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Thema dopper challenge 
Een woordje uitleg 
Deze lessen zijn gemaakt op basis van mijn stageklas van dit jaar. De 
differentiatiemogelijkheden kunnen voor uw klas anders zijn. De tijd die ik aan de 
verschillende onderdelen heb gegeven kan ook variëren. Dit hangt samen met jouw klas. 
Discussiëren ze lang over zulke onderwerpen? Zijn het snelle of trage lezers?  
Of je de lessen een hele namiddag geeft of verdeelt over verschillende lesblokken doorheen 
de week of verspreidt over 2 weken, mag je zelf kiezen. De lessen zijn vaak zo opgebouwd 
dat je er een eerste en tweede deel van kan maken.   
 
De dopper challenge, waarop dit thema gebaseerd is, is een wedstrijd waar je je klas of 
school voor kan inschrijven. Je zendt dan de ontwerpen van je klas in zoals ze maken bij les 3 
en als ze geselecteerd worden, mogen ze hun ontwerp ook echt gaan realiseren.  
 

Les 1: WO: Een oceaan vol plastic (80 min)  
 
Doelen  
ZILL 
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OVSG 

WO-NAT-08.15 De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, grond- en 
luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling. 

MV-MED-OOW-2.1 De kinderen kunnen audiovisuele media technisch bedienen. 

MV-MED-OOW-2.2 De kinderen kunnen de audiovisuele media functioneel bedienen. 

NL-LEZ-TV-04-05 De leerlingen kunnen in voor hen bestemde school- en studieteksten de voornaamste informatie 
terugvinden en deze gestructureerd weergeven. 

NL-LEZ-DV-D03-
06-06 

De leerlingen kunnen in informatieve teksten op hun niveau de hoofdgedachtezin aanduiden 
indien deze expliciet wordt vermeld en indien het thema is gegeven. 

 
 
GO! 
 

WO: natuur: milieueducatie: 3.2.8.6 Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun 
eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend 
zijn. 
 
WO: natuur: milieueducatie: 3.2.8.14 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving 
illustreren hoe mensen op positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het 
milieu. 
WO: ruimte: landschappen - ruimtelijke ordening: 3.5.8.12 Aangeven dat menselijke 
ingrepen het landschap kunnen schaden, in stand houden of bevorderen. 
Nederlands: schriftelijke taalvaardigheid: lezen: begrijpend lezen van informatieve 
teksten: 1.2.2.117 De gewenste informatie opzoeken in verschillende informatiebronnen. 

 
 
Materiaal  

- Strookjes papier 
- Balpen  
- Kom 
- Pc’s, chromebooks of ipads met internet 
- Powerpointpresentatie 

 
Lesverloop  
 
 

15 minuten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het thema wordt gestart met een conceptcartoon over zwerfvuil. Aan de 
hand van deze conceptcartoon wordt de voorkennis van de kinderen 
aangesproken. Wat weten ze er al over en met welke vragen zitten ze.   
Enkele kinderen geven hun mening over de conceptcartoon.  
 
Daarna krijgen ze even de tijd om 2 vragen op te schrijven (op 2 
papiertjes) over deze onderwerpen of specifieke dingen waar ze meer 
over willen weten.  
Daarna worden alle papiertjes in een kom gedaan en geschud. Dan haalt 
elke leerlingen er 2 kaartjes uit.  
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 Deze 2 kaartjes zijn de onderzoeksvragen per leerling. Hierover gaan ze 
onderzoek doen in informatieve boeken en op het internet zodat ze de 
vraag kunnen beantwoorden.  
In de klas zijn pc’s, chromebooks of ipads ter beschikking of deze les 
wordt uitgevoerd in een computerklas.  
 

40 minuten  De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met hun onderzoeksvragen en 
zoeken hier antwoorden op. Dit gebeurt aan de hand van een 
ingesproken powerpoint. (zie bijlage ‘les 1’) Ze moeten ervoor zorgen dat 
ze een goed onderbouwd antwoord hebben. Dit antwoord kan dus niet 
bestaan uit 1 woord.  

- Is elke site een goede site? 
- Als je 1 stukje hebt gelezen en je denkt dit is het, schrijf je dit dan 

direct op en klaar? Nee wat doe je met opzoekwerk?  
Het is belangrijk dat ze checken of ze een goede site hebben. Websites 
met meningen zijn niet hetzelfde als websites met wetenschappelijke 
artikels of websites van organisaties.  
Ze moeten ook niet het eerste wat ze lezen direct opschrijven. 
Onderzoek doen, zijn meerdere dingen lezen en kijken of ze overeen 
komen. Daarna neem je het duidelijkste antwoord of een combinatie van 
antwoorden.  
 
De leerlingen die klaar zijn met hun 2 vragen, mogen anderen helpen 
met hun onderzoeksvragen of ze zoeken nog extra info op over het 
onderwerp. Ook deze info mogen ze mee opschrijven.  
 

25 minuten  Wanneer iedereen een antwoord op de vragen heeft gevonden, mogen 
ze dit vooraan in de klas komen voorlezen en vertellen. Zo krijgt iedereen 
de info mee.  
De vragen en antwoorden worden nadien ook gebundeld in een 
document zodat alle leerlingen deze ook op papier hebben.  
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Conceptcartoon:  
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Les 2: Nederlands: begrijpend lezen: Een oceaan vol plastic (70 
minuten) 
 
Doelen  
ZILL 
 

 

 
 
OVSG 
 

WO-NAT-08.15 De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, grond- en 
luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling. 

NL-LEZ-TV-04-05 De leerlingen kunnen in voor hen bestemde school- en studieteksten de voornaamste informatie 
terugvinden en deze gestructureerd weergeven. 

Begrijpend lezen  
 
 
GO! 
 

WO: natuur: milieueducatie: 3.2.8.14 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving 
illustreren hoe mensen op positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het 
milieu. 
Nederlands: begrijpend lezen: 1.2.2.1 Bij het lezen van (digitale) informatieve teksten 
nauwkeurig lezen zinvol afwisselen met scannend lezen. 
Nederlands: begrijpend lezen: 1.2.2.125 De informatie selecteren in voor hen bestemde 
argumentatieve teksten: 
• de essentie begrijpen; 
Nederlands: begrijpend lezen: 1.2.2.156 Volgende leesstrategieën zelfstandig of met 
behulp van een stappenplan hanteren: 
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Na het lezen: 
• de tekst samenvatten (hoofdgedachte, belangrijke gebeurtenissen); 
• conclusies trekken. 

