Thema: Dopper Challenge
Voor de 3de graad
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Hallo leerkracht van de 3de graad,
Ik ben Davina Calaerts, studente verkorte opleiding lager onderwijs aan de Thomas More
hogeschool in Vorselaar. Ik ben aan mijn laatste stageperiode bezig, maar deze verloopt een
beetje anders dan verwacht. De Corona crisis zorgt ervoor dat ik op een andere manier lessen
mag maken voor de stagescholen. En hier ben ik dan met mijn uitwerking van het thema: de
Dopper Challenge voor leerlingen van de 3de graad.
Ik heb geprobeerd om fiches te maken die je meteen in gebruik kan nemen.
Omdat het niet duidelijk is wanneer de scholen weer zullen opengaan, heb ik geprobeerd om
twee mogelijkheden te combineren. Voor het grootste deel heb ik gefocust op het les geven in
de klas, maar er zijn ook verwijzingen en mogelijkheden om dit thema te geven aan leerlingen
die thuis zitten en een computer ter beschikking hebben.
De leerkrachtfiches zijn bedoeld om te gebruiken in de klas en de leerlingfiches kunnen
gegeven worden aan leerlingen die thuis zitten, maar ze zijn ook bruikbaar voor zelfstandig
werk of eventueel groepswerk.
De lessen bevatten 4 verschillende leerdomeinen: WO (150 minuten), MUVO (100 minuten),
taal (50 minuten) en media/ ICT (50 minuten). In totaal zijn het dus 400 minuten les. Je kan
de lessen naar eigen keuze inplannen, maar ik heb wel gezorgd dat ze een beetje op elkaar
volgen. De lessen zijn dan ook in volgorde geplaatst. Je mag het natuurlijk ook anders doen.
Er is zeker keuzemogelijkheid in het geven van de lessen.
Ik heb ook rekening gehouden met de verschillende leerplandoelen van de 3 onderwijsnetten.
De Dopper Challenge junior is een idee van het bedrijf Dopper. Daarom heb ik dus ook
materialen gebruikt van hun website. Mocht je zelf nog meer informatie willen dan kan je
zeker eens kijken op hun website: https://dopper.com/nl/
Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen met je klas aan deze Challenge, maar dit is een
vrije keuze. Ik heb dan ook geen idee hoe deze Challenge verder gaat in deze periode.
Ik hoop dat ik een hulp kan zijn bij het geven van de lessen rond de Dopper Challenge of de
problematiek rond de plastiek soep.
Veel plezier ermee!
Groetjes Davina
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Thema: Dopper Challenge (3

de

graad)

Fiche WO-les 1
We maken er een plastiek soep van!
Leerkrachtenfiche
Leerplandoelen
ZILL
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
IKwn1: Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, 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
OVSG
DL-WO-NAT-08.15: De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-,
grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling.
DL-WO-NAT-08.12: De leerlingen zien een aantal voordelen van recyclage in.
LOD-SOV-01.13: De leerlingen kunnen kritiek uiten ten aanzien van bepaalde
maatschappelijke toestanden.
GO!
32813: Milieueducatie: Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan
milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen
(bijv. sluiting milieuvervuilende fabriek en tewerkstelling, mestoverschotten en vervuiling
water …)
32806: Milieueducatie: Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld
of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend zijn.
32106: Algemene vaardigheden en attitudes: Een houding van zorg en respect voor de natuur.
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Materialen
- kookpot
- veel plastiek: flessen, zakjes, rietjes, …
- eventueel smartphone, tablet, iPad,… voor het scannen van de QR-codes
Duur les
Ongeveer 75 minuten.
Inleiding
Jullie gaan vandaag soep maken. Alle ingrediënten staan ergens buiten de klas. Je geeft twee
of drie leerlingen de opdracht om de ingrediënten te halen. De leerlingen verwachten
natuurlijk groenten, maar ze zullen enkel plastiek aantreffen op de afgesproken plaats.
Speel in op de leerlingen als ze terug binnen komen of als ze vragen hebben over de
ingrediënten.
Je neemt een kookpot en zet deze vooraan in de klas. Je voegt alle ingrediënten toe (eventueel
kunnen de leerlingen dit ook doen): water, plastiek, eventueel wat kruiden,…
Je vraagt uiteindelijk aan de leerlingen wat voor soep jullie nu gemaakt hebben.
Mogelijke vragen voor een klasgesprekje:
- Hebben jullie ooit al gehoord van plastiek soep?
- Wat weten jullie over plastiek soep?
- Waar zouden we plastiek soep kunnen terugvinden?
- Hoe zou deze plastiek soep er gekomen zijn?
- Welke invloed zou de plastiek soep hebben? En op wie of
wat?
- …
Of je toont de leerlingen dit filmpje over plastiek soep.
Je scant de QR-code en zo kom je terecht bij het correcte filmpje.
Je kan bij dit filmpje dezelfde vragen stellen als hierboven of je kan
ze laten invullen op papier.
Je toont ook dit filmpje. Je scant de QR-code en zo kom je terecht bij
het correcte filmpje. Je toont de leerlingen nog enkel foto’s van de
plastiek soep. Dit zijn enkele mogelijkheden, maar je kan er zeker
online nog vinden.
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Midden
Op de website van Dopper vind je een presentatie die de leerlingen aan het denken zet en die
meer uitleg geeft over ons plastiek gebruik. Onderaan deze fiche, bij linken naar filmpjes, kan
je de link vinden om bij deze presentatie terecht te komen.
Je overloopt de presentatie in de klas of de leerlingen bekijken deze presentatie thuis.
In de klas kan je stilstaan bij de creatieve denkopdrachtjes. Laat de leerlingen per twee of in
kleine groepjes nadenken over de vragen. Op het einde van de presentatie wordt meegegeven
dat de leerlingen zelf ideeën mogen bedenken om het plastiek probleem op te lossen/ te
verminderen. Dit is dan ook de opdracht waarrond dit hele thema zal opgebouwd worden en
de bedoeling van de Dopper Challenge. De leerlingen zouden een idee kunnen bedenken en
dit insturen bij de Dopper Challengemaker Challenge junior. Dit is natuurlijk geen
verplichting, maar de mogelijkheid bestaat. Ik heb natuurlijk ook geen idee hoe de Challenge
verder zal verlopen nu met de Corona crisis.
Na het overlopen van de presentatie geef je de leerlingen nog wat meer informatie over de
plastiek soep in onze oceanen. Het volgende filmpje geeft in ongeveer 10 minuten weer wat
plastiek soep is, waar op aarde we dit tergvinden en enkele oplossingen. Dit filmpje kan
bekeken worden in de klas of bij de leerlingen thuis, door gebruik
te maken van deze QR-code.
Mogelijke vragen voor een klasgesprekje:
- Wisten jullie dat de plastiek soep zo erg is?
- Waar is deze plastiek soep een probleem?
- Is plastiek soep echt een soep?
- Hebben wij in Vlaanderen ook last van plastiek in onze
rivieren, zeeën, …
- …

Slot
Om de les af te sluiten en om te kijken of de leerlingen iets
onthouden hebben van de les, kan je hen volgend zelfgemaakt
spelletje laten spelen.

