controleren of  

 de anderen dit ook doen. 

 

WO-NAT-08.15    De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen  

        van water-, grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast  

        en lichtvervuiling. 

https://www.youtube.com/watch?v=dn0bGpLJTPY
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EXPERIMENTEREN MET AFVAL 
De leerkracht laat de les starten aan de hand van een brainstorm. De centrale vraag is 

“Wat kan je met afval onderzoeken?”. De leerlingen krijgen een aantal minuten de tijd 

om hierover na te denken. Ze kunnen (indien dit nodig is) een aantal staakwoorden 

noteren. Nadien volgt er een klasgesprek, waarin elke leerling de kans krijgt om aan het 

woord te komen. 

 

RICHTVRAGEN TIJDENS KLASGESPREK 
 Hoe krijg je afval? 

 Welke grondstoffen kunnen er opnieuw gebruikt worden? 

 Hoe komt het dat afval drijft op het water? 

 Hoe kan afval gescheiden worden? 

 Hoe komt het dat afval zinkt in het water? 

 Welk afvalproduct kan aangetrokken worden door een magneet? 

 … 

 
CONCLUSIE 
Tijdens de brainstorm wil de leerkracht zicht krijgen wat de leerlingen al kennen over 

het experimenteren met afval. Op deze manier kan de leerkracht groepen indelen. 

 

 

Er zullen deze les vier experimenten gedaan worden met afval. Elk experiment zal tien 

minuten in beslag nemen, daarna wordt er doorgeschoven. Het is belangrijk dat de 

leerlingen goed samenwerken en leren van elkaar.   

Experiment 1: Is afval magnetisch? 

In dit experiment op pagina 38 gaan de leerlingen onderzoeken welke voorwerpen van 

metaal gemaakt zijn. Daarna kunnen ze testen welke voorwerpen magnetisch zijn of 

niet. 

 

CONCLUSIE 
Metalen zijn magnetisch en zullen aangetrokken worden door een magneet. Op deze 

manier kan je snel alle metalen sorteren uit het andere afval.  

 

Experiment 2: afval scheiden van elkaar 

In dit experiment op pagina 39 gaan de leerlingen onderzoeken op welke manieren je 

afval kan scheiden van elkaar. 

 

 

 

 

INTRODUCTIE (START) 

KERN (VERWERKING) 
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CONCLUSIE 
Ijzer of metaal kan je scheiden door gebruik te maken van een magneet. Plastic kan je 

scheiden door een rietje of zifter te gebruiken, net zoals papier. Grote en kleine 

afvalstukken kan je scheiden met een zeef (groter oppervlak).  

 

Experiment 3: Zinkt of drijft afval? 

In dit experiment op pagina 40 gaan de leerlingen onderzoeken welke afvalproducten 

zullen drijven en/of zinken in water.  

 

CONCLUSIE 
Afvalproducten met een hogere dichtheid zullen zinken in het water. Afvalproducten 

met een lagere dichtheid blijven drijven op het water. 

 

Experiment 4: Kan je plastic scheiden? 

In dit experiment op pagina 41 gaan de leerlingen onderzoeken welke soorten 

kunststoffen drijven of zinken in water. Dit wordt in drie stappen gedaan, in de tweede 

stap wordt er keukenzout toegevoegd aan het water. 

 

CONCLUSIE 
HDPE-kunststof blijft altijd drijven op water, omdat de dichtheid lager is. PS-kunststof 

zal pas drijven als er keukenzout wordt toegevoegd aan het water. PET-flessen zullen 

nooit drijven, omdat de dichtheid groter is en bijgevolg zullen zinken. 

 

 

EXIT CARD 
De leerkracht wil peilen wat de leerlingen van de les vonden en welke informatie ze bij 

de experimenten hebben opgedaan. Dit wordt gedaan aan de hand van een exit card, 

waarop drie vragen staan. Zo krijgt de leerkracht zicht op het leerproces van elke 

leerling afzonderlijk. 

 

INHOUD EXIT CARD 
 Schrijf drie dingen op die je vandaag hebt geleerd. 

 Schrijf twee dingen op waar je nog meer van wilt leren. 

 Schrijf één vraag op over de les van vandaag. 

 
 

Verbetersleutel van de werkbundel → zie verbeterbundel 

 

 

 

AFSLUITING (SLOT) 
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LES 5 : HERGEBRUIKEN 

DOMEIN: NATUUR 
LESONDERWERP(EN) 

 Hergebruiken van grondstoffen 
 Een kringloopwinkel 
 Actualiteit: een mondmasker hergebruiken 

 
FOCUSDOEL 
Je leert welke spullen er hergebruikt kunnen worden en 
waar je tweedehandsspullen kan kopen. 
 
LESDUUR 

 25 minuten   
 

 De leerlingen kunnen verwoorden welke spullen er hergebruikt kunnen 

worden met eigen voorbeelden.  