 
 
 
Materiaal  

- Leesteksten  
- A3 papieren  
- Hanger met afbeeldingen van afval 

 
Lesverloop  
 

 
 
 
 
25 minuten  
 
 
15 minuten  
 
 
 
 
+- 6 minuten 
per groep  
(= 30 minuten)  
 
 

Er zijn 5 thema’s waaruit de kinderen kunnen kiezen tijdens dit 
zelfstandig werk. Je print per thema de tekst af die je op de website vindt 
(eventueel wat aangepast zoals hieronder). De kinderen kiezen zelf hun 
thema waarover ze gaan lezen.  
Daarna krijgen ze tijd om deze tekst te lezen. 
Dan maken ze over hun onderwerp een mindmap op A3 papier met de 
belangrijkste info op. Ze zorgen dat ze allemaal goed weten waarover 
hun thema gaat, zei zijn de expertgroep en zullen daarna aan de anderen 
hierover moeten vertellen.  
Als iedereen klaar is wordt de klas herverdeeld zodat je van elk thema 1 
leerling in de nieuwe groep hebt. Om dit makkelijk te laten verlopen kan 
je elke groep een hanger met afval geven (afbeelding). Nadien maken ze 
een afvalberg, ze zorgen dat er telkens 5 verschillende soorten afval in 
hun nieuwe groep zitten. De mindmaps blijven op de tafel liggen en de 
groepjes schuiven door. De leerling die dan bij zijn mindmap komt, geeft 
de uitleg over zijn thema als expert. Zo krijgt elke leerling alle info mee.  
 
Je zorgt ervoor dat in elk groepje ongeveer evenveel leerlingen zitten (dit 
kan je doen door bv voor 25 kinderen, per thema 5 teksten af te printen 
en dan zijn er juist 25 teksten).  
 
De 5 thema’s zijn:  

- Wegwerp of recyclage 
- Plastic soep 
- Zwerfvuil Belgisch strand 
- Gaat plastic weg? 
- Opgeruimd staat netjes  

 
10 minuten  Als de leerlingen rond zijn, volgt er een kort terugblikmoment op de les.  

 
à Geef mij in 1 zin wat jij van deze les hebt onthouden, wat je het 
belangrijkste vindt.  
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Fiche leerlingen 
Dit zijn de teksten die je aan de leerlingen geeft  
 

Wegwerp of recyclage 
 

 
  

1955 -Life Magazine “Throwaway Living” , nooit meer afwas! 
  

Met de komst van plastic brak de gouden eeuw van de wegwerpproducten aan. Om plastic 
te fabriceren, heb je aardolie en aardgas nodig. De wereldproductie van plastic steeg van 
1,5 miljoen in 1950 tot meer dan 335 miljoen ton in 2016. Europa gebruikt jaarlijks zo'n 60 
miljoen ton plastic. De plasticindustrie kan heel veel mensen werk geven in Europa.  
 

Vandaag worden er elke minuut wereldwijd een miljoen plastic wegwerpflessen verkocht -
dat is 20.000 per seconde-. Tegen 2050 verwacht men dat de productie van plastic flessen 
4 keer zoveel wordt. Er is immers een grote vraag naar zuiver drinkwater (dus uit plastic 
flesjes) in grote landen zoals China, India en Indonesië. Naast plastic flesjes gaan nog plastic 
verpakkingen en zakjes vaak over de toonbank. Gemiddeld zouden we zo'n 500 zakjes per 
jaar in onze handen krijgen. Tegenwoordig worden in de supermarkt ook individuele 
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groenten strak in plastic verpakt. Dit houdt ze langer vers. Zeker wanneer ze worden 
ingevoerd uit het buitenland. In een winterperiode zul je dus meer paprika's, komkommers 
en aubergines ingepakt zien. 
  

 
  

Teveel is teveel! @ Thomas Maes #SaveOurOcean 
  

Wat gebeurt er met al die plastic flesjes, verpakkingen, zakjes, ... na gebruik? 

Nog voor je geboorte, gooiden je ouders en grootouders plastic bij het huisvuil. Vanaf 1994 
verschenen er blauwe PMD-zakken in het straatbeeld. Huisafval sorteren, diende de burger 
te leren. PET-drankverpakkingen, HDPE-flacons, LDPE-verpakking en PVC-bouwproducten 
worden momenteel in de meeste Europese landen selectief ingezameld om 
te recycleren tot nieuwe grondstoffen voor tapijten, mutsen, fleeces en ja, ook nieuwe 
flessen. Recyclage van zachte plastics (zakjes, blisters, plastic potjes, klein speelgoed …) is 
moeilijker. Zulke kunststofproducten zijn complexer samengesteld. Ze belanden meestal in 
het grofvuil of in het restafval dat doorgaans verbrand wordt. Voor dergelijke materialen 
zijn er momenteel nog weinig recyclagemogelijkheden. 

Het inzamelen van harde plastics blijft op wereldschaal echter een helse uitdaging. 
Wereldwijd werden in 2016 minder dan 50% van de flessen (dus van een miljoen flessen 
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per minuut) opgehaald voor recyclage. Meer nog, van minder dan 10 % van de ingezamelde 
flessen maken bedrijven daadwerkelijk nieuwe grondstoffen.  In het beste geval gooien 
mensen lege flesjes en zakjes in de vuilbak. De rest eindigt als zwerfvuil op straat, in de 
berm, op de weilanden, de rivieren en uiteindelijk in zee. 

 

 
 
 
Plastic soep 

 

 
  

Marunda beach in Jakarta, Indonesië (c) Enny Nuraheni 
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Het zal je maar overkomen, je bent aan het zeilen van Hawaii naar Californië en onderweg 
kom je in een drijvende vuilnisbelt terecht.  Hoe komt het dat je zo ver van land zwerfvuil 
op zee vindt? 
  
80% van de wereldwijde plasticvervuiling op zee komt van het land. 60-80% van dit afval 
bestaat uit plastic. Het is niet verwonderlijk dat er in landen met weinig afvalwaterzuivering 
veel grote stukken plastic via de rivieren de zee indrijven. Het drijvende plastic in zee vind 
je in de eerste plaats langs de kust en aan de riviermondingen. Sommige stranden zijn een 
verzamelpunt van afval. Ook in havens stapelt drijvend afval zich in hoekjes op. In de top 
tien van meest vervuilde stranden staan Indonesië, Indië en Rio de Janeiro in Brazilië.  Wie 
de wereld rondreist, ziet het probleem met eigen ogen. Afval ligt er overal. 
   