6

Linken naar de filmpjes en het spelletje
- Inleiding: filmpje over plastiek soep:
https://www.youtube.com/watch?v=bKoSdT0HgBI
- Inleiding: filmpje over zeedieren:
https://www.youtube.com/watch?v=kwuXW41fHVw
- Midden: PowerPoint Dopper: https://dopper.com/nl/projecten/dopper-op-school
à Je selecteert onderaan op deze website lesmateriaal voor docenten.
De presentatie zal gedownload worden. Je neemt: presentatie groep 5 tm 8.
- Midden: klokhuis plastiek soep: https://www.youtube.com/watch?v=JmaAmaLCk_Y
- Slot: spelletje: https://learningapps.org/display?v=pm8b67qct20 (zelfgemaakt)
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Thema: Dopper Challenge
Fiche WO1
We maken er een plastiek
soep van!
Leerlingenfiche
1. Je neemt een smartphone, tablet, iPhone, iPad,… en scant de QR-codes.
Je bekijkt de filmpjes en foto’s en geeft een antwoord op de volgende vragen.
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-

Heb je ooit al gehoord van plastiek soep?

-

Wat weet je over plastiek soep?

-

Waar zouden we plastiek soep kunnen terugvinden?

-

Hoe zou deze plastiek soep er gekomen zijn?

-

Welke invloed zou deze plastiek soep hebben?

-

Voor wie heeft deze plastiek soep veel gevolgen?

2. Surf naar het internet en geef volgende URL in, in je zoekbalk bovenaan:
https://dopper.com/nl/projecten/dopper-op-school
Je selecteert onderaan op deze website lesmateriaal voor docenten.
De presentatie zal gedownload worden. Je neemt: presentatie groep 5 tm 8.
Deze presentatie bekijk je. Je denkt ook na over de creatieve denkopdrachtjes.
Na het bekijken van de presentatie ga je eens kijken thuis of op school naar alles wat je
kan vinden van plastiek. Je mag dit verzamelen op één plaats. Beoordeel zelf hoe het
zit met je eigen plastiek gebruik, hoe goed/ slecht ben jij bezig?
3. Hier scan je ook weer de QR-code en bekijk je het filmpje
van Klokhuis. In dit filmpje zal je veel meer informatie
krijgen over de plastiek soep.
Je beantwoordt de vragen na het bekijken van het filmpje.
-

Waar is plastiek soep een probleem?

-

Is plastiek soep echt een soep?

-

Hebben wij in Vlaanderen ook last van plastiek in onze rivieren, zeeën,…

-

Hoe proberen ze in het filmpje de plastiek in de zee te verminderen?
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4. Scan de QR-code en test je kennis!

Extra opdrachten
1. Maak een brainstorm rond mogelijke oplossingen om de plastiek soep te verminderen.
2. Maak een filmpje over jezelf en toon je eigen plastiekverbruik.
Toon de dingen die beter kunnen, maar ook de dingen die jij al goed doet.
Stuur dit filmpje zeker ook door naar je juf of meester.
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Thema: Dopper Challenge (3

de

graad)

Fiche WO-les 2
Ontwerpend leren: we bedenken een
oplossing!
Leerkrachtenfiche
Leerplandoelen
ZILL
OWte4: Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een
probleem, daarbij de verschillende stappen van het technisch proces
doorlopen
• 7-12j Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen en daarbij de
verschillende stappen van het technisch proces doorlopen: het probleem stellen, ontwerpen,
maken, in gebruik nemen en evalueren
IVoc2: Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich
• 9-12j Door te onderzoeken en te ontwerpen nieuwe mogelijkheden ontdekken - willen
experimenteren (vrij en gericht)
OVSG
DL-WO-TEC-01.22: De leerlingen herkennen in concrete ervaringen de stappen van het
technisch proces (probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren).
DL-WO-TEC-02.19: De leerlingen tekenen een ruwe schets van de technische realisatie die
ze willen maken.
DL-WO-TEC-02.28: De leerlingen reflecteren op hun werkwijze en sturen deze eventueel bij.
LOD-SOV-01.09: De leerlingen kunnen zelfstandig leiding geven bij groepstaken.
GO!
33101: Algemene vaardigheden en attitudes: Bij een technisch probleem creatieve
oplossingen bedenken en toelichten.
33102: Algemene vaardigheden en attitudes: Een explorerende en experimentele aanpak
tonen om meer te weten te komen over techniek.
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33301: Techniek hanteren - Technische systemen maken: Een technisch systeem maken houdt
het doorlopen van een technisch proces in: Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte,
technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen.
(het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren)
Welk proces doorloop ik en herken ik als ik een technisch systeem wil maken?
Materialen
- bundeltje per groep
Duur les
Ongeveer 100 minuten.
Deze les kan ook gegeven worden in 2x 50 minuten.
Inleiding
Je toont de leerlingen de ontwerpcyclus. Je vertelt hen dat we gaan beginnen met de
probleemstelling. Deze komt vanuit de leerlingen zelf. Zij verwoorden zelf het probleem
waaruit ze gaan vertrekken.
Dit is hier natuurlijk de plasiekvervuiling in de oceanen, zeeën, onze omgeving,…
Deze is al besproken tijdens de eerste les van WO. Je kan eventueel nog een filmpje tonen uit
de eerste les om het probleem nog een keer aan te kaarten bij de leerlingen.
Daarna gaan we verder met het ontwerpen in groepjes. We zullen de ontwerpen niet
realiseren, omdat dit nog meer plastiekvervuiling met zich meebrengt en dat is natuurlijk niet
de bedoeling. Het is belangrijker dat de leerlingen een goede schets maken en ‘out of the box’
kunnen denken. Bij het evalueren gaan we nadenken over de stappen die we gezet hebben in
de ontwerpcyclus.
Midden
Er worden groepen gemaakt. Onder het titeltje differentiatie onderaan, kan je als leerkracht
beslissen hoe deze groepen gemaakt worden. De groepjes zetten zich samen en zorgen dat ze
voldoende plaats hebben om te zitten aan een bank, maar ook niet te dicht bij andere groepjes.
Laat leerlingen ontdekken en verwoorden dat we beginnen aan de ontwerpfase. Hierbij is het
de bedoeling dat de leerlingen hun ideeën gaan bespreken en een schets gaan maken. De
leerlingen kunnen gebruik maken van het ontwerpblad (zie onderaan) om tot een mogelijk
schets te komen. Het eerste blad helpt hen bij de ontwerpfase. Door dit ontwerpblad te laten
invullen per groepje, zullen de leerlingen zelf meer inzicht krijgen in het technologisch
proces. Voor de leerkracht geeft het meer inzicht en geeft het aan welke denkstappen de
leerlingen gezet hebben. Het kan eventueel ook dienst doen bij het evalueren.
De leerlingen krijgen ook nog en schetsblad (zie onderaan). Het is dan ook de bedoeling dat
de leerlingen een schets maken van hun ontwerp. Ze kunnen zelf beslissen hoe ze dit best
doen, het moet natuurlijk duidelijk zijn voor hun groepje.
Als de leerlingen klaar zijn, dan ruimen ze alles op.
Het evalueren van het onderwerp/ schets zal gebeuren tijdens de presentatie die gehouden
wordt tijdens de taalles op het einde van het thema. De leerlingen maken zelf een presentatie
over hun ontwerp en gaan dit dan voorbrengen aan de hele klas.
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Onderaan deze les heb ik de werkbladen geplaatst. Je kan ervoor kiezen om deze apart te
geven bij een fase of je kan er een bundel van maken voor de hele les.
Slot
De leerlingen krijgen in groep een verslagblad (zie onderaan). Het is de bedoeling dat de
leerlingen gaan reflecteren op het ontwerpen en de stappen die ze hierbij gezet hebben.
De leerlingen vullen het blad samen in en overlopen klassikaal hoe ze de ontwerpcyclus
ervaren hebben. Ze kunnen aangeven wat al goed ging, maar ook waarop ze volgende keer
beter moeten letten als ze ontwerpend leren.
Differentiatie
-