 De leerlingen kunnen verklaren wat hergebruiken is met een concreet 

voorbeeld. 

 De leerlingen kunnen aangeven dat een (zelfgemaakt) mondmasker 

hergebruikt kan worden. 

 De leerlingen kunnen woorden rond afval in het Frans reproduceren. 

 De leerlingen kunnen gericht informatie opzoeken op een website. 

ET WT 1.23*    De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas  

                       en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel    

                       en water. 

ET ICT 6    De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale        

   informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 
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ONTWIKKELING VAN ORIENTATIE OP DE WERELD 
Oriëntatie op natuur 

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur 

en het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 

4-10j  Illustreren welke menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en    

het behoud van de natuur en het milieu 

7-12j  Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water,  

         energiebronnen, grondstoffen, afval (verzamelen, sorteren en   

recycleren), voedsel … – zelf duurzaam handelen 

 

TAALONTWIKKELING 
Schriftelijke taalvaardigheid Frans 

TOsf2 Een boodschap in het Frans foutloos kopiëren in betekenisvolle situaties 

10-12j  Via modeling kennismaken met schrijfstrategieën: 

• Het schrijfdoel voor ogen houden 

• Voorkennis inzetten 

 

MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING 
Mediawijsheid 

MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden 

2.5-12j  Nieuwsgierig zijn naar media en genieten om ermee bezig te zijn – de  

  wereld van de media met een open houding exploreren 

 

          

 

WO NATUUR - MILIEUEDUCATIE 
3.2.8   05   Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster  

       om te gaan met afval, water, energie. 

3.2.8   07   Voorbeelden geven van hergebruik van afvalmaterialen (bijv. papier,  

       glas, ijzer, lompen, inktpatronen, composteren, …). 

 

FRANS - SCHRIJVEN 
5.20         De leerlingen kunnen een tekst aanvullen met gegeven woorden of 

      woordgroepen.  

MEDIA 
7.3.7        Informatie in aangereikte bronnen zoeken. 

7.3.8        Met behulp van media informatie vinden door een zoekstrategie te  

      gebruiken. 
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MATERIAAL 
DE LEERKRACHT DE LEERLINGEN 

 Krijtbord 

 Digibord  

 Link Kahoot! 

https://create.kahoot.it/share/1d7a92c6-c6b8-

4bac-b5ca-40665ed071f4  

 Filmpje ‘De Kringwinkel’: 

https://www.youtube.com/watch?v=tQEAczE8cWE 

 Chromebooks of tablets (één 

per leerling) 

 Werkbundel p. 45 – 52  

 Schrijfgerief  

 A3-papier (één per groepje) 

 

 

 

 

 

 Kennisclip ‘Frans’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WO-NAT-08.12   De leerlingen zien een aantal voordelen van recyclage in. 

FR-SCH-06.04     De leerlingen vullen een tekst aan met grammaticaal correct  

      gegeven woorden. 

FR-SCH-06.06     De leerlingen blijven zich concentreren op de schrijftaak. 

 

MV-MED-MO-4.9 De kinderen benaderen de media kritisch. 

https://create.kahoot.it/share/1d7a92c6-c6b8-4bac-b5ca-40665ed071f4
https://create.kahoot.it/share/1d7a92c6-c6b8-4bac-b5ca-40665ed071f4
https://www.youtube.com/watch?v=tQEAczE8cWE
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HERGEBRUIKEN 
Om de leerlingen te laten kennismaken met ‘hergebruiken’ voorziet de leerkracht een 

coöperatieve werkvorm. Dit zal gebeuren aan de hand van de placematmethode. In 

kleine groepjes gaan de leerlingen zoveel mogelijk informatie noteren over een 

bepaalde vraag (bijvoorbeeld: Wat is hergebruiken?). Ze krijgen elk een stukje papier 

om op te schrijven (individueel). Na een aantal minuten mogen de leerlingen 

overleggen met elkaar en een begripsomschrijving maken van hergebruiken.   

 

Op deze manier kan de leerkracht nagaan welke voorkennis de leerlingen reeds 

bezitten. Hier kan de leerkracht tijdens de les nog gebruik van maken.   

 

Op pagina 45 kan het schrijfkader ook gebruikt worden om te brainstormen over dit 

onderwerp. Opdracht 2 kan een hulp zijn om meer informatie te bekomen.  

 

RICHTVRAGEN 
 Welke spullen kan je hergebruiken? 

 Hoe kan je hergebruiken? 

 Waar zou je kunnen hergebruiken? 

 Waar kan ik spullen naartoe brengen die ik niet meer nodig heb? 

 … 

 

CONCLUSIE 
Elke placemat zal er verschillend uitzien, maar de algemene begripsomschrijving over 

hergebruiken zal gelijklopend zijn. Leerlingen zijn al eerder in aanraking gekomen met 

spullen te hergebruiken. 