In Australië ontdekten onderzoekers dat ook op de meest afgelegen stranden er een grote 
hoeveelheid afval ligt. De oceaan brengt met de getijdenstroming immers veel afval terug 
aan land. En alles wat we niet opruimen, blijft liggen. 
Het plastic strand bij uitstek is Kamilo Beach in Hawaii. De oorzaak van al het afval op Hawaii 
ligt niet aan een slecht afvalbeleid. Op deze stranden spoelt afval aan van alle landen die 
aan de Stille Oceaan grenzen. Hawaii ligt op een locatie waar de oceaanstromingen een 
ringvormige beweging maken omdat het er windstil is. Net zoals in de hoekjes van een 
kamer waar het vuil ophoopt, zie je in de oceaan verzamelplaatsen van drijvend plastic.  
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De geografische verspreiding van plastic afval wordt sterk beinvloed door de plaatsen waar het de oceaan binnendrijft en de 

oceaanstromingen. (c) GRID-Arendal en Maphoto/Riccardo Pravettoni 
  

Zo'n 30 jaar geleden spraken onderzoekers voor het eerst van plastic eilanden in de oceaan. 
In de Stille Oceaan bevindt zich een zodanig groot gebied vol plastic dat het de naam 
kunstof'archipel (eilandengroep) krijgt. Een plastic eiland is echter geen eiland waarop je 
kunt lopen. Het plastic drijft zowel aan de wateroppervlakte als in de waterkolom 
daaronder, met gemak tot 10 m en voor de kleine stukken zelfs 150 m diepte. Het grootste 
deel van de plasticvervuiling bestaat uit zeer kleine deeltjes, minder dan 10 millimeter 
groot. Die kleine stukjes vinden we helaas nu overal, de oceaan is veranderd in een plastic 
soep. De plastic soep is niet altijd zichtbaar vanaf een schip, of op satellietfoto's. Het is zelfs 
perfect mogelijk om er door te varen en niets te merken. 
  

  

 
  

Zo ziet plastic soep eruit © J.-van-Franeker-IMARES 
  

Eén van de meest recente afvaltragedies is ongetwijfeld de tsunami in 2011 die zowel 
eigendommen van kustbewoners als grote stukken van de kustinfrastructuur mee de 
oceaan in sleurde. De Japanse regering schatte dat er van de 5 miljoen ton voorwerpen 
die in zee terecht gekomen zijn, het meeste is gezonken voor de kust en de rest ronddrijft 
in de oceaan.  
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Zwerfvuil in zee na de tsunami in Japan 2011 © Reuters 

 
Zwerfvuil Belgisch strand 
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Er zijn veel goede redenen om geen afval achter te laten op het strand © Jimmy Kets 

  
Ieder jaar kan je langs onze kustlijn zo’n 64.000 kg afval vinden, dat is bijna 100 kg per 
kilometer strand. Meer dan 95% van het afval op onze stranden is plastic. België scoort 
hiermee niet zo goed op de wereldlijst van propere stranden. Gezien de grote hoeveelheid 
afval op het strand, zijn kustgemeentes genoodzaakt om de stranden met een machine te 
reinigen, anders zou je niet meer op het strand kunnen wandelen! 
  
Zwerfafval op het strand kent twee bronnen, ten eerste strandgebruikers die hun afval 
achterlaten en ten tweede afval dat uit zee aanspoelt. Het strand heeft natuurlijk een 
speciale interactie met de zee waarbij afval van het strand door de zee wordt weggespoeld, 
terwijl afval uit zee juist op land wordt achtergelaten. Het afval dat de zee op strand 
deponeerd spoelt uiteindelijk ook weer weg. 
  
De Noordzee kun je geen propere zee noemen. In 2011 werd het drijvend afval in de 
Belgische Noordzee onderzocht. Net zoals op het strand bestond het uit zo'n 95% plastic. 
Ook op de zeebodem kwam plastic het meest voor. Het meeste zwerfvuil in de Noordzee 
bestaat uit visnetten, verpakkingen en zakjes. De hoeveelheid hangt af van de locatie. 
De stromingen in de Noordzee en het weer zorgen voor deze verdeling van het zwerfvuil. 
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Zwerfvuil in de Noordzee, zo'n 20.000 stuks/km² (c) ILVO 
  
Ongeveer de helft van het afval in de Noordzee komt van de scheepvaart en de visserij, 
denk maar aan touwen, netten en kluwen van visdraadjes (ook vispluis genoemd). Dit komt 
door slijtage of verlies in zee terecht. Van de andere helft van het afval kun je slechts voor 
een deel met zekerheid stellen dat het van toeristen op het strand komt, zoals de 
sigarettenpeuken, een stukje ballon, rietjes, of verpakking die niet door zeewater werd 
aangetast. Het is dikwijls onmogelijk om de oorsprong van zwerfvuil te achterhalen. Het 
bestaat uit deels huishoudelijk afval zoals voedselverpakkingen, doppen en plastic 
bekertjes. Als de verpakking vreemde tekens heeft, is de kans reëel  dat het van de vele 
zeeschepen komt die onze wateren doorkruisen. Nog altijd gaat er afval uit de maritieme 
sector of van cruiseschepen overboord, dit terwijl dumping sinds 2011 verboden werd. 
  
Hoeveel plastic komt er via de rivieren in zee? De Maas loost gemiddeld 15,000 stukjes 
plastic naar zee, dit terwijl de Maas als een vrij schone rivier wordt beschouwd. Iedere 
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honderd meter rivieroever bevat volgens Nederlands onderzoek gemiddeld 40 
drankverpakkingen. De universiteit van Antwerpen bekijkt in 2018 hoeveel stukken plastic 
er via de Schelde naar zee stromen. Ze zoeken naar betere manieren om onze rivieren te 
zuiveren. Waterzuiveringsstations kunnen slechts de helft van de microplastics uit het 
afvalwater verwijderen. Naar schatting loost elke persoon zo'n 5500 microplastics per dag 
in het oppervlaktewater. Microplastics in het rivierwater bestuderen is nog moeilijker. Daar 
kan de technologie misschien een uitkomst bieden. De Belgische onderzoeksinstelling IMEC 
heeft speciale camera’s ontwikkeld die plastics in het water kunnen detecteren. De vzw 
Zero Plastic Rivers probeert de overheid, bedrijven en wetenschappers in België samen aan 
tafel te krijgen. Plasticvervuiling is een maatschappelijk probleem, en we krijgen het alleen 
opgelost als we allemaal samenwerken, aldus Zero Plastic Rivers. 
  

 

Microplastics aangetroffen in het zand aan de Belgische kust. Er werden tot 390 deeltjes per kg zand aangetroffen. 