Bij het maken van de groepen kan er gedifferentieerd worden.
o Zo kunnen er heterogene groepen gemaakt worden. Cogniteief sterke en
zwakke leerlingen vullen elkaar aan. Dit kan ook voor taalzwakke of sterke
leerlingen het geval zijn.
o Er kan ook gekozen worden voor homogene groepen. De leerlingen zitten
meer op hetzelfde niveau en kunnen op die manier beter aansluiten bij elkaar.
o Je kan de leerlingen zelf groepen laten maken of je kan als leerkracht beslissen
om groepjes te maken. Als je zelf groepjes maakt dan kan je beslissen welke
soort groepen je maakt.
o Je kan er ook voor kiezen om een onlineprogramma de groepen te laten
samenstellen. Je voert de namen van de leerlingen in en het programma
verdeelt willekeurig in groepjes.
De volgende website is zeker een mogelijkheid:
https://basisonderwijs.online/digibordtools/html5/groepjesmaker.html

-

Er kan ook gedifferentieerd worden bij de begeleiding.
o Voor groepjes die moeilijk van start gaan kan je als leerkracht ideeën
aanreiken of tips geven.
o Je kan groepjes bij elkaar laten kijken of vragen laten stellen aan elkaar.
Het is natuurlijk wel niet de bedoeling dat de groepjes elkaar gaan kopiëren of
nadoen.
o Je kan werken met een groen en rood voorwerp. Als de leerlingen het rood
voorwerp boven op het groen voorwerp leggen, dan geven ze aan dat ze hulp
nodig hebben. Ligt het groene voorwerp boven, dan zijn de leerlingen goed aan
het werken en hebben ze geen vragen.

Link naar website
Online groepjes maken: https://basisonderwijs.online/digibordtools/html5/groepjesmaker.html
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Ontwerpcyclus / technologisch proces

14

Ontwerpblad
Namen groepsleden:

Datum:
Wij ontwerpen een ….

Waar moeten we zeker rekening mee houden?

Hoe moet ons …. eruit
zien?

Wat hebben we hiervoor
nodig?

Wat kunnen we ermee
doen?
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Schetsblad
Wij schetsen een ….

16

Verslagblad
Namen groepsleden:
Wij reflecteren op het ontwerpen.
Wat hebben wij geleerd?

Waarom is dat belangrijk?

Wat zouden wij hier nog meer over willen leren?

De vier stappen bij de ontwerpcyclus:
- Stap 1: probleemstelling
- Stap 2: ontwerpen
- (Stap 3: maken)
à Deze stap hebben we overgeslagen om niet nog meer plastiek te verbruiken.
- Stap 4: evalueren/ reflecteren
Je kiest twee stappen uit. Over deze stappen vertel je wat goed ging en wat niet goed ging.
Je geeft ook een punt van verbetering dat je meeneemt naar de volgende ontwerples.
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Thema: Dopper Challenge
Fiche WO2
We bedenken een oplossing!
Leerlingenfiche
Jullie gaan zelf een oplossing bedenken om de plastiek soep weer op te verminderen.
Je volgt de stappen die hieronder gegeven zijn.
1. Je bekijkt de ontwerpcyclus/ het technische proces.
Je begint met de probleemstelling.
Deze is al besproken tijdens de eerste
les van WO en is natuurlijk de
plastiekvervuiling.
Daarna gaan we verder met het
ontwerpen. Je maakt een schets van je
ontwerp. We gaan niets maken, omdat
we dan zelf nog mee plastiekverbruiken en dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Als alles klaar is ga je
evalueren aan de hand van een
verslagblad.
2. Ontwerpfase
Nu is het de bedoeling dat je een idee gaat bedenken om de plastiekvervuiling te
verminderen of te stoppen. Je maakt dan ook een schets om je idee duidelijk te maken.
Dit kan alles zijn, probeer creatief na te denken.
Denk goed na en kijk ook naar de vragen op het blad. Deze kunnen je helpen om een
goed ontwerp en een goede schets te maken.
3. Evalueren of reflecteren
Je neemt er nu een balpen bij en het verslagblad. Je leest de vragen en gaat deze
oplossen. Het is de bedoeling dat je nadenkt over wat geschetst hebt en ook over de
stappen in de ontwerpcyclus.
4. Stuur het bundeltje dat je ingevuld hebt tijdens deze les door naar je juf of meester.
Je neemt ook een foto van je schets en stuurt deze door.
Invulbundel doorheen deze les
Hieronder vind je de invulbundel die je doorheen deze les zal moeten invullen.
Volg de stappen die hierboven staan.
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Invulbundel
Naam:

Datum:
Ik ontwerpen een ….

Waar moet ik zeker rekening mee houden?

Hoe moet …. eruit zien?

Wat heb ik hiervoor nodig?

Wat kan ik ermee doen?
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Ik schetsen een ….
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Ik reflecteer op het ontwerpen.
Wat heb ik geleerd?

Waarom is dat belangrijk?

Wat zou ik hier nog meer over willen leren?

De vier stappen bij de ontwerpcyclus:
- Stap 1: Probleemstelling
- Stap 2: ontwerpen
- Stap 3: maken
à Deze stap hebben we overgeslagen om niet nog meer plastiek te verbruiken.
- Stap 4: evalueren/ reflecteren
Je kiest twee stappen uit. Over deze stappen vertel je wat goed ging en wat niet goed ging.
Je geeft ook een punt van verbetering dat je meeneemt naar de volgende ontwerples.
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Thema: Dopper Challenge (3

de

graad)

