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Inleiding 

Deze themabundel werd uitgewerkt in tijden van de coronacrisis.  

Binnen deze themabundel kunt u verschillende lessen wereldoriëntatie 

terugvinden. De muzische lessen die hierin uitgewerkt zijn, sluiten aan bij 

het thema wereldoriëntatie. Dit thema is uitgewerkt voor een zesde leerjaar. 

Dit thema bevat ongeveer 1070 minuten aan lesmateriaal.  

Alle instructiefilmpjes, webquests, PowerPoints, bijlagen … kunt u 

terugvinden op mijn ‘themawebsite’. Deze heb ik speciaal gemaakt voor deze 

themabundel. De werkbundel voor de leerlingen en de verbetersleutel voor 

de leerkracht kunt u ook terugvinden op deze website.  

Bij elke les staan er verwijzingen naar de leerplandoelen binnen de drie 

onderwijsnetten. Binnen elk onderwijsnet wordt er gewerkt aan volgende 

leergebieden: 

- ZILL: initiatief en verantwoordelijkheid, wereldoriëntatie, socio-

emotioneel, muzische vorming, media, innerlijk kompas en taal.  

- GO!: wereldoriëntatie, muzische vorming, media en taal. 

- OVSG: wereldoriëntatie, muzische vorming, taal, ICT, sociale 

vaardigheden en leren leren. 

Bij enkele lessen staan er lessuggesties wat betreft de leergebieden taal, 

rekenen en godsdienst. Deze suggesties dienen om het WO-thema enigszins 

te kunnen doortrekken naar de andere leergebieden.  

Alle lessen zijn gebaseerd op de 23 leerlingen van mijn stageklas. Deze 

leerlingen hadden allemaal een andere beginsituatie. De minder sterke 

leerlingen ondervonden zeer weinig problemen bij dit thema. De werkbundel 

kan geopend worden op het smartbord zodat de leerkracht kan meeschrijven 

en de leerlingen met taalmoeilijkheden minder fouten hebben. Als er lessen 

waren waarbij de leerkracht niet meeschreef (bijvoorbeeld het hoekenwerk 

over kunststof) konden de leerlingen de verbeteringen krijgen na het 

hoekenwerk zodat ze deze in hun kaft konden steken. Op deze manier 

moesten ze minder schrijven en hebben ze toch de correcte antwoorden. De 

leerlingen met een concentratiestoornis zijn hiermee ook geholpen. De sterke 

leerlingen kunnen de werkbundel zelfstandig invullen indien dit een 

mogelijkheid is binnen uw klas. De extra uitdaging voor leerlingen die dit 

nodig hebben, kan u terugvinden op de themawebsite. Hier is een bundeltje 

met enkele weetjes en feiten op terug te vinden.   

Themawebsite: https://thema-plasticsoep.weebly.com/  

 



1 Lessen wereldoriëntatie 

1.1 Inleidende les (50 minuten) 

1.1.1 Doelen  

ZILL 

1. IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en 

uitdrukken welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later. De korte- en 

langetermijngevolgen van handelingen en gebeurtenissen voor de mensen en de planeet 

aantonen. 

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

elders op de wereld. Zich afvragen welke de gevolgen zijn van het handelen van mensen 

voor nu en later, voor hier en elders - persoonlijke keuzes en handelingen afstemmen 

op de mogelijke gevolgen ervan voor nu en later, voor hier en elders. 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Ervaren, onderzoeken en 

vaststellen hoe iets maken vaak leidt tot één of andere vorm van afval - illustreren hoe 

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

en bodemverontreiniging, opwarming van de aarde … 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Illustreren hoe men 

duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen, grondstoffen, afval 

(verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel … - zelf duurzaam handelen. 

 

GO! 

 

1. WO Natuur - 32806 Milieueducatie Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun 

eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend 

zijn. 

2. WO Natuur - 32814 Milieueducatie Met concrete voorbeelden uit hun omgeving 

illustreren hoe mensen op positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het 

milieu. 

3. WO Natuur - 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. 

4. WO Natuur - 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 …) 

5. WO Natuur - 32805 Milieueducatie Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om 

milieubewuster om te gaan met afval, water, energie. 