 

 

DE KRINGLOOPWINKEL 
De leerkracht laat een filmfragment zien over De Kringwinkel. De leerlingen kijken 

aandachtig naar het filmfragment. Nadien volgt een klasgesprek. Opdracht 3 op pagina 

46 in hun werkbundel kunnen de leerlingen dan invullen. 

FILMFRAGMENT 
https://www.youtube.com/watch?v=tQEAczE8cWE 
 
RICHTVRAGEN 

 Kan De Kringwinkel je spullen thuis komen ophalen? 

 Hoeveel ton spullen zamelen ze jaarlijks in? 

 Wat is CO2 ? Wanneer komen deze gassen vrij? 

 Wat gebeurt er vooraleer de spullen in de winkel liggen? 

INTRODUCTIE (START) 

KERN (VERWERKING) 

https://www.youtube.com/watch?v=tQEAczE8cWE
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 Wat krijgen de ‘afgedankte’ spullen? 

 Vul aan: De natuur ……., want de afvalberg ……. . 

 … 

 

CONCLUSIE 
Wanneer je spullen thuis hebt liggen die je niet meer nodig hebt, dan komt De 

Kringwinkel deze gratis bij je thuis halen. Jaarlijks zamelt De Kringwinkel zo’n 62 000  

ton spullen in. De spullen worden gesorteerd en daarna klaargemaakt om in de winkel 

verkocht te worden. Daar krijgen ze een tweede leven. 

 

Op pagina 46 staat een bericht uit de actualiteit. De leerlingen lezen dit en vullen de 

vragen in. Leerlingen die over dergelijke situaties vragen hebben, kunnen deze altijd 

stellen.  

MEDIA 
De leerlingen gaan nu zelfstandig informatie opzoeken op de website van De 

Kringwinkel met Chromebooks of tablets. Tijdens het opzoekwerk vullen ze pagina 47 

in.   

Voor leerlingen die niet meer goed weten hoe ze een website moeten raadplegen, is er 

een instructiefilmpje. 

Wie sneller klaar is, kan werken aan de sneller-klaar-opdracht op pagina 50. Uiteraard 

mogen de leerlingen ook aan de andere sneller-klaar-opdrachten in de werkbundel 

werken.   

AFVAL IN HET FRANS 
De leerlingen krijgen nu de kans om een aantal woorden in het Frans te leren over afval. 

Het is belangrijk dat deze activiteit klassikaal verloopt, zodat elke leerling goed kan 

volgen. Op pagina 48 en 49 staan drie verschillende oefeningen. Het is aangewezen om 

met de eerste opdracht klassikaal aan de slag te gaan. Indien dit vlot verloopt kan er 

gedifferentieerd worden. Voorzie in de klas grote foto’s van de woorden.  

Het is belangrijk dat de leerlingen geen druk ervaren. Deze woorden moeten ze niet 

allemaal kennen op het einde van de les. Maar zijn een toevoeging binnen het thema. 

Een mogelijkheid is ook om elke dag een nieuw woord in het Frans aan te leren rond 

afval.  

Voor leerlingen die moeite hebben met de uitspraak van de Franse woorden, is er een 

kennisclip. 

Indien je als klas of school de mogelijkheid krijgt om een recyclagepark te bezoeken, 

dan kan pagina 51 een werkinstrument zijn.  

De samenvatting op pagina 52 kan op een later moment ingevuld worden. 
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QUIZ 
Deze les wordt afgerond met een quiz. In de quiz worden vragen gesteld over de 

inhouden die de leerlingen vandaag hebben gezien. Het kan ook zijn dat er vragen over 

afval sorteren, recycleren en composteren in terug komen.  

De quiz kan individueel of in kleine groepjes gespeeld worden. Deze afsluiting dient 

voornamelijk om als leerkracht te peilen naar het leerproces van de leerlingen. Op een 

later tijdstip kan hier dan op ingespeeld worden. 

QUIZVRAGEN 
1. Waar breng ik spullen naartoe die ik niet meer nodig heb? 

2. Wat wordt het meeste verkocht in een kringloopwinkel? 

3. Welke slogan gebruikt De Kringwinkel? 

4. Kan ik een mondmasker hergebruiken? 

5. Wat is een kringloopwinkel? 

6. Waar breng ik mijn afval naartoe? 

7. Wat kan ik met GFT-afval thuis doen? 

8. Wat mag er niet in een PMD zak? 

9. Wat krijg je als je glazen flessen terug inlevert? 

10. Wat kan er gemaakt worden van gerecycleerd glas? 

11. Wat staat er op de derde trede van de afvalladder van Lansink? 

12. Wat is de tweede stap bij de cirkel van afvalverwerking? 

13. Wat zie je op de foto? 

14. Waarvoor staat de afkorting KGA? 

15. Wat is de laatste stap in de cirkel van afvalverwerking?  

 
Verbetersleutel van de werkbundel → zie verbeterbundel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFSLUITING (SLOT) 
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LES 6 : CREATIEF MET AFVAL 

DOMEIN: BEELD 
LESONDERWERP(EN) 

 Afval in kunst 
 Exploratie verschillende afvalmaterialen 

 
FOCUSDOEL 
Je leert een fantasiewezen maken uit afval met kunst als 
inspiratiebron. 
 