Fiche WO-les 3
Op zoek naar plastiek in de eigen omgeving.
Leerkrachtenfiche
Leerplandoelen
ZILL
OWru3: De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken;
levenswijzen hier en elders met elkaar vergelijken
• 7-12j De aarde waarderen als een plaats waar mensen met anderen kunnen samenleven en
zich engageren om respectvol met de aarde als leefruimte om te gaan
OWna1: De natuur actief opzoeken en waarderen
• 4-12j Waardering tonen voor de aanwezigheid van organismen in de omgeving afkeuring tonen ten aanzien van negatief gedrag tegenover de 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
IVoc2: Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich
• 2.5-12j Genieten van exploreren en experimenteren - een onderzoeksgerichte houding
aannemen
OVSG
DL-WO-NAT-08.17: De leerlingen illustreren dat milieuproblemen in hun omgeving het
gevolg kunnen zijn van tegengestelde belangen.
DL-WO-NAT-08.06: De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen.
DL-WO-NAT-08.04: De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften
afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
GO!
32107: Algemene vaardigheden en attitudes: Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de
natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk
leefmilieu.
32814: Milieueducatie: Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen
op positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu.
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Materialen
- Handschoenen voor de leerlingen.
- Eventueel een bolderkar om het afval in te doen.
- Vuilzakken,… om het afval te verzamelen.
- timers of horloges (eventueel van de leerlingen zelf)
- een fototoestel of een GSM
Duur les
Ongeveer 25 minuten.
Inleiding
Je vertelt de leerlingen dat jullie vandaag zelf geen kijken hoeveel plastiek afval er te vinden
is in de schoolomgeving. De leerlingen kunnen dit ook doen in hun thuisomgeving.
Je spreekt met de leerlingen een bepaald zoekgebied af en maakt groepjes. Je kan deze
groepjes zelf maken aan de hand van kleuren, voorwerpen, online,… of je kan de leerlingen
zelf laten kiezen. Elk groepje krijgt een stukje afgesproken gebied toegewezen om te gaan
zoeken en om het plastiek afval te verzamelen. Ze krijgen ook verschillende materialen mee:
een vuilzak, handschoenen, een timer,…
Midden
Je gaat met de leerlingen naar buiten en overloopt de regels nog een keer die jullie in de klas
afspraken. De leerlingen krijgen nu een kwartier de tijd om zelfstandig op zoek te gaan en
afval te verzamelen. Ze moeten tijdens hun zoektocht zeker 7 detailfoto’s nemen van het
plastiek dat ze op de grond aantreffen. Deze foto’s kunnen dan besproken worden in de klas
of gebruikt worden in hun presentatie later.
Slot
Als de leerlingen na een kwartiertje terug zijn, zoek je een plek buiten waar je deze opdracht
met hen kan bespreken. Je voert nog een klasgesprek.
Mogelijke vragen:
- Waar heb je het meeste afval gevonden?
- Hoe denken jullie over het afval dat we gevonden hebben?
- Wat vinden jullie van de hoeveelheid afval?
- Wat doet dit nu met jullie?
- Hoe gaan jullie nu om met het plastiek gebruik?
- …
Je gaat met de leerlingen naar de vuilnisbakken op jullie school en ga al het afval sorteren.
Je kan ervoor kiezen om de leerlingen eerst alles in categorieën te laten leggen of je kan dit
klassikaal begeleiden.
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Thema: Dopper Challenge
Fiche WO 3
Op zoek naar plastiek in de eigen omgeving.
Leerlingenfiche
Je gaat vandaag zelf op pad. Ga naar buiten en ga zelf eens kijken hoeveel plastiek afval je
kan ophalen. Vergeet zeker geen handschoenen en een vuilzak om al het afval in te doen.
Wandelen is heel erg goed voor je dus probeer ook te genieten van de gezonde buitenlucht en
neem je hele gezin een keertje mee!
Eens terug thuis kan je het afval ergens neerleggen om te kijken wat je gevonden hebt.
Neem er zeker ook een foto van en stuur deze door naar je juf of meester.
Daarna ga je het plastiek afval dat je gevonden hebt correct sorteren en in de vuilbak doen.
Beantwoord ook nog deze vragen.
- Waar heb je het meeste afval gevonden?

-

Wat vind je van de hoeveelheid afval?

-

Wat doet dit nu met je?

-

Hoe ga je nu om met het plastiekgebruik?
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Thema: Dopper Challenge (3

de

graad)