 

OVSG 

1. DL-WO-NAT-08.15 De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van 

water-, grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling. 

2. DL-WO-NAT-02.18 De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de 

aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn. 

3. DL-WO-NAT-08.16 De leerlingen kunnen bij een milieuprobleem in hun omgeving, het 

probleem en mogelijke oorzaken ervan beschrijven. 

4. DL-WO-NAT-08.03 De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te 

dragen voor dieren, planten en het milieu. 
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Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uitleggen wat de gevolgen zijn van 

de vervuiling in de oceaan.  

2. De leerlingen kunnen uitleggen dat het handelen van vandaag gevolgen heeft voor later.  

3. De leerlingen kunnen uitleggen dat het handelen van de mens de oorzaak is van de 

plastic soep.  

4. De leerlingen kunnen uitleggen hoe zij zorgen voor het milieu. 

 

1.1.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben nog niet geleerd over de plastic soep.  
- De leerlingen zijn hier echter wel van op de hoogte door bv Karrewiet.  

 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen zijn erg begaan met wat er gebeurt in het milieu.  

- De leerlingen zijn geïnteresseerd in het onderwerp van de komende lessen.  

 

Organisatorische beginsituatie 

Deze les zal vrij geleid verlopen.  
- Het is ‘kennis maken met’ in plaats van echte leerstof te zien. 

 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen maken kennis met de plastic soep. 

Inhoudelijke stappen 

1. Woordenschema 
2. Wat doen de leerlingen voor het milieu? 
3. Verhaal van het badeendje 

4. Wat is de plastic soep? 
5. Wereldkaart + afbeeldingen (oorzaak – gevolg) 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen vullen hun werkbundel verkeerd in.  
- De leerkracht vermeldt duidelijk wat de leerlingen moeten invullen. De 

leerkracht controleert de werkbundels niet meer, het is de 

verantwoordelijkheid van de leerlingen om dit correct in te vullen en na te 
kijken.  
 

Kernbegrippen 

1. Plastic soep 

Gebruikte bronnen*:  Handleiding: Mikado, uitgeverij Pelckmans, pagina  
Themabox: Plastic soup, uitgeverij Wereld van oz 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bKoSdT0HgBI 

https://www.standaard.be/cnt/dst14072003_095?articlehash=5A4CBF60F565A0FD39
857664A569406F743E901BF4B77A68C1FBAFF1F19501AD7EEDD67622655B32FB4859

A90FD263F9DB2E8B1117BFD8A10ECDE086C77A46E3 
 

Bijlagen*: Krantenartikel 
PPT 
 

Materiaal: - Werkbundel leerlingen  
- Smartbord  
- Poster ‘de grote zeestromen’ (themabox) 
- Krantenartikel (online)  
- Kaart  
- Boek ‘plasticsoep is troep!’ 

- PPT 



- Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=bKoSdT0HgBI 
 

  
 

 

Oriëntatiefase 

10 minuten  Materiaal:  
- Werkbundel leerlingen  
- Smartbord  

 

Werkvorm: Woordschema maken 
 
Opdracht:  
De leerlingen maken een woordenschema in hun werkbundel.  
De leerlingen gebruiken de woorden die aangebracht worden door hun medeleerlingen.  
 
Om de antwoorden te verkrijgen, stelt de leerkracht volgende vraag:  

- “Waaraan denk jij als je plastic soep hoort?” 
 
De leerkracht noteert mee op het smartbord.  
 

Leerfase 1 (verwervingsfase)  

10 minuten Materiaal:  
- / 

 

Werkvorm: Klasgesprek 
 
Opdracht:  
De leerkracht stelt volgende vragen aan de leerlingen: 

- Wat doe jij om het milieu te helpen? 
- Wat zou je kunnen doen om het milieu te helpen?  
- Hoe komt het dat het milieu en het klimaat de laatste tijd zo actueel zijn? 