© Michiel Claessens, Onderzoeksgroep Milieutoxicologie, UGent 

  
 
 
 
Gaat plastic weg? 
 
Plastic heeft een geweldige maar meteen ook vervelende eigenschap: plastic wordt amper 
afgebroken door de natuur. Enkel door verbranding kan plastic echt weggewerkt worden. 
Dus als je plastic weggooit, blijft het rondslingeren, drijft het in het water of zinkt het naar 
de zeebodem. 
  
Een recent rapport over de herkomst en verspreiding van zwerfafval spreekt heldere taal. 
94% van al het zwerfafval zinkt naar de bodem van onze zeeën en oceaan. Slechts 1% van 
al het marine zwerfafval drijft aan de oppervlakte van de zee. De stranden hebben de 
hoogste concentratie zwerfafval met gemiddeld 2000kg afval per km². 
  
Afbraaktijden van plastic zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden. We weten alvast 
dat afbraak en compostering in zee veel minder gunstig is als op het land. De temperatuur 
is er lager, er is minder zuurstof en UV-straling en er zitten geen juiste bacteriën. Een plastic 
zakje zou in zee tussen de 10 en 20 jaar nodig hebben om te worden afgebroken, afhankelijk 
van hoeveel zon en zuurstof aanwezig zijn om de afbraak te versnellen. Een van de meest 
taaie kunststoffen is ongetwijfeld nylon. Naar schatting zou een vislijn 600 jaar nodig 
hebben om af te breken. 
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Geschatte afbraaktijden voor zwerfvuil in zee 
  
In zee verbrokkelt plastic afval voornamelijk door de invloed van zout, UV-licht en de 
werking van golven tot heel kleine deeltjes. In de natuur echter zijn er geen (biologische) 
processen gekend die de bindingen binnen het plastic kunnen afbreken. Plastic kan niet 
volledig worden afgebroken en blijft bestaan als microplastics (kleiner dan 1 mm) of zelfs 
nanopartikels, die zijn kleiner dan een zandkorrel of zelfs dan het puntje van een naald. 
  
Microplastics komen ook rechtstreeks in zee en in de lucht terecht. In sommige 
verzorgingsproducten zoals scrubs, tandpasta, lipbalsem of shampoo worden microplastics 
verwerkt. Deze zorgen voor een zachte schuring van je huid of tanden. Maar na gebruik 
belanden ze via onze rioleringssystemen in zee. Ze worden niet tegengehouden door de 
waterzuiveringsstations. Ook bij het wassen van synthetische kleding komen heel wat 
minuscuul kleine vezels vrij. De grootste bron van microplastics die we momenteel kennen 
zijn de autobanden. De wrijving, druk en hitte veroorzaakt door het rijden, verslijt de 
banden zo hard dat er plastic stof ontstaat. 
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Plastic verbrokkelt tot 'microplastic' 
  
 
 
 
Opgeruimd staat netjes 
 
De grote rendabele oplossingen om zwerfvuil uit de oceaan te ruimen zijn vandaag nog niet 
op de markt, en zeker niet om de microplastics uit de oceaan te halen. Maar we hoeven 
hierop niet te wachten. Iedereen kan alvast beginnen met een steentje bij te dragen! 
  
Vissers krijgen heel wat afval in hun netten, in de Noordzee blijkt dit jaarlijks over zo’n 
1.000.000 kilogram te gaan. In plaats van dit terug overboord te gooien worden vissers door 
middel van een beloning aangemoedigd om het zwerfvuil mee naar land te nemen. Voor 
het ruimen van drijfafval krijgen ze grote afvalzakken. Zo kan het afval al aan boord worden 
gesorteerd. Sommige van deze schepen gaan ook doelgericht op afval vissen op dagen dat 
er niet mag worden gevist. Jaarlijks worden zo in het “Fishing for Litter project” door 
Nederlandse en Belgische vissers ruim 285,000 ton groot afval uit zee verwijderd. 
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Fishing for litter © Marlisco.eu 

  
De jonge Nederlandse student Boyan Slat won enkele prijzen met zijn project ‘Ocean 
Cleanup’ waarbij recylagestations op zee het ronddrijvend plastic uit het water filteren. Zijn 
ontwerp bestaat uit een Pac-Man-achtige installatie die zich voortbeweegt met hulp van 
wind- en golfkracht. De haalbaarheid van zijn plannen krijgt echter heel wat kritiek van 
wetenschappers. Tot op heden werd er nog geen plastic flesje uit de oceaan opgeruimd. 
Maar hij is hoopvol dat hij binnen 5 jaar 50 % van het plastic in de Great Pacific Garbage 
Patch in de Stille Oceaan zal kunnen opruimen. 
  
Het afval uit zee kan dienen om nieuwe producten te produceren. Zo heeft een Zweedse 
fabrikant al in 2011 stofzuigers gemaakt uit 70% gerecycleerd plastic zwerfvuil. Ecover laat 
door vissers plastic uit zee halen om dit te verwerken in hun Ecover Ocean Fles. Volgens 
Ecover blijft het een uitdaging om de bestaande recyclageketens te benutten en het de 
producenten zo makkelijk mogelijk maken om oceaanplastic te gebruiken. Plastic dat in zee 
heeft gedreven, is meestal heel erg broos geworden en valt makkelijk uit elkaar. Verder 
bestaat het drijvende plastic in de zeeën voornamelijk uit twee soorten, en om die te 
kunnen recycleren, moeten ze van elkaar gescheiden worden. Dat is een tijdrovend en duur 
werkje. Op dit moment is de wil er wel, maar het kost de fabrikanten nog teveel 
inspanningen om het ook echt gerealiseerd te krijgen. Eens de infrastructuur om 
gerecycleerd oceaanplastic te gebruiken beschikbaar zal zijn voor wereldwijde fabrikanten, 
kan volgens Ecover de impact enorm zijn. 
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Van plastic tot hippe legging @Waterlust 
Verschillende kledingfabrikanten zoals G-star raw, Adidas en H&M hebben ondertussen een kledinglijn met als grondstof een deel 

gerecycleerd plastic. 
 
 
 
 

 
Differentiatie  

- Deze site in gemaakt op niveau van kinderen, de teksten zijn dus ook goed leesbaar. 
Je kan de tekst altijd zelf nog aanpassen, stukje herschrijven, stukjes weglaten, … Dit 
kan goed zijn voor de taalzwakkere leerlingen die dan een kortere tekst hebben waar 
ook het belangrijkste instaat.  
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- Er kunnen eventueel ook woorden in het vetgedrukt worden gezet of worden 
onderstreept zodat het opvalt dat daarover zeker iets moet gezegd worden.  