Fiche MUVO 1
Beeldend werken met plastiek.
Leerkrachtenfiche
Leerplandoelen
ZILL
MUge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en
hanteren
• Beeld > Compositie > 10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en creatief
gebruik maken van:
• compositie in een vlak
• compositie in de ruimte
• ordening, opbouw, evenwicht
• betekenis
MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich
muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen
• Beeld > Collage, assemblage, constructie, beeldhouwen, textiel > 10-12j Verkennen en
onderzoeken van (complexere) constructie- en verbindingstechnieken met (nieuwe)
materialen bij collages, assemblages en constructies in 2D en 3D verfijnd gebruik maken van
verschillende materialen - verkennen van ruimtelijk werken met steen (beeldhouwen, werken
met mozaïek, gipssnede) - verder verkennen van textiel maken en toegepast vormgeven (oa.
kostuums maken) - verkennen van (complexere/nieuwe) textielbewerkingstechnieken
SEgb2: Bewust omgaan met gevoelens en behoeften en deze binnen
aanvaardbare grenzen uiten. Zelfbeheersing ontwikkelen
• 4-12j Ervaren hoe eenzelfde situatie verschillende gevoelens en reacties kan uitlokken met die verscheidenheid respectvol omgaan
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 …
OVSG
DL-MV-BLD-01.09: De leerlingen experimenteren met hulpmiddelen: dragers,
verbindingswijzen, werktuigen
DL-MV-BLD-01.12: De leerlingen kunnen de mogelijkheden onderzoeken van combinaties
van materialen, hulpmiddelen en beeldelementen
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DL-MV-ATT-01.06: De leerlingen tonen respect en waardering voor de uitingen van
leeftijdsgenoten.
DL-WO-NAT-08.09: De leerlingen sorteren hun afval op een correcte wijze.
GO!
4.1.2.1: verwerken en vormgeven: Een beeldend werk maken door gevoelens, fantasieën,
ervaringen en situaties persoonlijk expressief te verwerken, al dan niet gebruik makend van
een ontwerp.
4.1.2.12: beeldelementen: Een beeld (2D of 3D) creëren door objecten bewust in de ruimte te
plaatsen.
4.1.2.28: presenteren: Zelfstandig of met behulp van anderen het beeldend werk presenteren.
32802: Milieueducatie: Afval deponeren in de daarvoor bestemde opslagmogelijkheden in de
klas en de school (bijv. papier, karton, glas, gft, pmd, batterijen, inktpatronen …).
Materialen
- kosteloze materialen van plastiek
- hechtingsmaterialen: nietjes, touwtjes, plakband, klei, lijmpistool,…
Duur les
Ongeveer 50 minuten.
Inleiding
Vandaag gaan jullie beeldend aan de slag met plastiek. De volledige opdracht zal hier nog niet
gegeven worden. De leerlingen krijgen de opdracht om 4 objecten te kiezen en deze al op hun
bank te leggen. De leerlingen vormen een zelfgekozen letter met hetgeen wat ze net gekozen
hebben. Dit zal de startletter vormen van hun werkje dat ze in het middenstuk gaan maken.
Ze schrijven deze letter dan ook ergens op.
Midden
Nu krijgen de leerlingen pas de volledige opdracht. Je maakt iets dat je gevoel uitdrukt bij de
plastiekvervuiling (in de schoolomgeving, in de zee,…). Je mag hierbij gebruik maken van de
4 objecten die je daarnet gekozen hebt en je mag maximum nog 5 andere plastieke objecten
gaan kiezen. Alles mag samen gehouden worden met hechtingsmaterialen: rekkertjes, nietjes,
touw, plakband,…
De letter die je bij het begin van de les maakte, zal dienen als beginletter voor de naam van je
werkje. Je voorziet je werkje dus ook van een naam die je betekenis weergeeft.
De objecten die de leerlingen mogen gebruiken voor deze opdracht zullen ergens in de klas
opgesteld staan, zodat ze hiermee aan de slag kunnen gaan. Deze opdracht kan anders zijn
voor elke leerling omdat ze open is, maar toch heeft ze enkele beperkingen (naam met
bepaalde beginletter, maximum 9 materialen, vooraf gekozen verbindingsmaterialen,…)
Slot
Als de leerlingen klaar zijn, dan ruimen ze hun werkplaats op. De werkjes worden ergens in
de klas geplaatst. Deze plaats moet bijdragen aan hun werkje. De plaats moet dus meer
betekenis geven aan hun werkje en mag niet zomaar ergens neer gezet worden. Als iedereen
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klaar is gaan we over naar de beschouwing. Elke leerling krijgt de kans om zijn/ haar werkje
voor te stellen met naam en gevoel in verband met de plastiekvervuiling.
Na het beschouwen van de werkjes is er nog één belangrijk gegeven dat moet gebeuren.
Je gaat het overgebleven afval samen met de leerlingen sorteren. Je kan ervoor kiezen om de
leerlingen eerst alles in categorieën te laten leggen of je kan dit klassikaal begeleiden.
Link naar het filmpje
Je kan ervoor kiezen om tijdens werkgedeelte een liedje te laten spelen. Een mogelijkheid is
het volgende liedje: https://www.youtube.com/watch?v=OOhN8mMUr5s
Dit lied gaat over plastiek soep.
Mogelijke voorbeelden
Voorbeelden die je kan tonen in de klas.
Het is zeker niet de bedoeling dat de leerlingen deze voorbeelden gaan namaken, want ze
moeten vertrekken vanuit hun eigen gevoel. Je kan deze voorbeelden ergens in de klas
ophangen ter inspiratie.
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Thema: Dopper Challenge
Fiche MUVO 1
Beeldend werken met
plastiek.
Leerlingenfiche
1. Vandaag ga je beeldend aan de slag met kosteloos materialen uit plastiek.
Om te beginnen kies je 4 objecten uit en leg je deze aan de kant.
Je gaat hier eerst mee aan de slag. Je maakt met deze 4 objecten een letter.
Je zorgt er ook voor dat je de letter ergens opschrijft.
Als dit klaar is, dan leg je alles even aan de kant.
2. Hier is de opdracht die je beeldend uitwerkt:
Je maakt iets dat je gevoel uitdrukt bij de plastiekvervuiling (in de schoolomgeving, in
de zee, thuisomgeving…). Je mag hierbij gebruik maken van de 4 materialen die je
daarnet gekozen hebt en je mag maximum nog 5 andere materialen kiezen uit het afval
dat je verzameld hebben. Alles mag samengehouden worden met hechtingsmaterialen:
rekkertjes, nietjes, touw, plakband,…
De letter die je bij het begin van de les maakte, zal dienen als beginletter voor de naam
van je werkje. Je voorziet je werkje dus ook van een naam die je betekenis weergeeft.
Als je graag wat achtergrondmuziek hebt bij het maken van je afvalwerkje kan je
volgend liedje afspelen: https://www.youtube.com/watch?v=OOhN8mMUr5s
Tik de URL bovenaan in je zoekbalk in en dan kan je beginnen met luisteren.
3. Als je tevreden bent over je werkje, maak je je werkplaats terug proper en ruim je alles
op. Je zet je werkje ergens neer en neemt er een foto van. Je kan vertellen aan de juf of
meester wat de naam van je werkje is en wat het gevoel achter je werkje weergeeft.
Mocht je dit niet kunnen vertellen aan juf of meester, dan zorg je voor een documentje
met de uitleg bij je werkje.
Wat er zeker in je documentje (Word, PowerPoint,…) moet staan:
o Naam van je werkje, foto van je werkje en het gevoel dat je werkje moet
uitdrukken in verband met de plastiekvervuiling.
Stuur je documentje zeker ook door naar je juf of meester.
4. De laatste opdracht bij deze les is de volgende: Al het afval dat je niet gebruikte bij het
maken van je werkje ga je sorteren. Je kan hierbij hulp vragen een volwassenen.
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Thema: Dopper Challenge (3

de

graad)

Fiche MUVO 2
Muzikaal verhaal!
Leerkrachtenfiche
Leerplandoelen
ZILL
MUgr2: Durven fantaseren en verbeelden
• 10-12j Plezier blijven beleven aan het verbeelden in diverse contexten - ongewone
verbanden durven zien en leggen, durven fantasievol improviseren en vormgeven
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 instrumenten en materialen > 10-12j De verschillende
bespeelmogelijkheden en klankkleuren van instrumenten benutten - muziekstukken met
instrumenten en materialen uitvoeren - met ondersteuning een eenvoudig voor- en naspel en
begeleiding uitvoeren bij een lied
SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een
gemeenschappelijk doel
• 9-12j Zich samen verantwoordelijk voelen voor iets - gezamenlijke doelen bepalen en
nastreven - groep vormen en blijven, ook bij eventuele strubbelingen - bij de samenwerking
gedrag en taal op elkaar afstemmen
OVSG
DL-MV-MUZ-05.01: De leerlingen kunnen experimenteren met geluiden die gemaakt zijn
met materialen of het eigen lichaam.
DL-MV-MUZ-05.05: De leerlingen kunnen emoties en stemmingen uitdrukken met de eigen
stem en met voorwerpen.
DL-MV-ATT-01.05: De leerlingen zijn bereid om samen te werken om tot een creatie te
komen.
GO!
4.2.2.2: betekenis: Een bepaalde boodschap, sfeer of emotie alleen of in groep verklanken.
4.2.2.10: toepassen van muziekelementen: Geluiden en klanken nabootsen met de stem.
4.2.2.18: musiceren: Samen een klankspel of klankverhaal maken.
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Materialen
- materialen die geluid maken: plastiek verpakking van een koek, plastiek flesje,…
- per groepje een smartphone, tablet, computer,…
Duur les
Ongeveer 50 minuten.
Inleiding
Je toont de leerlingen deze twee filmpje over plastiek soep, maar je
zet het geluid bij de filmpjes uit. De leerlingen bekijken de filmpjes
dus één keer zonder geluid. Door de QR-codes te scannen kom je uit
bij de juiste filmpjes. Je deelt na het bekijken van het filmpjes de
leerlingen in in vier groepjes. Je zorgt er ook voor dat alle groepjes
ver genoeg uit elkaar zitten in de klas.