LESDUUR 

 50 minuten   
 

DOMEIN: MUZIEK 
LESONDERWERP(EN) 

 Grafische partituur 
 Klanken en geluiden afkomstig van afval 

 
FOCUSDOEL 
Je leert klanken maken met behulp van afvalproducten en 
dit reproduceren met symbolen.  
 
LESDUUR 

 25 minuten   
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 De leerlingen kunnen verwoorden wat ze van een kunstwerk vinden. 

 De leerlingen kunnen een samengestelde vorm creëren met afvalproducten.  

 De leerlingen kunnen eigenschappen toekennen aan een fantasiewezen.  

 

 De leerlingen kunnen een eenvoudige structuur van een grafische partituur 

voorstellen in symbolen. 

 De leerlingen kunnen een eenvoudige structuur van een grafische partituur 

reconstrueren. 

 De leerlingen kunnen verschillende afvalproducten samenbrengen in een 

ritme. 

ET MV 6.4* De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen  

expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen. 

 

ET MV 1.4* De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in beeldend  

vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven. 

 

ET MV 2.4* De leerlingen kunnen improviseren en experimenteren, 

klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op hun 

klankwaarde en in een muzikaal (samen)spel daarvan gebruik 

maken.  
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MUZISCHE ONTWIKKELING 
Muzische grondhouding 

MUgr5 Inspelen op de muzische beleving van anderen: de uitvoerder of het publiek 

10-12j   Zich inleven en actief interesse tonen in de leef- en gevoelswereld van de  

  uitvoerder (kunstenaar, andere leerling) – bewust rekening houden met  

  mogelijk, verschillende reacties 

 

Muzische geletterdheid  

MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren 

Muziek 

Bouwsteen structuur/vorm 

10-12j   Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en bedenken/bepalen  

  van: 

• Eenvoudige structuren in grafische partituren 

 

Beeld 

Bouwsteen vorm 

10-12j   Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en creatief gebruik  

  maken van: 

• Samengestelde driedimensionale vormen 

 

Muzische vaardigheid 

MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch 

uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen 

Muziek – musiceren met grafische partituren  

• Experimenten met eenvoudige partituren (uitvoeren, ontwerpen) – 

muzikale tegenstellingen en herhalingen grafisch vastleggen en spelen 

 

SOCIO-EMOTIONELE ONTWIKKELING 
Relationele vaardigheden 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een 

gemeenschappelijk doel 

5-12j Gericht samenwerken in duo of kleine groep – iets aan elkaar kunnen 

uitleggen – voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen bij 

vragen 
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BEELD 
4.1.1.1  Verwoorden welke impressies de waarneming oproept. 

4.1.1.2  Illustreren dat beeldelementen gevoelens kunnen oproepen. 

4.1.1.4  Samengestelde vormen herkennen. 

4.1.2.7 Een vorm voorstellen d.m.v. volumes (3D). 

 

MUZIEK 
4.2.1.5 Omgevingsgeluiden waarnemen, herkennen en benoemen. 

4. 2.2.23 Geluiden grafisch noteren. 

4.2.2.27 Een grafische notatie van een eenvoudige ritme verklanken. 

1.2.2.30 Een eenvoudige grafische partituur noteren en verklanken.  

 

MV-BLD-OM-1.6 Kinderen ervaren de mogelijkheden en beperkingen van  

materialen en hulpmiddelen. 

MV-BLD-OM-2.3 Kinderen experimenteren met beeldelementen. Ze  

onderzoeken de mogelijkheden van kleur, vorm, volume,  

structuur, ritme, textuur, contrast, compositie, beweging, 

… 

MV-BLD-OM-3.6 Kinderen vinden plezier en voldoening in het beelden  

vormgeven.  

MV-BLD-OM3.8 Kinderen kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk  

werkstuk. 

 

MV-MUZ-MV-3 De kinderen kunnen met woorden (schriftelijk) weergeven  

welk geluid wordt verklankt. 

MV-MUZ-MV-15 De kinderen kunnen een klankbron, voorgesteld door een  

tekening, lezen en naar eigen inzicht vocaal of  

instrumentaal reproduceren. 
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MATERIAAL 
DE LEERKRACHT DE LEERLINGEN 
 Afval in kunst (foto’s) 

 Voorwerpen van afval 

 Krijtbord 

 Digibord 

 Grafische partituur (voorbeeld) 

 Werkbundel p. 53 – 54  

 Schrijfgerief  

 Minstens 5 afvalproducten per 

groepje 

 Plakband 

 Lijm 

 Schaar 

 

 

De lessen van beeld en muziek zullen niet samen gegeven worden. De leerkracht kan 

dit wel samen organiseren rekening houdend met de klasgroep en de tijdspanne. 