- De kinderen verwerken zelf hun tekst en maken zelf hun brainstorm. Het is aan hen 
de keuze wat ze erop zetten en hoe moeilijk ze het zichzelf maken. Sommige zullen 
hierin wat begeleid moeten worden en dit kan je doen door vragen te stellen over de 
leerstof waardoor het belangrijkste aangehaald wordt.  

o Wordt er veel plastic gemaakt?  
o Wat moet er gebeuren met de plastic flessen en verpakkingen? 
o Lukt het goed om de plastic te sorteren?  
o Wat gebeurt er vaak mee?  
o Waardoor komt het afval in zee terecht? 
o Wat zijn plastic eilanden en hoe worden ze gevormd? 
o Ligt er overal evenveel plastic in zee?  
o Wat is die plastic soep nu precies? Waarvan komt de naam? 
o Hoe komt het afval op onze stranden terecht?  
o Van wie komt het afval in de Noordzee?  
o Via wat komt het nog in de zee? 
o Wordt plastic makkelijk afgebroken? Geef eens wat voorbeelden 
o Zijn er al oplossingen om het vuil uit de zee te halen?  
o Wat kan er gedaan worden met het afval?  

- De leerlingen kunnen ook per 2 gezet worden zodat er een taalzwakken bij een 
taalsterke zit. Ze lezen dan samen de tekst, zodat ze ongeveer gelijktijdig klaar zijn 
met de rest van de klas.  

- De juf verdeelt zelf de groepjes van de thema’s in en zet de taalzwakke samen. Die 
lezen een eerste stuk van de tekst zelf, het 2e stuk wordt verder voorgelezen door de 
juf zodat ze ongeveer samen met de anderen klaar zijn.  

- De leerlingen kunnen in een online woordenboek of een woordenboek in de klas de 
moeilijke woorden opzoeken.  

- De teksten kunnen ingesproken worden door de juf en de taalzwakke leerlingen 
kunnen deze dan beluisteren tijdens het lezen. (zie bijlage ‘les 2’) Ook via het 
programma Sprint kunnen teksten ingescand en voorgelezen worden.  

 
Afbeeldingen voor de hangers 
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Les 3: WO: Wat kan ik doen? (100 min)   
  
Doelen  
ZILL 
 

 

 
 
 
OVSG 

WO-MNS-SC-1.3.2 De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te 
bereiken. 

WO-MNS-SV-2.5.3 De leerlingen kunnen een initiatief voor een gespreksonderwerp of voor de oplossing van een 
probleem verwoorden. 

WO-MNS-SV-2.6.5 De leerlingen kunnen richtlijnen en adviezen naleven. 

WO-MNS-SV-2.8.3 De leerlingen durven voor hun mening op een aanvaardbare manier opkomen. 
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WO-MAA-PJV-31 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze de internationale organisaties er naar streven 
om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

 
 
GO!  
 

WO: mens en maatschappij: 3.1.3.82 Met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren 
hoe men als individu of als groep kan participeren aan solidariteitsacties en wat het nut en 
het effect hiervan is. 
WO: mens en maatschappij: 3.1.2.2 ik en de anderen: Samenwerken met anderen in de 
groep, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 
WO: natuur: milieueducatie 3.2.8.5 Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om 
milieubewuster om te gaan met afval, water, energie. 
WO:techniek: 3.3.3.7 Voor een technisch systeem dat ze willen ontwerpen rekening 
houden met aangereikte criteria 
WO: techniek: 3.3.3.9 Ideeën voor een ontwerp van een eenvoudig technisch systeem 
bedenken via “trial and error”. 

 
 
 
Materiaal  

- Quiz 
- Youtube-filmpje 
- Vragenblad 
- Ontwerpblad  

 
Lesverloop  
 

15 minuten  De les start met een quiz als evaluatie over de leerstof van vorige les. 
Daar hebben de leerlingen heel wat info moeten verwerken en we 
gaan eens kijken wat ze er van onthouden hebben.  
 
Deze quiz is gemaakt op ‘plickers’ waarbij de kinderen allemaal een 
unieke QR-code krijgen en aan de hand daarvan kan de juf met haar 
smartphone of ipad hun antwoorden scannen. Nadien zijn de 
resultaten ook te zien op het bord.  
 
Dit zijn de vragen: 
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15 minuten Hierna kijken we een reclamefilmpje van Coca Cola over het 
recycleren van hun flessen.  
https://www.youtube.com/watch?v=sB8uq2RnLQc 
 
Er worden de leerlingen enkele vragen gesteld zodat ze even hierbij 
stilstaan: 

- Wat vind jij van deze reclame?  
- Zou dit veel mensen bereiken? 
- Zouden veel mensen hiermee rekening houden door deze 

reclame?  
- Welk effect heeft het op jou?  
- Denk je dat jij iets bijdraagt aan het afval verminderen in de 

oceanen door te recycleren of door een herbruikbare fles 
water te kopen? (wereldburgerschap) 
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10 minuten  Zoals we gisteren gezien hebben doen veel organisaties hun best om 

oplossingen te vinden voor de vele kilo’s zwerfafval op de stranden en 
in de oceanen.  
Zo ook Dopper. En wie heeft hier al eens van gehoord? (waarschijnlijk 
heeft iemand wel een Dopper-fles op zijn bank staan of in zijn 
boekentas zitten).  

 
Door een Dopper of andere fles te kopen, help je mee om deze 
doelen te bereiken.  
 
Nu heeft Dopper een challenge opgestart om scholen uit te dagen om 
iets te maken waardoor mensen wegwerpmaterialen gaan 
omwisselen door herbruikbare, waardoor dat ze gaan recycleren, 
waardoor dat het afval uit de zee kan gehouden worden, … , waarmee 
we onze planeet weer proper kunnen krijgen.  
 
Na de vorige lessen zijn we veel over plastic teweten gekomen. En nu 
vraag ik nog eens aan jullie waar we zeker rekening mee moeten 
houden voor we iets gaan maken om het plastic probleem op te 
lossen?  

- Het duurt honderde jaren voor plastic afbreekt  
- Er komen miljoenen tonnen afval in de zee, in het water 

terecht 
o Via de afval van het wegwerpmateriaal 
o Van onze kleren komen microvezels plastic in het water 

van de wasmachine en zo in de oceanen  
- Er ligt ook veel zwerfvuil op de stranden 
- Mensen kopen en krijgen veel wegwerpmaterialen 

o Waar denken we zoal aan?: zakjes, fruit en groenten 
apart ingepakt, plastic flessen, …  

 
Na dit kort opfrismoment komen deze problemen duidelijk op bord 
zodat ze hier rekening mee kunnen houden tijdens hun ontwerpen.  
 