Midden
Je verdeelt de twee filmpjes over de vier groepjes. Twee groepjes krijgen dus één filmpje en
de andere groepjes krijgen het andere filmpje. Jullie hebben deze filmpjes gezien zonder
geluid, welk soort geluid past hierbij (vrolijk, triestig, luid, stil,…)? Zouden we geluiden met
plastiek materiaal kunnen maken bij dit filmpje? Ga eens uitproberen?
De leerlingen proberen om de juiste betekenis weer te geven.
Je deelt als leerkracht de materialen uit aan de groepjes. Elke groep moet ook een smartphone,
tablet, computer,… ter beschikking hebben, zodat ze het filmpje steeds opnieuw kunnen
bekijken zonder geluid natuurlijk.
Opdracht:
De leerlingen maken geluiden bij de filmpjes rond plastiek soep. Het is de bedoeling dat ze de
boodschap van het filmpje proberen duidelijk te maken aan de andere leerlingen.
Ze gebruiken hiervoor de beelden van het filmpje. Ze mogen enkel gebruik maken van
plastieken voorwerpen die geluid maken en bijkomend mogen ze 10 woorden gebruiken in
hun verhaal. Er zal een tijd voorzien worden van ongeveer 20 minuten op de timer.
Als alle groepjes klaar zijn dan gaan we over naar het toonmoment. Alle groepjes komen aan
bod. De leerlingen tonen het filmpje zonder geluid op groot scherm aan de andere leerlingen
en maken hun eigen geluiden hierbij. Je kan na het verhaal vragen aan de andere leerlingen
hoe zij het verhaal geïnterpreteerd hebben en dan aftoetsen bij het groepje dat het verhaal
maakte. Zo komen alle groepjes aan de beurt.
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Slot
Als alles terug opgeruimd is en iedereen weer op zijn eigen plaats zit, kan je de filmpjes nog
een keer tonen aan de leerlingen met geluid deze keer. De leerlingen kunnen nu aftoetsen of
ze de filmpjes zonder geluid goed begrepen hebben en of ze de juiste geluiden gemaakt
hebben.
Mogelijke vragen:
- Kwam de bedoeling van het filmpje overeen met jullie bedoeling?
- Wat was er anders?
- Wat was er hetzelfde?
- Was het makkelijk/ moeilijk om geluiden te verzinnen bij het filmpje.
- …

Linken naar de filmpjes
Filmpje 1 over plastiek soep: https://www.youtube.com/watch?v=qX7EYLCc4rQ
Filmpje 2 over plastiek soep: https://www.youtube.com/watch?v=lCRlIgB_QuY
Nog een andere mogelijkheid: https://www.youtube.com/watch?v=xFPoIU5iiYQ
à Dit filmpje is langer en ook echt een verhaal.
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Thema: Dopper Challenge
Fiche MUVO 2
Muzikaal verhaal!
Leerlingenfiche
1. Je bekijkt het filmpje dat achter de QR-code zit zonder
geluid. Je zet het geluid uit en je bekijkt het filmpje
maar één keer!

2. Nu ga je thuis/ op school op zoek naar materialen (plastiek) waarmee je geluiden kan
maken. Vb. plastiek flesje, plastiek bordje, plastiek zakjes…
Je voert de volgende opdracht uit.
Opdracht:
Maak geluiden bij deze beelden, probeer de sfeer over te brengen met geluid en 10
woorden. Je probeert hier maximaal 20-tal minuten aan te werken.
3. Nu is het toonmoment. Je speelt het filmpje af en maakt de geluiden die je erbij
voorzien had. Mocht je het toonmoment niet in de klas kunnen doen, dan maak je een
filmpje van jezelf. Belangrijk hierbij is dat ook het filmpje van de plastiek soep te zien
is. Stuur je filmpje zeker ook door naar juf of meester.
4. Nu mag je pas het filmpje helemaal bekijken. Dit wil zeggen dat je het filmpje achter
de QR-code opnieuw mag bekijken, maar deze keer met geluid.
-

Vul nadien de vragen in.
Kwam de bedoeling van het filmpje overeen met jouw bedoeling?

-

Wat was er anders of hetzelfde?

-

Was het makkelijk/ moeilijk om geluiden te verzinnen bij het filmpje?
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Thema: Dopper Challenge (3

de

graad)

Fiche media/ ICT
Presentatie maken.
Leerkrachtenfiche
Leerplandoelen
ZILL
MEva1: Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
• 8-12j Klaviervaardigheden ontwikkelen waaronder: toetsenbord hanteren
• 10-12j Een presentatietoepassing kiezen - een eenvoudige presentatie ontwerpen, opmaken
en presenteren
MEva3: Digitale informatievaardigheden ontwikkelen
• 4-12j Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen
bestemde webpagina's, educatieve software …
SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een
gemeenschappelijk doel
• 10-12j Als objectieve waarnemer verschillende gezichtspunten van groepsleden opnemen verschil van mening accepteren - tot een compromis komen door verschillende oplossingen
samen te voegen - de groep stimuleren en motiveren
OVSG
LOD-ICT-01.01: *De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het creatief vormgeven van
hun ideeën.
LOD-ICT-01.06: De leerlingen kunnen voor voor hen geschikte presentatieprogramma’s
gebruiken.
LOD-ICT-02.07: De leerlingen kunnen hun voorstelling controleren en indien nodig
aanpassen.
LOD-ICT-05.08: De leerlingen kunnen de digitale informatiebron kiezen die het meest
geschikt is om hun informatievraag te beantwoorden als ze zelfstandig een keuze moeten
maken uit beschikbare digitale informatiebronnen.
LOD-SOV-01.03: De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
GO!
7.1.5: Durven bij het gebruik van media hun eigen expressiestijl en creatieve uitingen tonen.
7.3.7: Informatie in aangereikte bronnen zoeken.
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7.3.9: Informatie verwerken en/of bewaren met behulp van media.
7.3.10: Met behulp van media informatie voorstellen aan anderen.
Materialen
- Je zorgt ervoor dat deze les door kan gaan in een ICT- lokaal of dat elke groep een
computer/ laptop ter beschikking heeft.
- Beamer à mogelijkheid om een onlinefilmpje te tonen aan de leerlingen
- …
Duur les
Ongeveer 50 minuten.
Inleiding
Hoe zouden we de info nu aan elkaar kunnen tonen?
Dit kan via een presentatie die gaat over hun idee om de plastiekvervuiling tegen te gaan of te
verminderen. De leerlingen maken één PowerPointpresentatie per groep. De presentatie zal
eveneens de evaluatie zijn van dit thema.
Dit zal gebeuren tijdens de les taal.
Je bekijkt eerst klassikaal een instructievideo over PowerPoint.
Zo is alles weer opgefrist of hebben de leerlingen voor het eerst
kennis gemaakt met PowerPoint.
De leerlingen die graag wat meer uitdaging hebben, kunnen aan de
slag gaan met Prezi. Deze manier van werken is ingewikkelder dan
PowerPoint. Je geeft deze leerlingen de opdracht om zelfstandig
instructiefilmpjes te zoeken op Youtube, ze krijgen hier een 10-tal minuten voor. Ze
verwerken zelf de instructies in verband met Prezi en kunnen dus ook zelfstandig hun
presentatie maken.
Dit kan eventueel voor leerlingen die vlot zijn in het computergebruik.
De leerlingen gebruiken uiteraard de gratis versie. Ze moeten er ook rekening mee houden dat
Prezi in het Engels is.
Midden
Je overloopt de verwachtingen in verband met de presentatie.
- Er moeten zeker 5 dia’s zijn.
- Het ontwerp/ de schets moet te zien zijn.
- De informatie moet duidelijk zijn.
- De leerlingen mogen werken met foto’s, afbeeldingen of animaties.
De leerlingen gaan in hun groepjes (dezelfde als bij ontwerpend leren) aan de slag met
PowerPoint (of Prezi). Je stuurt bij waar nodig en helpt de leerlingen met vragen.
Slot
De leerlingen kunnen nog vragen stellen of ze kunnen eventueel al een klein deeltje
presenteren om te kijken of ze goed bezig zijn. Zo zouden ze al één dia kunnen voorstellen,
op deze manier kunnen de leerlingen nog inspiratie opdoen van elkaar of bijsturen waar
nodig.

