
1 Dopper challlenge: wat is de dopper challenge? 

Focusdoel: de leerlingen kunnen vertellen wat hun het meeste is bijgebleven over  

  het thema. 

Duur: +/ - 50’ minuten 

Leerplandoelen 

OVSG 

• WO-MNS-SV-2.3.1  De leerlingen wachten hun beurt af. 

• WO-MNS-SV-2.6.2  De leerlingen kunnen een opgelegde taak rustig 

uitvoeren. 

• WO-MNS-SV-2.7.6  De leerlingen kunnen kritisch nadenken over  

     bepaalde maatschappelijke toestanden. 

• WO-MNS-SV-2.11.12  De leerlingen kunnen op elkaar inspelen  

     (verbaal/non-verbaal): niet naast elkaar praten. 

GO: 

• Tonen in hun omgang met anderen respect en waardering. 

• Tonen in de dagelijkse omgang dat ze solidariteit en zorg opbrengen voor 

iemand anders. 

• Kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

ZIll: 

• Zorg dragen voor de natuur in de eigen leefomgeving. 

• Ervaren en verwoorden in welke situaties de natuur en het milieu bedreigd zijn 

- uitdrukken op welke manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van 

de natuur- en milieuproblematiek. 

• Zorg dragen voor het milieu, dichtbij en veraf - deelnemen aan acties die 

ijveren voor meer zorg voor natuur en milieu -  persoonlijke ervaringen met 

dergelijke acties met elkaar delen en daaruit leren voor de toekomst. 

Concrete doelen: 

• De leerlingen reflecteren over plastic en de dopper challenge. 

• De leerlingen kunnen een tekst schrijven over het thema met hun mening erin 

verwerkt. 

 

  



Leerkrachtenfiche 

Locatie: 

De les gaat door in het klaslokaal. De leerlingen zitten allemaal op hun eigen plaats. 

Start: 

Je start de les met een verhaal. De leerlingen kunnen hun hoofd op de bank leggen 

als ze dit wensen. Zo kunnen ze rustig naar het verhaal luisteren. 

Uitleg: 

“Ik ga een verhaal voorlezen. Het gaat over Thomas en hij werd gewaarschuwd. 

Waarom hij gewaarschuwd werd, dat zal je zelf ontdekken. Luister aandachtig naar 

het verhaal.”  

 

Als je het verhaal voorgelezen hebt kan je volgende vragen stellen om een 

kringgesprek te starten. Je mag ook andere vragen stellen.  

• Wat vind je van het verhaal? 

• Wat raakt jou in het verhaal? 

• Zou jij zonder plastic kunnen leven? 

• …  

Na het bespreken van de tekst gaan de leerlingen een schrijfopdracht maken, je 

projecteert nu de criteria waarop de leerlingen beoordeeld worden. 

“Jullie gaan zometeen een schrijfopdracht maken over het thema, je schrijft over 

wat je bijgebleven is en wat je geleerd hebt. Ik projecteer de criteria op het bord 

zodat jullie deze altijd kunnen zien.” 

 

Organisatie van de les: 

- 10 minuten: voorlezen verhaal 

- 10 minuten: bespreking verhaal 

- 25 minuten: schrijfopdracht 

- 5 minuten: eindgesprek  

Let op: houd er rekening mee dat de les langer kan duren naargelang de tijd die de 

leerlingen nodig hebben voor de schrijfopdracht.  

Materiaal: 

- Internet/ computer 

- Verhaal (zie document) 

 



 

Differentiatie: 

- Differentiatie in ondersteuning: de leerlingen die meer vragen hebben kunnen 

deze aan de leerkracht stellen. De leerkracht kan ook feedback geven op de 

geschreven werkjes en tips geven over wat ze nog kunnen schrijven 

- Differentiatie in taak: je kan de leerlingen die hun eigen geschrift niet zo goed 

kunnen lezen de taak op de computer laten maken. De taak moet dan niet 

zo lang zijn. Zorg ervoor dat de spellingscontrol afstaat zodat de leerlingen 

hun spellingsfouten niet meteen kunnen aanpassen (ze worden op hun 

spelling beoordeeld). 

 

Afspraken:  

• Als ik het verhaal lees zijn jullie stil, leg desnoods jullie hoofd op de bank.  

• Tijdens het gesprek onderbreken we niemand. 

• Heb respect voor elkaars mening. 

• Steek je vinger op als je iets wil vertellen. 