 

Leerfase 2 (verwervingsfase) 

10 minuten  Materiaal:  
- Poster ‘de grote zeestromen’ (themabox) 
- Krantenartikel (online)  
- Kaart  

- Werkbundel  
 

Werkvorm: Verhaal 
 
Opdracht:  
De leerkracht toont een krantenartikel aan de leerlingen.  
Dit krantenartikel gaat over het aanspoelen van badeendjes.  
 
De leerkracht vertelt wat er gebeurd is.  

- Een container is omgeslagen in het midden van de Stille Oceaan.  
- Het schip vervoerde 28 000 badeendjes.  
- Dit gebeurde in 1992. 
- Sinds dan komen er op verschillende plaatsen in de wereld badeendjes aan de kust.  
- De badeendjes maakten een echte wereldreis en worden de dag van vandaag nog 

steeds gevonden.  
- Er zijn al badeendjes gevonden in Hawaii, Australië, Alaska en Schotland.  

- De eendjes werden meegenomen door de zeestromen.  

 
 
Aantonen dat plastic overal in de wereld kan aankomen.  

- Het vergaat niet waardoor het maar blijft doorgaan zolang het niet uit het water 
gehaald wordt.  

- De zeestromingen zitten verspreid over alle oceanen en zeeën.  
 
De leerkracht toont de kaart van de badeendjes en de grote zeestromen.  
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Leerfase 3 (verwervingsfase) 

15 minuten  Materiaal:  
- Boek ‘plasticsoep is troep!’ 

- PPT 
- Werkbundel  

 
Werkvorm: Onderwijsleergesprek 
 
Opdracht:  
“Wat is plastic soep?” 

- Mening/gedacht van de leerlingen 
 

De leerkracht gebruikt een PPT om de leerstof duidelijk te maken.  
 
Inhoud PPT: 

- Wat is de plastic soep? 
- Waar vind je het? 
- Plastic vergaat niet! 

 
In werkbundel: 

- Plasticsoep quiz 
 

Slotfase 

5 minuten  Materiaal:  
- Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=bKoSdT0HgBI 

 

Werkvorm: Filmpje 
 
Opdracht:  
Als afsluitende activiteit kijken de leerlingen naar de trailer van de campagne tegen de 
plastic soep.  
 

 

1.1.3 Bijlagen voor deze les 

 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

 

➔ De werkbundel, de PPT en het artikel over de badeendjes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Hoekenwerk kunststof (110 minuten) 

1.2.1 Doelen  

ZILL 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Ervaren, onderzoeken en 

vaststellen hoe iets maken vaak leidt tot één of andere vorm van afval - illustreren hoe 

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

en bodemverontreiniging, opwarming van de aarde … 

2. OWte9 Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk 

en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu. Aan de hand van 

voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat 

technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, voor 

anderen of voor natuur en milieu.  

3. OWti3 Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd 

situeren. Belangstelling tonen voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.  

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Illustreren hoe men 

duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen, grondstoffen, afval 

(verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel … - zelf duurzaam handelen. 

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

gemeenschappelijk doel. Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar 

kunnen uitleggen - voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen 

bij vragen. 

GO! 

1. WO Natuur - 32806 Milieueducatie Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun 

eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend 

zijn. 

2. WO Techniek – 33504 Techniek duiden Technische systemen kunnen gevaarlijk, nuttig 

en/of schadelijk zijn voor jezelf, anderen, natuur en milieu. Aan de hand van eigen 

voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat 

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

anderen of voor natuur en milieu. Is het technisch systeem nuttig, gevaarlijk en/of 

schadelijk voor mezelf, voor anderen, voor natuur en milieu? 

3. WO Tijd – 34529 Historische tijd In de ruimere omgeving Enkele historische feiten, 

personages, gebouwen, gebeurtenissen, toestanden …, uit de algemene geschiedenis 

(met nadruk op de geschiedenis van onze contreien binnen een Europese context) 

ordenen (chronologisch rangschikken en situeren) op een historische tijdband met 5 

historische periodes: prehistorie, oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijden en onze tijd. 

4. WO Mens en maatschappij – 31204 Ik en de groep Participatie, democratie en 

samenwerken De eigen bijdrage en de eigen rol of verantwoordelijkheid in een 

groep/klasgroep/schoolgroep/gezin/ buurt/... omschrijven. 