Nu gaan ook wij met onze klas zaken, voorwerpen, materialen 
ontwerpen die de plastic vervuiling kunnen tegengaan. Je maakt 
groepjes van 2 of 3 leerlingen. En je komt per groepje een vragenblad 
en een tekenblad halen. Die vragen kunnen je helpen bij het 
nadenken. Hou ook de problemen die je al kent in het achterhoofd 
wanneer je naar oplossingen zoekt.  
 



 27 

60 minuten  De kinderen gaan nu aan de slag om hun ideeën op papier te zetten. 
Ze vullen de vragenlijst in en maken hun eerste ontwerp. Als juf kan je 
dit begeleiden door rond te gaan en onderzoekende vragen te stellen 
waardoor de leerlingen verder moeten gaan nadenken.  

- Zou dit materiaal blijven drijven?  
- Wat moet dit stuk kunnen?  
- Zou het nu de juiste beweging maken?  
- Hoe moeten de mensen het gebruiken?  
- Hoe kan je dat duidelijk maken?  
- Is het groot genoeg om te bereiken wat jij wil?  
- Hoe ga je daar een doorgang maken?  
- Hoe wil je dat aan elkaar krijgen? 
- Hoe gaat het het afval vasthouden?  
- …  

 
Als de meeste hun 1e schets hebben gemaakt, nemen we even de tijd 
voor een tip-moment. De leerlingen vertellen kort aan elkaar wat hun 
idee tot nu toe is en de klas geeft enkele tips waar zij zo direct aan 
denken. Deze tips kunnen dan eventueel gebruikt worden voor hun 
project of zetten ze weer op een andere denkweg.  
 
Hierna werken ze verder en gaan ze hun echt ontwerp uittekenen. Bij 
die tekening mogen ze ook een paar woorden uitleg bij sommige 
onderdelen schrijven om het duidelijk te maken.  
Tijdens hun ontwerpen mogen ze op het internet ook dingen 
opzoeken over materialen of machines die ze zouden willen gebruiken 
voor hun plastic oplossing.  
Als hun ontwerp klaar is, mogen ze hier ook een gepaste naam voor 
bedenken.  
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Fiche leerlingen  
 
25 unieke QR-codes voor de quiz op plickers.  
Vb:  
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Les 4: WO: Realiseren van het ontwerp (70 minuten)  
 
Doelen  
ZILL 
 

 
 
OVSG 

 
WO-MNS-SC-1.3.2  De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel te 
bereiken. 
 
WO-MNS-SV-2.8.3 De leerlingen durven voor hun mening op een aanvaardbare manier opkomen. 
 

WO-TEC-02.10 
De leerlingen kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen 
door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen: probleemstelling, 
ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren. 

 

WO-TEC-02.22 De leerlingen maken keuzes bij het maken van een technische realisatie, rekening houdend met 
de behoefte, vereisten en beschikbare materialen en hulpmiddelen. 

WO-TEC-02.23 De leerlingen maken een eenvoudige technische realisatie, al dan niet aan de hand van een 
stappenplan. 

 
 
GO! 
 

WO: mens en maatschappij: 3.1.2.2 ik en de anderen: Samenwerken met anderen in de 
groep, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 
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WO: techniek: 3.3.1.1 Bij een technisch probleem creatieve oplossingen bedenken en 
toelichten. 
WO:techniek: 3.3.3.7 Voor een technisch systeem dat ze willen ontwerpen rekening 
houden met aangereikte criteria 
WO: techniek: 3.3.3.9 Ideeën voor een ontwerp van een eenvoudig technisch systeem 
bedenken via “trial and error”. 
WO: techniek: 3.3.3.17 Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap 
uitvoeren. 

 
 
Materiaal  

- Eigen ontwerpblad 
- Nieuw ontwerpblad  
- Wegwerpmaterialen (flesjes, dopjes, kurken, karton, plastic, kartonnen dozen, potjes, 

dekseltjes, papier…)  
- Scharen, plakband, lijm, rekkers, tape, seconde lijm met onderlegger, …  

 
Lesverloop  
 

 
70 minuten 
 
  

De leerlingen krijgen deze les tijd om hun ontwerp echt te realiseren 
met de wegwerpmaterialen die aanwezig zijn in de klas en die zij zelf 
hebben meegebracht.  
 
Ze mogen niet direct materiaal gaan halen en in beginnen snijden en 
knippen en plakken. Eerst gaan ze eens kijken naar de materialen 
terwijl ze hun ontwerp bijhebben.  

- Welke materialen zouden we kunnen gebruiken voor welk 
onderdeel te maken?   

- Zouden we nog veel aan deze doos bv moeten aanpassen?  
- Met welk gereedschap gaan we deze aanpassingen uitvoeren?  
- Hoe gaan we de verschillende onderdelen aan elkaar zetten?  
- Welk bindmiddel kunnen we gebruiken om onze verschillende 

onderdelen aan elkaar te zetten?   
 
Als ze deze denkstappen gemaakt hebben, hebben ze al wat opties 
overwogen voor welk materiaal ze kunnen gebruiken.  
 
Ze gaan nu hun ontwerp omzetten naar een ontwerp met de 
materialen. Hierin maken ze duidelijk welke materialen ze gaan 
gebruiken voor welke onderdelen. Dit komen ze dan aan de juf 
verantwoorden om te kijken of het mogelijk zou zijn. Hierna kunnen 
ze dit nog aanpassen of nemen ze de materialen en gaan ze aan de 
slag.  
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Evaluatie 
 
Helemaal op het einde van het thema na 1 of 2 weken kan je een toonmoment inplannen. 
Hier krijgen de leerlingen de kans om hun werk aan de ouders en eventueel de andere 
klassen te laten zien. De leerlingen staan verspreid over de klas en de speelplaats en 
iedereen kan rondgaan en gaan kijken. Ze geven dan wat uitleg over hun project, wat ze 
geleerd hebben, waarom ze juist dit gemaakt hebben en waarvoor het zou dienen.  
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Les 5: muvo: milieuvriendelijke mandala (70 minuten) 
 
Doelen  
ZILL 
 

 
 
OVSG 
 

MV-BLD-OM-1.2 Kinderen durven zich uitleven met een rijk aanbod aan materialen. 

MV-BLD-OM-1.7 Kinderen ontdekken beeldelementen. 

MV-BLD-OM-3.8 Kinderen kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk werkstuk. 