  



Activiteitenbundel 

Opdracht 1: lees het verhaal voor. 

https://32lessenvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/02/ik-heb-je-gewaarschuwd.pdf  

ingesproken verhaal: https://soundcloud.com/amber-janssens-50919932/ik-heb-je-

gewaarschuwd/s-hCYKmX6ACiz 

 

Surf naar het internet 

 

Typ in de zoekbalk:  

32lessenvoordetoekomst.nl  
 

Scrol naar beneden 

 

 

Klik op: 

Ik heb je gewaarschuwd 

 

Lees het verhaal 

 

https://32lessenvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/02/ik-heb-je-gewaarschuwd.pdf


 



 



Opdracht 2: kringgesprek rond het verhaal. 

Vragen: 

• Wat vind je van het verhaal? 

• Wat raakt jou in het verhaal? 

• Zou jij zonder plastic kunnen leven? 

• Wat hebben we de voorbije lessen van WO allemaal geleerd? 

• Welke invloed hebben de lessen op jou gehad? 

• Wat vond je van de lessen WO? Heb je hier feedback op? 

Opdracht 3: schrijf een korte tekst over wat je over het thema bijgebleven is. De 

leerkracht overloopt de criteria. 

Uitleg: 

Jullie gaan zo dadelijk een schrijfopdracht maken rond de lessen WO. Het is de 

bedoeling dat je rekening houdt met de criteria die ik opgesteld heb. Je gebruikt 

correct Nederlands in je schrijfopdracht. Je geeft duidelijke argumenten. Wat 

bedoel iik met duidelijke argumenten geven? Is het voldoende dat ik zeg ‘plastic 

interesseert mij niet’? Nee, je gaat dan ook zeggen waarom je er niet door geboeid 

bent. Je geeft dus duidelijk je mening over plastic of over wat we geleerd hebben 

tijdens de lessen. Wat vond je goed/ minder goed. Je laat het thema duidelijk aan 

bod komen. Je haalt verschillende lessen aan in je taak want we hebben ook 

verschillende dingen geleerd in de lessen. Als leerkracht is het interessant om te 

weten wat jullie van de lessen vonden. Geef hier dus duidelijke feedback op. Welke 

invloed hadden de lessen op jou? Ben je je anders gaan gedragen of helemaal 

niet? Zorg ervoor dat je schrijfopdracht 1 A4 blad bedraagt.  

 

Ondersteunende vragen schrijfopdracht: 

• Wat is jou bijgebleven van het thema? 

• Wat vind je belangrijk? 

• Waarover zou je graag willen schrijven? 

• Hoe is jouw plastic verbruik? 

 

 

 

 

 

 

 



Schrijfopdracht 
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Evaluatiecriteria  

Schrijf of projecteer de criteria op het bord zodat de leerlingen deze telkens kunnen 

zien.  

Criteria Opmerkingen Score 

Correct Nederlands  /2 

Goede beargumentering   /2 

Correcte zinsbouw   /2 

Duidelijke mening   /3 

Thema komt duidelijk aan 

bod 

 /3 

De verschillende lessen 

worden aangehaald bij 

het schrijven van de 

opdracht 

  

/3 

Korte feedback/ terugblik 

op de lessen 

 /2 

Welke invloed hadden de 

lessen op jou? 

 /2 

De schrijfopdracht 

bedraagt 1 A4 blad. 

 /1 

 

Opdracht 4: eindgesprek 

• Wat heb je geleerd tijdens deze les? 

• Wat is je het meeste bijgebleven tijdens de lessen WO? 

• Is je plastic verbruik veranderd? 

• Is je kijk op plastic veranderd? 

• Heeft er iemand al acties ondernomen, welke? 

 

 

  



2 Bibliografie 

de ontwikkelvelden van het basisonderwijs. (2018). Opgehaald van zill.katholiekonderwijs: 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud 

Janssens, A. (2020, 05 15). ik heb je gewaarschuwd! Opgehaald van soundcloud: 

https://soundcloud.com/amber-janssens-50919932/ik-heb-je-gewaarschuwd/s-

hCYKmX6ACiz 

leerplannen basisonderwijs. (2015). Opgehaald van pro.g-o: https://pro.g-o.be/pedagogische-

begeleiding-leerplannen-nascholing/leerplannen/leerplannen-bao 

leerplanzoeker. (2019). Opgehaald van schoolweb: 

https://schoolweb.ovsg.be/ovsg/leerplan_login.aspx 

Majoor, A. (sd). 32lessenvoordetoekomst. Opgehaald van 

https://32lessenvoordetoekomst.nl/wp-content/uploads/2018/02/ik-heb-je-

gewaarschuwd.pdf 

 

 