 

 

AFVAL IN KUNST - BESCHOUWEN 
De leerkracht toont een aantal kunstwerken waarin afval in verwerkt is. De bedoeling 

is dat de leerlingen gericht naar deze kunstwerken gaan kijken en er informatie uithalen 

aan de hand van richtvragen. Op pagina 53 staan de kunstwerken. In het klasgesprek 

mogen de leerlingen hun eigen mening geven omtrent het kunstwerk.  

RICHTVRAGEN 
 Wat zie je op het kunstwerk? 
 Welke materialen zijn er gebruikt? 
 Welke kleuren? 
 Waar zou het kunstwerk staan of hangen? 
 Kan iedereen dit kunstwerk bewonderen? 
 … 

 
CONCLUSIE 
Elke leerling zal zijn/haar eigen interpretatie geven aan het kunstwerk. Het is belangrijk 

dat de leerlingen een eigen mening kunnen vormen of ze iets  kunnen waarderen of 

niet.    
 

Na het klasgesprek krijgen de leerlingen als opdracht om één kunstwerk uit te kiezen en 

hier een passende titel bij verzinnen. Daarna gaan ze in kleine groepjes een kleine 

schetstekening maken van het gekozen kunstwerk. Daarna mag de leerling pas vertellen 

welke titel hij/zij erbij verzonnen heeft. Door met anderen in gesprek te gaan, kan hun 

mening omtrent kunst veranderd worden.   

 

 

INTRODUCTIE (START) 
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AFVAL IN KUNST – EXPERIMENTEREN 
De leerkracht geeft de leerlingen nu de kans om met een aantal afvalproducten te 

experimenteren. In kleine groepjes krijgen ze een beperkt aantal voorwerpen. Op deze 

manier leren ze omgaan met de mogelijkheden of beperkingen van verschillende 

soorten materiaal.  

 

Ze krijgen als opdracht om een dier (naar keuze) samen te stellen met de voorwerpen. 

Dit zal een eerste aanzet zijn naar de samengestelde vorm (3D) die ze later in de les 

zullen creëren.   

 

RICHTVRAGEN 
 Wat zou je kunnen creëren met deze voorwerpen? 

 Welk voorwerp ontbreekt er? 

 Wat zie je in de vorm van de voorwerpen? 

 Welke textuur heeft het voorwerp? 

 Zijn er opvallende kleuren gebruikt? 

 … 

 

CONCLUSIE   

Elk groepje zal een ander dier gecreëerd hebben, want de leerkracht heeft bewust 

iedereen andere voorwerpen gegeven. Dit laat wel zien dat ze bereid zijn om met een 

beperkt aantal voorwerpen tot zo’n resultaat komen.  

 

FANTASIEWEZEN UIT AFVAL - CREATIE 
Na deze experimenteerfase, om aan te voelen wat er mogelijk is met afval, krijgen de 

leerlingen in groepjes van vier à vijf leerlingen de opdracht om een fantasiewezen te 

maken volledig uit afval. In hun groepje mogen ze zelf kiezen welke afvalproducten ze 

willen verwerken. Het is belangrijk dat ze als groep overeenkomen over hoe het 

eindresultaat er zal uitzien. 

Naast het creëren van het fantasiewezen moeten de leerlingen ook over een aantal 

vragen nadenken, zoals hoe heet hij/zij? Waar woont het fantasiewezen?, … Deze 

vragen kunnen helpend zijn om tijdens het toonmoment het fantasiewezen beter voor 

te stellen.   

RICHTVRAGEN 
 Waarom hebben jullie voor deze afvalproducten gekozen? 

 Hoe groot gaat het fantasiewezen zijn? 

 Gaat hij statisch of dynamisch zijn? 

 Hoe ga je het fantasiewezen voorstellen aan anderen? 

 … 

 

KERN (VERWERKING) 
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FANTASIEWEZEN UIT AFVAL - TOONMOMENT 
De groepjes laten nu aan elkaar zien welk fantasiewezen ze gecreëerd hebben uit afval. 

De voorstelling van het fantasiewezen zal op een originele manier gedaan worden. Aan 

de anderen (= het publiek) om te kijken uit welke afvalproducten het fantasiewezen is 

gemaakt. Want soms kan je niet zien dat iets uit afval is gemaakt.  

De fantasiewezens kunnen een plaats krijgen in de klas om eventueel bewuster om te 

gaan met de natuur en het milieu.   

CONCLUSIE 
Met afval kan je heel wat creatieve opdrachten uitwerken. Soms heb je een 

inspiratiebron nodig om deze ideeën te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSLUITING (SLOT) 
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KLANKEN HERKENNEN 
Deze muzische les wordt gestart met het herkennen van verschillende klanken. De 

leerkracht kan deze geluiden zelf produceren of laten afspelen op het digibord. De 

bedoeling is dat de leerlingen deze klanken gaan weergeven aan de hand van tekens 

en/of symbolen. Dit noemt men een grafische notatie. In het onderwijsleergesprek 

wordt besproken hoe je een klank kan noteren.  