MV-BLD-BS-4 Kinderen kunnen een beeldelement in een werk aangeven. 

 
 
GO! 
 

Muzische vorming: beeld: 4.1.2.24 Vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een plaats 
geven in een compositie (in 2D of 3D). 
Muzische vorming: beeld: 4.1.2.27 Een beeldend werk maken (met materialen, 
gereedschappen en technieken) met bewuste aandacht voor één of meerdere 
beeldelementen. 
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Materiaal  
- 4 kleurpotloden 
- Blad met cirkel 
- Plastic flessen 
- Groot karton (minstens 1m)  
- Seconde lijm met onderlegger 

 
Lesverloop  
 

15 minuten  Alle leerlingen krijgen een A4 blad met een grote cirkel op. Ze 
krijgen ook 4 kleurpotloden in verschillende kleuren.  
 
In het midden van de cirkel zetten ze een puntje. Nu gaan ze 
precies grote bloembladeren tekenen tot aan de lijn van de cirkel. 
Dit doen ze heel de cirkel rond.  
Hierna nemen ze een andere kleur. Ze kiezen 1 bloemblad en 
zetten daar 4 streepjes in. Dit doen ze op net dezelfde manier in de 
andere bloemblaadjes.  
Dan nemen ze een andere kleur. Ze kiezen weer 1 bloemblad en 
tekenen hier 10 bolletjes. Dit doen ze op net dezelfde manier in de 
andere bloemblaadjes.  
Ze nemen weer een andere kleur en kiezen een bloemblad. Ze 
tekenen hier 5 wolkjes en doen dit op dezelfde manier in de 
andere bloemblaadjes.  
Ze nemen nu hun laatste kleur en maken 2 vierkanten, ook op 
dezelfde manier in de andere bloemblaadjes.  
 
Wie weet er nu wat hij gemaakt heeft?  
Een mandala.  
 
Natuurlijk was dat niet de opdracht voor vandaag. Wij gaan 
vandaag met deze materialen een grote mandala maken.  
 
In India maken ze mandala’s op de stenen voor hun deur om 
mensen welkom te heten. Wij gaan vandaag ook zo’n mandala’s 
maken die we kunnen gebruiken tijdens de tentoonstelling om de 
ouders en andere klassen welkom te heten.  

 
55 minuten Hier heb ik nog voorbeelden van mandala’s (als inspiratie):  
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Er zijn enkele aspecten bij een mandala die telkens terugkomen, 
wie kan vertellen welke?  

- Werken in cirkelvorm 
- Patronen in vorm en soms kleur (zaken keren telkens 

hetzelfde terug) 
- Werken in lagen (kern, midden, rand)  

 
Dit zijn ook aspecten waar jullie rekening mee gaan houden.  
 
Jullie mogen zodadelijk een kartonnen ondergrond komen halen. 
Je mag zelf kiezen of je alleen of met 2 gaat werken. We gaan 
plastic flessen gebruiken. We kunnen van die fles 3 onderdelen 
gebruiken. Iemand een idee? (dopje, teutje en onderkant)  
 
In al die flessen is al gesneden zodat jullie er zelf met een schaar in 
kunnen knippen om de gewenste stukken eraf te halen. Jullie 
mogen zelf kiezen wat je van de fles waar gaat gebruiken, of je alle 
onderdelen in je mandala verwerkt, …  
 
Je gaat eerst al je materialen verzamelen en op je ondergrond 
leggen. Pas als je helemaal klaar bent, kan je lijm komen halen om 
de onderdelen vast te kleven.  
 
! Aandachtspunten naar de kinderen toe: 

- Het werken met een schaar op plastic is gevaarlijk, ze 
moeten hier voorzichtig zijn  

- De seconde lijm krijgt niet voor niets die naam. Ook hier 
moeten ze voorzichtig zijn en een onderlegger meenemen 
zodat het niet op de grond komt. Ook moeten ze 
voorzichtig zijn met hun vingers, dat ze niet aan elkaar 
blijven plakken 

 
Op het einde is er nog een korte muzische evaluatie.  
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Differentiatie 
De kinderen die al klaar zijn met hun mandala mogen hun spullen opruimen en daarna een 
mandala kleuren. Je hebt kleurboeken voor volwassenen en oudere kinderen met het thema 
mandala’s. Daar hebben ook kinderen in het 5e leerjaar nog interesse in.  
 
 
Evaluatie 
Na elke muzische les, gebeurt er een muzische evaluatie.  
De leerlingen krijgen 2 minuten om zelf terug te blikken op deze les. Ze zoeken 1 woord 
waarmee zij vinden dat deze les kan gekoppeld worden. Bij sommige woorden, vraagt de juf 
wat meer toelichting.  
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Les 6: wiskunde: ruimtefiguren  (25 minuten) 
 
Doelen  
ZILL 
 

 
 
OVSG 
 

WI-ME.OBJ.3.1.2 De lln. kennen volgende maateenheden en hun symbolen en kunnen daarmee meet- of 
berekeningsresultaten noteren: cm 

WI-ME.OBJ.3.1.3 De lln. kennen volgende maateenheden en hun symbolen en kunnen daarmee meet- of 
berekeningsresultaten noteren: dm, mm 

WI-ME.OBJ.3.1.12 De lln. kennen volgende maateenheden en hun symbolen en kunnen daarmee meet- of 
berekeningsresultaten noteren: m², dm², cm², km² 

WI-ME.OBJ.3.4 De lln. kunnen een geschikte berekeningswijze hanteren voor het bepalen van de omtrek van 
veelhoeken. 

WI-ME.OBJ.3.9 De lln. kennen de formule om de oppervlakte van een rechthoek te berekenen. 

 
GO! 
 

Wiskunde: meten: 2.2.08 De omtrek van een vlakke figuur kunnen bepalen, rekening 
houdend met de kenmerken van de vlakke figuur (welke afmetingen moeten we meten?). 
Wiskunde: meten: 2.2.23 De oppervlakte van een rechthoek kunnen berekenen en het 
resultaat in cm2, dm2, m2 kunnen verwoorden en noteren. 

 
Materiaal  

- Uitgewerkt project  
- Computer, chromebook, ipad met de wiskunde oefeningen  
- Kladschrift, balpen en meetlat 
- Powerpointpresentatie  
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Lesverloop  
 

25 minuten De leerlingen hebben voor zich allemaal de powerpoint openstaan 
die de juf gemaakt heeft (zie bijlage ‘les 6’). Deze is ingesproken. 
Hier wordt uitleg gegeven over wat de leerlingen moeten doen.  
Ze zullen werken adhv oefeningen online, dat is eens wat anders 
dan in hun wiskundeboek oefeningen maken.  
 