OVSG 

1. DL-WO-NAT-08.15 De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van 

water-, grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling. 

2. DL-WO-TEC-03.07 De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit 

verschillende toepassingsgebieden· dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en/of 

schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. 

3. DL-WO-TIJD-02.11 De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, het heden en 

de toekomst, hier en elders. 

4. DL-WO-NAT-02.18 De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de 

aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn. 
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5. LOD-SOV-03.01 De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen 

zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen uitleggen wat kunststoffen zijn.  

2. De leerlingen kunnen de evolutie van kunststoffen weergeven aan de hand van een 

tijdband.  

3. De leerlingen kunnen de verschillende soorten kunststof benoemen.  

4. De leerlingen kunnen het belang van recyclage benoemen.  

5. De leerlingen kunnen samenwerken in groepen. 

 

1.2.2 Lesvoorbereiding  

 

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben in grote lijnen kennis gemaakt met de plastic soep.  
- Tijdens deze les wordt er gefocust op kunststoffen en wat het resultaat is 

voor de natuur.  
- Hoe dragen deze kunststoffen bij aan de groei van de plastic soep? 

 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen kennen de meeste voorwerpen die gemaakt zijn uit kunststof vanuit 
hun eigen leven.  

- De leerlingen leren stilstaan bij wat gemaakt is van kunststof. Na deze 
lessen is het de bedoeling dat de leerlingen een beter besef hebben van hun 
eigen plastic-verbruik en wat dit teweeg brengt in de natuur.  

 

Organisatorische beginsituatie 

Deze leerstof wordt aangebracht aan de hand van een hoekenwerk. De leerlingen 
verwerven de leerstof in groep of individueel.  

Leerlingen met autisme kunnen de oefeningen zelfstandig maken indien het 
groepswerk te druk is voor hen.  
 

Indien de minder sterke leerlingen op vlak van taal problemen ondervinden bij deze 
talige les, kunnen ze in een taalsterke groep gezet worden waardoor deze leerlingen 
uitleg krijgen van sterkere leerlingen.  
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen uitleggen wat de gevolgen van kunststoffen zijn voor de 

natuur. 

Inhoudelijke stappen 

1. Overlopen hoeken 
2. Groepen maken 
3. Hoekenwerk 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen begrijpen de informatiefiches niet die aanwezig zijn in de hoek.  
- De leerkracht loopt voortdurend rond in de klas en helpt waar nodig.  

 

Kernbegrippen 

1. Kunststof  

Gebruikte bronnen*:  Handleiding: Mikado, uitgeverij Pelckmans, pagina 6 – 17  
Themabox: Plastic soup, uitgeverij Wereld van oz 
https://www.kunststofoveral.nl/ 

Klascement  
https://greenpremium.nl/catalogus/duurzame-materialen/gerecycled-materiaal/ 
https://www.bedrock.nl/let-op-deze-dingen-kun-je-niet-recyclen/ 



https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/06/28/een_miljoen_plasticwegwerpflessenpermi
nuutdewereldverdrinkterin-1-3011849/ 
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/gigantische-plastic-vanger-van-

boyan-slat-begint-aan-opkuis-van-de-stille-oceaan 

Bijlagen*: Groepsverdelingskaartjes 
Opdrachtenbladeren 
Materialen per hoek 

Werkbundel  
 

Materiaal: - Materiaal hoekenwerk 

- Groepsverdelingskaartjes  
- Woordenboek  
- Werkbundel  
- Informatiefiche  
- Bingospel   
- Computer 
- https://www.kunststofoveral.nl/  

- Cirkeldiagram  
- Verbetersleutel  
- Afbeeldingen  
- Dobbelspel  

- Dobbelsteen    
 

 

Oriëntatiefase 

5 minuten  Materiaal:  
- Materiaal hoekenwerk 
- Groepsverdelingskaartjes  

 
Werkvorm: Overlopen hoeken + groepen maken 
 

Opdracht:  
De leerkracht overloopt alle hoeken met de leerlingen. (zie leerfasen hieronder) 
 
De leerlingen worden in groepen verdeeld.  