Daarna wordt er een beweging gekoppeld aan de klank. De leerlingen doen mee en 

kunnen zelf input geven. Hetgeen dat ze tijdens het startmoment doen, kunnen ze later 

in de les gebruiken.    

 

RICHTVRAGEN 
 Hoe kan ik hoog en laag voorstellen met tekens of symbolen? 

 Hoe kan ik hard en zacht voorstellen met tekens of symbolen? 

 Hoe kan ik lang en kort voorstellen met tekens of symbolen? 

 Welke beweging kan ik maken bij een klank? 

 Vanwaar herken je deze klank? 

 … 

 

 

GELUIDEN MAKEN MET AFVAL 
Nu is het de bedoeling dat de leerlingen in kleine groepjes een grafische partituur gaan 

maken met afval. Ze moeten de geluiden gaan koppelen aan een (herkenbare) 

beweging. Het platduwen van een plastic flesje en het scheuren van een krant moet er 

zeker inzitten. Het afval vooraan in de klas mogen ze gebruiken als inspiratiebron. 

De geluiden mogen langer of korter (= klankduur), hoger of lager (=klankhoogte) en 

harder of zachter (= klanksterkte) voorkomen. Het is belangrijk dat de leerlingen een 

reeks van geluiden maken gekoppeld aan een beweging.  

 

 

De leerlingen tonen nu aan elkaar welke reeks van geluiden met bewegingen ze hebben 

gemaakt met het afval. Na één keer zelf voor te doen, doet iedereen de reeks van 

afvalgeluiden na.  

Indien er nog tijd over is, kan er een reeks gemaakt worden van de hele klasgroep. 

 

 

KERN (VERWERKING) 

AFSLUITING (SLOT) 

INTRODUCTIE (START) 
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LES 7 : ZWERFAFVAL & SLUIKSTORTEN 

DOMEIN: NATUUR 
LESONDERWERP(EN) 

 Zwerfafval  
 Sluikstorten 
 GAS-boete 
 Plasticsoep  

 
FOCUSDOEL 
Je leert wat zwerfafval en sluikstorten inhoudt.  
 
LESDUUR 

 75 minuten   
 
 
 

 De leerlingen kunnen het begrip zwerfafval in eigen woorden verklaren 

met een concreet voorbeeld. 

 De leerlingen kunnen argumenteren waarom sluikstorten verboden is in 

België. 

 De leerlingen kunnen verklaren wat een GAS-boete is. 

 De leerlingen kunnen acties bedenken om zwerfafval tegen te gaan. 

 De leerlingen kunnen verwoorden waarom zwerfafval een 

wereldprobleem is. 

ET WT 1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving  

illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze  

omgaan met het milieu. 

 

ET WT 1.25 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving  

illustreren dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten 

grondslag liggen.  
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ONTWIKKELING VAN ORIENTATIE OP DE WERELD 
Oriëntatie op natuur 

OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en 

het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 

7-12j  Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe iets maken vaak leidt tot één  

of andere vorm van afval – illustreren hoe bepaalde menselijke  

activiteiten soms schade berokkenen in de vorm van lucht-, water- en 

bodemverontreiniging, opwarming van de aarde … 

10-12j Onderzoeken en vaststellen welke factoren invloed hebben op het  

voortbestaan van de mens en van plant- en diersoorten – aan de hand van 

voorbeelden uit de omgeving onderzoeken en vaststellen hoe 

milieuproblemen ontstaan onder invloed van de mens – onderzoeken en 

vaststellen hoe hierbij tegengestelde belangen kunnen spelen 

 

ONTWIKKELING VAN INITIATIEF EN VERANTWOORDELIJKHEID 

Waardengevoeligheid en normbesef 

IKwn1 Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, school, waardevol … is voor zichzelf én 

voor anderen. Een persoonlijk geweten ontwikkelen 

8-12j  Zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in de wereld, dichtbij en veraf –  

ervaren hoe het geweten hen soms uitnodigt om hun manier om naar de  

wereld te kijken te veranderen – ervaren hoe het eigen geweten aanzet om  

kritisch om te gaan met de eigen levensbeschouwelijke bronnen 

 

 

WO NATUUR - MILIEUEDUCATIE 
3.2.8   05   Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster  

       om te gaan met afval, water, energie. 