Ze maken de speloefeningen op de website. Zijn ze klaar, komt de 
juf checken en zet ze de powerpoint terug op zodat de leerlingen 
naar het volgende kunnen.  
 
De oefeningen kunnen telkens zelf gecheckt worden. Dit is 
zelfcorrectie op het spel.   

 
Fiche leerlingen 
 
https://learningapps.org/display?v=pnav6w45c20  
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Verbetersleutel 
De opdrachten verbeteren zichzelf op de site wanneer je op het ‘check’-symbooltje duwt 
nadat je klaar bent met de oefening.  
 
Differentiatie 
De leerlingen die sneller klaar zijn, kunnen nog een extra invulformulier maken. Dit formulier 
is op basis van het project dat ze hebben uitgewerkt. De meeste leerlingen gaan hiertoe wel 
komen, de oefeningen op de computer duren geen 25 minuten.  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xTzTd7TJZkeVx-
1bUV4czgPi_DQwzeBBsfZ2xXTSPU9UQTlCVktRVUVPVjJWSUNaNThOM0tIUzRJNS4u 
 
De leerlingen kunnen ervoor kiezen om de extra oefeningen met 2 te maken. Dit kunnen 2 
leerlingen van hetzelfde project zijn of 2 leerlingen met een verschillende project.  
 
Invulformulier wiskunde voor de leerlingen die sneller klaar zijn: 
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Verbetering: Als leerlingen deze formulieren invullen en doorsturen, krijgt de leerkracht 
online de antwoorden te zien. Bij fouten kan zij deze corrigeren.  
Ook liggen er enkele verbetersleutels met de algemene formules op papier vooraan in de 
klas, voor als leerlingen het zelf willen nakijken.  
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Extra-weetjes-boekje 
 
Wist je dat …  

1. Bijna alle plastic die ooit gemaakt is bestaat nog steeds in een of andere vorm. 
Experts voorspellen dat plastic zo’n duizend jaar kan blijven bestaan. 

2. Zelfs in de meest afgelegen regio’s (zoals Midway Island) vind je plastic deeltjes 
3. Plastic deeltjes trekken giftige deeltjes aan. Als vogels en vissen microplastic eten, 

komt het de voedselketen binnen. En wij staan bovenaan deze keten… 
4. Alles bij elkaar komt er 4.700.000.000 kilogram plastic in de oceaan, meer dan 12 

miljoen kilo per dag. 
5. Volgens de VN gaan er elk jaar 100.000 zeezoogdieren en 1 miljoen zeevogels dood 

door afval op zee. 
6. De afgelopen 10 jaar is er meer plastic gemaakt dan in de hele 20ste eeuw. 
7. We maken elk jaar 250.000.000.000 kilo plastic. Ongeveer de helft gebruiken we één 

keer en wordt meteen weggegooid. 
8. Een plastic tasje heeft een gemiddelde gebruikstijd van 15 minuten. 
9. Elk jaar worden er wereldwijd 500 miljard plastic tasjes gebruikt, meer dan 1 miljoen 

tasjes per minuut. 
10. In de Grote Oceaan drijft een plastic massa die ongeveer 34 keer zo groot is als 

Nederland. 
11. Onderzoekers zeggen dat het drijvende eiland van plastic in de Stille Oceaan sinds de 

jaren zeventig in omvang is verhonderdvoudigd. 
12. Er wordt geschat dat er jaarlijks tussen de 12 en 24 miljoen kilo plastic wordt 

opgegeten door vissen. 
13. De productie van plastic gebruikt 8% van het olie in de wereld. 4% hiervan wordt 

gebruikt om energie op te wekken om het plastic te maken. 
14. Elke dag komt er zo'n 12 miljoen kg plastic in de oceaan 
15. Elk jaar gaan er zo'n 100.000 zeezoogdieren en 1 miljoen zeevogels dood door afval 

op zee 
16. Gemiddeld 95% van de dood aangespoelde vogels wel 30 stukjes plastic in hun maag 

hebben 
17. We elk jaar 250 000 000 000 kilo plastiek maken. 
18. Kwallen , vissen en vogels kleine afgebroken deeltjes plastiek aanzien voor eten. 

Nadat ze dit hebben gegeten zoeken ze niet meer om echt eten, ze verhongeren 
hierdoor met een maag vol plastiek. 
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Bronnen 
 

• Geraadpleegd op 16/04/2020 op http://www.planeetzee.be/lesmodule/3?page=4 

• Geraadpleegd op 16/04/2020 op https://dopper.com/changemaker-challenge-junior 

• Geraadpleegd op 16/04/2020 op 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xTzTd7TJZkeVx1bUV4czgPi_

DQwzeBBsfZ2xXTSPU9UQTlCVktRVUVPVjJWSUNaNThOM0tIUzRJNS4u 

• Geraadpleegd op 17/04/2020 op 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/zo-beschermen-we-onze-

oceanen-tegen-plastic 

• Geraadpleegd op 17/04/2020 op https://www.wwf.nl/wat-we-

doen/focus/oceanen/plastic-soep 

• Geraadpleegd op 17/04/2020 op https://www.youtube.com/watch?v=sB8uq2RnLQc 

• Geraadpleegd op 17/04/2020 op https://nl.wikipedia.org/wiki/Plasticsoep 

• Geraadpleegd op 18/04/2020 op https://forms.office.com 

• Geraadpleegd op 18/04/2020 op https://www.plickers.com 

• Geraadpleegd op 18/04/2020 op https://plasticsoup.webnode.nl/weetjes/ 

• Geraadpleegd op 19/04/2020 op https://learningapps.org/display?v=pnav6w45c20  

• Geraadpleegd op 20/04/2020 op https://www.hetkanwel.nl/2015/03/01/10-

schokkende-feiten-over-plastic-en-wat-eraan-gedaan-wordt/ 

• Geraadpleegd op 22/04/2020 op 

https://recyclingnetwerk.org/themas/zwerfafval/plastic-soep/ 

• Geraadpleegd op 22/04/2020 op 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20181005STO15110/pl

asticsoep-feiten-gevolgen-en-aanpak 

• Geraadpleegd op 22/04/2020 op 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/17514/wat-is-de-plastic-soep/ 

• Geraadpleegd op 22/04/2020 op https://www.milieucentraal.nl/minder-

afval/voorkom-afval/plastic-in-zee/ 

• Geraadpleegd op 22/04/2020 op https://zeroplasticrivers.com/plastic-soep/ 

 

 