34

Linken naar filmpjes
Filmpje PowerPoint: https://www.youtube.com/watch?v=27QFuRM-TmA
Website van Prezi: https://prezi.com (gebruik de gratis versie)
Mogelijke websites die de leerlingen kunnen/mogen gebruiken:
- https://dopper.com/nl/
- https://www.youtube.com
- https://prezi.com
- https://www.google.be (voor afbeeldingen)
- …
Extra
Je kan er voor kiezen om de leerlingen enkele beperkingen op te leggen in verband met hun
presentatie. Je kan als leerkracht zelf beslissen wat er zeker wel of niet in de presentatie moet
zitten. Een voorbeeld hierbij kan zijn.
In je presentatie zit zeker:
- Een foto (van Google of van je eigen idee)
- Een link naar een Youtube filmpje.
- Een terugblik van elke leerling op deze presentatie/ ontwerpen van een idee.
- …
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Thema: Dopper Challenge
Fiche media/ ICT
Presentatie maken.
Leerlingenfiche
1. Je zal aan de slag gaan om een presentatie te maken over je idee om plastiekvervuiling
tegen te gaan of te verminderen. Je bedacht dit idee tijdens de les ontwerpend leren bij
WO. De presentatie en het idee zullen beoordeeld worden tijdens de les taal waar de
presentatie zal doorgaan.
Je werkt een PowerPointpresentatie uit.
2. Voor je begint aan de PowerPointpresentatie, ga je eerst een
filmpje bekijken. Dit filmpje kan je helpen bij het maken van
je presentatie, je geheugen kan weer opgefrist worden of je
maakt voor het eerst kennis met PowerPoint.
Je scant deze QR-code om naar het juiste filmpje te gaan.
3. Je gaat aan de slag!
Dit moet zeker in je PowerPoint zitten.
- Er moeten zeker 5 dia’s zijn.
- Het ontwerp/ de schets moet te zien zijn.
- De informatie moet duidelijk zijn.
- Je mag werken met foto’s, afbeeldingen of animaties.
Mocht je vragen hebben, dan kan je contact opnemen met je juf of meester.
Je kan dit doen door: te Skypen, een e-mail te sturen,…
•

Een uitdaging!
Heb je meer zin in een extra uitdaging, dan mag je ook kiezen voor een Prezi in plaats
van een Powerpoint. Wat zeker aanwezig moet zij: er moeten zeker 5 dia’s zijn, het
ontwerp/ de schets moet te zien zijn, de informatie moet duidelijk zijn en je mag
werken met foto’s, afbeeldingen of animaties.
Via Youtube ga je op zoek naar instructiefilmpjes die je kunnen helpen bij het maken
van deze Prezi (Je zoekt maar een 10-tal minuten). Je gaat naar de volgende website:
https://prezi.com à Je gebruikt de gratis versie en logt je in.
Een extra uitdaging is dat Prezi in het Engels is. Mocht je iets niet begrijpen in het
Engels, vraag dan zeker hulp. Dit kan bij je ouders, je juf of meester, je broer of zus,
neef of nicht, een woordenboek, eventueel Google translate …
Voor plezier met je zoektocht doorheen de wereld van Prezi!
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Thema: Dopper Challenge (3

de

graad)

Fiche taal
Presenteren!
Leerkrachtenfiche
Leerplandoelen
ZILL
TOtg5: Bereid zijn om taal correct, verzorgd en gepast te gebruiken
TOmn2: Een mondelinge boodschap overbrengen
• Persoonlijk verslag uitbrengen (over een beluisterde of gelezen tekst, een beleefd voorval,
een behandeld onderwerp)
• 9-12j Boodschappen overbrengen met
• gepaste formuleringen
• inhoudelijke samenhang
• aandacht voor spreektechnische aspecten
• aandacht voor niet-talige aspecten (zoals mimiek en lichaamstaal)
SErv4: Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het
groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten
• Zich present stellen
• Zich present stellen > 10-12j Op een zelfbewuste manier iets presenteren -present staan
voor een willekeurige groep - vanuit zelfkennis de aandacht trekken
OVSG
DL-NL-SPR-D5.10: De leerlingen kunnen op hun niveau formuleren in Standaardnederlands.
DL-NL-SPR-D13.06: De leerlingen kunnen hun spreektaal controleren: volume, tempo,
articulatie, intonatie en vlotheid.
LOD-SOV-02.07: De leerlingen kunnen actief luisteren.
GO!
11110: Overkoepelende attitudes mondelinge taalvaardigheid: Bereid zijn het eigen
mondelinge taalgebruik aan te passen aan de situatie (leeftijd, cultuur, traditie en doelgroep).
11301: Technisch spreken: Correct spreken door juist woordgebruik, juiste woordvorming en
juiste zinsopbouw.
11364: Presenteren: Bij het presenteren gebruik maken van presentatiesoftware.
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Materialen
- Bij peerevaluatie per groep/leerling: een balpen en een evaluatieblad.
- Elke leerling moet iets hebben om op te schrijven.
- Een klein blaadje papier per leerlingen, dit mag ook een strookje zijn.
- Groot wit of gekleurd blad. (A3)
Duur les
50 minuten.
Inleiding
Je overloopt het evaluatieblad samen met de leerlingen.
Midden
De groepjes komen om de beurt presenteren vooraan in de klas met hun
PowerPointpresentatie (of hun Prezi). De andere leerlingen luisteren naar hun medeleerlingen.
Ze krijgen de opdracht om 4 goede dingen over de presentatie op te schrijven.
Bij ‘extra’ onderaan deze fiche, vind je een extra idee voor een eventuele peerevaluatie.
Slot
Elke leerling krijgt een strookje papier (dit kan wit of gekleurd zijn) en de opdracht om erop
te schrijven hoe zij na deze lessenreeks zullen bijdragen aan het voorkomen van
plastiekvervuiling. Dit mag gaan over iets dat op school kan gebeuren of thuis. De leerlingen
moeten er wel rekening mee houden dat het realistisch is en ook niet te eenvoudig zoals
bv. ik gebruik geen plastiek meer.
Al deze briefjes zullen dan op een groot blad (dit kan wit of gekleurd zijn) geplakt worden en
in de klas opgehangen worden, op die manier blijven de leerlingen er aandacht aan schenken.
Op een later tijdstip kan er dan nog eens naar teruggegrepen worden om te evalueren hoe de
leerlingen met plastiekvervuiling verder zijn omgegaan.
Extra
Je kan ervoor kiezen om een soort peerevaluatie te doen. Elke groepje zal dan een ander
groepje mee beoordelen. Ze vullen hetzelfde blad in als de leerkracht en zullen dus zelf ook
wat uitleg moeten geven na de presentatie. De leerlingen leren op deze manier gericht
feedback geven op elkaar. Als leerkracht kan je ervoor kiezen om de peerevaluatie mee te
betrekken bij het evalueren, dit kan maar hoeft natuurlijk niet.
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Evaluatieblad