3.2.8   13   Met concrete voorbeelden uit de omgeving illustreren dat aan  

       milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen   

       (bijv. sluiting milieuvervuilende fabriek en tewerkstelling,  

                 mestoverschotten en vervuiling water …) 

3.2.8   14   Met concrete voorbeelden uit de omgeving illustreren hoe mensen op  

       positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu.  
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MATERIAAL 
DE LEERKRACHT DE LEERLINGEN 
 Folders zwerfafval en sluikstorten 

(eventueel) 

 Filmpje → introductie 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-24-

april-2020-meer-zwerfvuil-op-straat 

 Krijtbord 

 Digibord  

 Plickers (quizvragen) 

 Werkbundel p. 55-57 

 A3-papier (één per groepje) 

 Schrijfgerief 

 Affiches Mooimakers 

 Kaarten Plickers (één per leerling) 

 

 

ZWERFVUIL & SLUIKSTORTEN 
De leerkracht toont een filmfragment over zwerfvuil. Dit filmfragment wordt twee keer 

getoond. De eerste keer kijken de leerlingen ernaar. De tweede keer proberen ze de 

vragen op pagina 55 in te vullen. Nadien volgt een klasgesprek om de vragen te 

beantwoorden. 

 

FILMFRAGMENT 
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-24-april-2020-meer-zwerfvuil-op-straat 

 
RICHTVRAGEN TIJDENS KLASGESPREK 

 Waarom zouden Sterre, Warre en Polle zwerfvuil aan het rapen zijn? 

 Om welke reden zou jij zwerfvuil gaan rapen bij je in de gemeente? 

 Wat zouden de mensen beter met hun afval kunnen doen? 

 Waarom zouden de mensen niet aan het milieu denken? 

 Hoe komt het dat er toch nog zoveel zwerfafval is? 

 Als jij zwerfvuil zou rapen, wat denk je dan te vinden? 

INTRODUCTIE (START) 

WO-NAT-08.15   De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen  

van water-, grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en 

lichtvervuiling. 

WO-NAT-08.16   De leerlingen kunnen bij een milieuprobleem in hun  

omgeving, het probleem en mogelijke oorzaken ervan 

beschrijven. 

WO-NAT-08.17   De leerlingen illustreren dat milieuproblemen in hun omgeving  

      het gevolg kunnen zijn van tegengestelde belangen. 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-24-april-2020-meer-zwerfvuil-op-straat
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-24-april-2020-meer-zwerfvuil-op-straat
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-24-april-2020-meer-zwerfvuil-op-straat
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CONCLUSIE 
Er zijn kinderen die zwerfvuil gaan rapen, omdat ze in een propere gemeente willen 

wonen. Ze vinden dat de mensen beter hun afval in hun zakken laten zitten tot ze thuis 

zijn. Zo laten ze niets rondslingeren. Door het coronavirus gaan de kinderen elke dag 

zwerfvuil rapen. Langs de wegen ligt er de dag van vandaag nog veel afval. 

 

 

ZWERFAFVAL 
De leerlingen lezen de tekst over zwerfafval in hun werkbundel pagina 56. Ze moeten 

de ontbrekende woorden in de tekst invullen. De tekst kan klassikaal of individueel 

gelezen worden, dit is afhankelijk van de klasgroep. Nadien mogen ze per twee elkaars 

tekst bekijken. Ze controleren of ze dezelfde woorden gebruikt hebben.  

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen luisteren naar de ingesproken tekst. 

 
RICHTVRAGEN 

 Waar heb jij al eens zwerfafval gezien? 

 Heb jij al eens iets (per ongeluk) op de grond laten vallen? 

 Hoeveel dieren denk je dat er jaarlijks sterven door te eten van plastic? 

 … 

 

CONCLUSIE 
Zwerfafval of zwerfvuil is afval dat niet thuishoort in het openbaar. Afval hoort namelijk 

in een vuilnisbak te zitten. Dus laat zeker nergens afval rondslingeren, want het is heel 

slecht voor het milieu. Afval dat in de zee en op de weides belandt, wordt door dieren 

opgegeten. De meeste dieren sterven er zelfs aan. 

 

SLUIKSTORTEN 
Opdracht 4 en 5 wordt klassikaal ingevuld. De bedoeling is dat ze bij opdracht 4 alle 

woorden markeren die bij sluikstorten horen. Bij opdracht 5 leren de leerlingen meer 

over een GAS-boete.  

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen luisteren naar de ingesproken tekst. 

 
BIJVRAGEN 

 Welke woorden horen zeker niet bij sluikstorten? 

 Heb je al eens iemand betrapt die afval in de natuur aan het dumpen was? 

 Wat zou een GAS-boete kunnen zijn? 

 Ken jij iemand die dit al eens heeft gekregen? 

 … 

 

 

KERN (VERWERKING) 
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CONCLUSIE 
Sluikstorten is een ander woord voor dumpen of storten. Het is verboden in België om 

afval achter te laten op openbare plaatsen. Wie zich niet aan de regels kan houden, 

krijgt een boete. Dit is in de vorm van een GAS-boete en wil zeggen een gemeentelijke 

administratieve sanctie. 