Evaluatieformulier: presentatie Dopper
Challenge
Namen groepsleden :…………………………………………………………………………
Datum:………………………………………………………………………………………..
Naam van presentatie :……………………………………………………………………….
Groepslid 1 :…………
Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

Correct taalgebruik
Stemgebruik
Kennis over het onderwerp
Antwoorden op vragen
Groepslid 2 :…………
Correct taalgebruik
Stemgebruik
Kennis over het onderwerp
Antwoorden op vragen
Groepslid 3 :…………
Correct taalgebruik
Stemgebruik
Kennis over het onderwerp
Antwoorden op vragen

Groepslid 4 :…………
Correct taalgebruik
Stemgebruik
Kennis over het onderwerp
Antwoorden op vragen
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Groepslid 5 :…………
Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

Correct taalgebruik
Stemgebruik
Kennis over het onderwerp
Antwoorden op vragen
PowerPoint/ Prezi (omcirkel)
Informatie
Duidelijkheid
Schets/ontwerp aanwezig
Gebruik van foto’s,
animatie,…
5 dia’s
Idee i.v.m. plastiekvervuiling
Slecht

Matig

Goed

Zeer goed

Creativiteit
Origineel
Samenwerking
Doorlopen ontwerpcyclus

Opmerkingen of extra notities
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Thema: Dopper Challenge
Fiche media/ ICT
Presenteren!
Leerlingenfiche
1. Je oefent je presentatie een keer voor de spiegel of voor je ouder of voor je hond,…
2. Je zorgt ervoor dat je je presentatie op beeld kan vastleggen. Je zorgt voor: een goed
beeld, een mooie achtergrond, een duidelijk zicht op je presentatie, goed geluid,…
3. Je neemt je presentatie op alsof je ze voor de klas zou doen. Je mag dus zoveel
opnieuw beginnen als je maar wil, maar zorg voor één goed filmpje.
4. Je stuurt je filmpje door naar je juf of meester.
Je doet dit via de volgende website: https://wetransfer.com
Je bekijkt het instructiefilmpje dat achter deze QR-code zit en
volgt het. Als de QR-code niet werkt, dan gebruik je volgende
link: https://www.youtube.com/watch?v=HHeB5lcmB94
5. Goed gedaan!
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Extra uitdaging voor leerlingen
Sommige leerlingen hebben nood aan extra uitdaging, dit wil ik dan ook bieden in dit thema.
Je vindt hier een bundel die je kan geven aan sterkere leerlingen. Zij kunnen deze bundel
zelfstandig verwerken als ze graag meer weten over de plastiek soep of als ze sneller klaar
zijn tijdens de lessen.
Deze bundel bevat:
- Een leestekst met bijhorende vragen.
- Een kruiswoordraadsel.
- Het bekijken en verzinnen van quotes.
- Een actualiteitsopdracht.
- Een creatieve verwerkingsopdracht.
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Bundel:
Plastiek soep!

Naam:
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Opdracht 1
Je leest onderstaande teksten en los bijhorende vragen op.
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Vragen bij de tekst.
1. Welk probleem heeft Dorian van Rijsselberghe tijdens het windsurfen?

2. Waarom is dit probleem gevaarlijk tijdens het windsurfen?

3. Hoeveel stukjes plastiek drijven er in de oceanen?

Is dit veel of weinig?

Wat vind je daar zelf van?

4. Welke dieren hebben last van de plastiek soep?

5. Welke gevolgen heeft de plastiek soep voor ons mensen?

6. Waar begint de plastiek soep?
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Opdrach 2
Zoek de woorden in de woordzoeker

Plastic soep
Plastiek
soep
Naam ______________________

Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
J

F C K V W W N D V J O L Z K W D J

W V M E E Q E E A P R O B L E M E N
Y

I

C

I

R K R K P E K X D V Z M F B

X S F T V

I

E E D P Q K N E E C W N

P S R S U G L O L T C E O R E H T E
I

E C A

I

K D Z

I

O B

I

H V Ë

I

L S

N N P L

L Y P R H U N E E U N J A S

P M K P

I

K R E C N U E E

I

Q F V E

M J U L N Q O D S Y C F Z L K O F L
V Y N Z G W B N E S K W I

E W C A F

H S V J H U L O G N R G E N U J X F
U X
J

I

M Z E E Z A K J E S T V O J Q

T F T R E E L

J G E V O L G E N K

Z W O W Y M M S B P N E N A E C O G
V F X D M

I

C R O

-

P L A S T

I

C S

Z M R Z E E P A A R D J E S C X X M
N C W R Y P K P E O S N D K U R B C
T F A A R G O N A E C O T U S O

I

AFVAL

FLESSEN

GEVOLGEN

MEEUW

MICRO-PLASTICS

OCEANEN

OCEANOGRAAF

ONDERZOEKEN

PLASTIEK

PROBLEMEN

SCHILDPAD

SOEP

VERVUILEN

VERVUILING

VISSEN

WERELDPROBLEEM

ZAKJES

ZEEHOND

ZEEPAARDJES

ZEEËN

Q

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
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Opdracht 3
Bekijk onderstaande quotes en verzin er zelf enkele over de plastiek soep of de
plastiekvervuiling.

47

Hier is plaats om enkele zinnen of quotes neer te schrijven.
Wees creatief!
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Opdracht 4
Ga op zoek naar twee artikels over de plastiek soep.
Je mag zelf kiezen welke nieuwswebsite je gebruikt. Je schrijft de titel, de datum
en een korte samenvatting van het artikel op
Artikel 1
titel:
datum:
korte samenvatting:

Artikel 2
titel:
datum:
korte samenvatting:
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Opdracht 5
Geef met een tekening, woorden, een gedicht, een collage,… weer welke gevoel
deze plastiekvervuiling bij je naar boven brengt.
Ga creatief aan de slag!
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Taalzwakke leerlingen
Ook de taalzwakkere leerlingen zouden moeten meekunnen doorheen dit thema. Voor hen
zijn er enkele mogelijkheden voorzien om het thema beter te begrijpen en om op hun eigen
manier aan de slag te gaan.
Voor de taakzwakke leerlingen:
- een eenvoudigere leestekst
Deze kan ook gegeven worden als sneller klaar opdracht.
- Taalspelletje met begrippen die doorheen de lessen gebruikt worden.
link naar het zelfgemaakte spelletje:
https://learningapps.org/display?v=pmy5pw9yt20
QR-code
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Extra ideeën
•

Standaarduitgeverij: Suske en Wiske: Lambik plastiek (strip)
o Link naar de website:
https://www.standaarduitgeverij.be/lambik-plastiek-in-de-klas/
o Deze website biedt: een lesbrief, een werkblad voor de leerlingen en een
werkblad voor de leerkracht.

•

Djapo: mei plastiekvrij!
o Link naar de website:
https://djapo.be/mei-plasticvrij/
o Deze website biedt: lespakketten voor elke graad.

•

MOS
o Link naar de website:
https://www.mosvlaanderen.be/zack-gaat-op-reis-kamoshibai-rond-plasticsoup
o Deze website biedt: een kamishibai verhaal rond plastiek soep:
Zach gaat op reis.
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