 

STOP HET AFVAL! 
Laat de leerlingen in kleine groepjes de affiches bekijken. Ze kunnen met elkaar 

overleggen en meningen uitwisselen. Door deze affiches worden de leerlingen bewust 

gemaakt dat afval slecht is voor het milieu.  

RICHTVRAGEN 
 Wat zie je op de affiches staan? 

 Welke boodschap willen ze overbrengen naar de mensen? 

 Waarom zou plastic zo vervuilend zijn? 

 Wat zou jij kunnen doen om zwerfafval tegen te gaan? 

 … 

 

CONCLUSIE 
Wanneer je zwerfafval ziet, dan zie je meestal plastic. Plastic is enorm vervuilend voor 

de natuur en het klimaat. Daarom zijn er een aantal organisaties die zwerfafval en 

sluikstorten willen tegen gaan. Dit om de mens, natuur en dieren te beschermen. De 

makers van deze affiches willen duidelijk maken dat afval dumpen in de natuur niet oké 

is. 

 

ZELFSTANDIG WERK 
De leerlingen krijgen tijdens het zelfstandig werk de kans om op hun eigen tempo de 

opdrachten te verwerken. De opdrachten vinden ze in hun werkbundel pagina 58 – 62.  

Bij elke opdracht staat vermeld of de leerling die moet of mag maken. Dit wordt 

gevisualiseerd met DOBBEL voor de moet-opdrachten en WIZZEL voor de mag-

opdrachten. De leerlingen mogen zelf bepalen bij welke opdracht ze starten.   

De moet-opdrachten (werken met DOBBEL): 

 Opdracht 8 (waar of niet waar)  

 Opdracht 10 (afbeeldingen over zwerfvuil en sluikstorten) 

 Opdracht 11 (krantenartikel lezen) 

 

De mag-opdrachten (werken met WIZZEL):  

 Opdracht 9 (weetjes over zwerfafval en sluikstorten) 

 Opdracht 10 (afbeeldingen over zwerfvuil en sluikstorten) 

 Uitdaging bij krantenartikel 

 Opdracht 12 (wereldkaart) 

 

Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen luisteren naar de ingesproken tekst. 
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De leerlingen kunnen hun werk zelf verbeteren met de correctiesleutel. Indien ze sneller 

klaar zijn, kunnen ze werken aan de sneller-klaar-opdracht op pagina 65. De 

samenvatting op pagina 67 kan eventueel ook ingevuld worden.  

Er zijn extra uitdagingen voorzien voor leerlingen die dit wensen (geen verplichting). Er 

is ook een thuisopdracht. Dit kan de leerling met zijn/haar gezin doen of kan indien er 

tijd over is, samen met de klas gedaan worden. Zo kunnen de leerlingen kijken hoeveel 

afval er langs de wegen ligt. Op pagina 66 staan ook nog boeken, websites en filmpjes 

voor leerlingen die meer willen weten over afval sorteren.  

 

Leerlingen die extra uitleg nodig hebben (= verlengde instructie) kunnen plaatsnemen 

in de mini-klas. Hier worden de opdrachten nog eens samen bekeken.  

 

ZELF EEN POSTER MAKEN TEGEN ZWERFAFVAL! 
De leerlingen gaan nu in kleine groepjes een poster maken om afval tegen te gaan. Er 

zijn drie onderwerpen waaruit gekozen kan worden, namelijk zwerfafval, sluikstorten 

en plasticsoep (plastic in de zee). Het is de bedoeling dat de leerlingen zo creatief 

mogelijk uit de hoek komen. Pagina 63 kunnen de leerlingen gebruiken als kladversie. 

De definitieve poster komt op een A3-blad. Op het einde van de les, worden de posters 

aan elkaar tentoongesteld.    

CONCLUSIE 
Elke poster zal er anders uitzien, maar iedereen is wel actief aan het nadenken op welke 

verschillende manieren zwerfafval tegengegaan kan worden. Hopelijk zijn de leerlingen 

fier op hun resultaat en zullen ze meer letten op het milieu.  

 

 

PLICKERS 
Na de voorstellingen van de posters, wordt de les afgesloten met Plickers. Elke leerling 

krijgt een blad met een QR-code op. De leerkracht kan de antwoorden van de leerlingen 

scannen (met een smartphone of tablet). De leerlingen kantelen hun blad zo dat de 

leerkracht goed ziet welke antwoord het precies is. Deze werkvorm is een manier om 

een formatie evaluatie vorm te geven. Zo kan de leerkracht zien welke leerinhouden 

nog niet volledig begrepen zijn.  

 

VRAGEN PLICKERS 
1. Wat is een ander woord voor het storten van afval?  

2. Wat gebeurt er met de dieren die plastic eten? 

3. Is zwerfaval slecht voor het milieu? 

4. Wat krijg je als je zwerfafval dumpt in de natuur? 

5. Wat is sluikstorten in België? 

 

Verbetersleutel van de werkbundel → zie verbeterbundel 

AFSLUITING (SLOT) 
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