Iedereen krijgt een stukje van een puzzel.  
De leerlingen maken de puzzel en vormen zo een groep.  

De puzzel geeft duidelijk weer bij welke groep de leerlingen starten.  
 
De groepsverdeling en het doorschuifsysteem wordt weergegeven op het bord.  
 

Leerfase 1 (verwervings-/verwerkingsfase)  

20 minuten  Materiaal:  
- Woordenboek  
- Werkbundel  

- Informatiefiche  
 

Werkvorm: Hoekenwerk 
 
Opdracht:  
 
Opdracht 1:  

Zoek op wat kunststoffen zijn.  
Gebruik hiervoor een woordenboek.  
Noteer het antwoord in je werkbundel.  
 
Opdracht 2: 
Lees het informatiefiche over kunststoffen.  
 

Opdracht 3:  
Los de oefeningen op in de werkbundel. 
 
 



  13

Leerfase 2 (verwervings-/verwerkingsfase) 

20 minuten  Materiaal:  
- Bingospel  

- Werkbundel  
 

Werkvorm: Hoekenwerk 
 
Opdracht:  
 
Opdracht 1: 
Speel het bingospel.  
Probeer hierbij de begrippen en leerstof te begrijpen.  

 
Opdracht 2: 
Lees de informatie op de achterkant van elk bingokaartje.  
Elk kaartje bevat specifieke tijdsaanduidingen en begrippen.  
 
Opdracht 3: 

Vul de opdrachten aan in de werkbundel. 
 

 
! Deze opdracht kan als ‘sneller-klaar-opdracht’ georganiseerd worden. ! 
 

Leerfase 3 (verwervings-/verwerkingsfase) 

20 minuten  Materiaal:  
- Computer 

- Werkbundel  
- https://www.kunststofoveral.nl/  
- Cirkeldiagram  
- Verbetersleutel  

 
Werkvorm: Hoekenwerk 
 

Opdracht:  
 
Opdracht 1:  
Verdeel de groep in drie groepjes.  

Trek een kaartje en word hier expert van.  
Zoek alle informatie die je nodig hebt op de computer.  
Gebruik je werkbundel als leidraad.  

Gebruik hiervoor de website: https://www.kunststofoveral.nl/ 
 
Opdracht 2: 
Vul je werkbundel verder aan.  
 
Opdracht 3: 

Vertel als expert over jouw onderdeel van kunststoffen.  
De anderen vullen hun werkbundel in aan de hand van jouw informatie.  
 
Opdracht 4:  
Bekijk het cirkeldiagram.  
Waar denk jij dat het meeste aantal plastic bij gebruikt wordt.  
Overleg in groep en leg de kaartjes bij het cirkeldiagram.  

 
Opdracht 5:  

Verbeter het cirkeldiagram aan de hand van de verbetersleutel.  
 
Opdracht 6:  
Schrijf de correct antwoorden op in je werkbundel. 
 

 

Leerfase 4 (verwervings-/verwerkingsfase) 

20 minuten  

 

Materiaal:  
- Afbeeldingen  
- Verbetersleutel  
- Informatiefiche   
- Werkbundel  

  



 

 

 

 

 

 

Werkvorm: Hoekenwerk 

 
Opdracht:  
 

Opdracht 1:  
Bekijk de afbeeldingen.  
Zijn deze materialen gemaakt uit gerecycleerd materiaal? 
Leg de afbeeldingen in twee groepen, wel en niet gemaakt van gerecycleerd materiaal.  

Overleg telkens met je groepje.  
 
Opdracht 2: 
Verbeter aan de hand van de verbetersleutel. 
 
Opdracht 3: 

Lees het informatiefiche over recyclage.  
 
Opdracht 4: 
Vul de vragen in de werkbundel aan. 
 
 

Leerfase 5 (verwervings-/verwerkingsfase) 

20 minuten  Materiaal:  
- Dobbelspel  

- Dobbelsteen    
- Informatiekaartjes   
- Werkbundel  

 
Werkvorm: Hoekenwerk 
 

Opdracht:  
 
Opdracht 1:  
Lees de spelregels van het dobbelspel.  
Neem de dobbelsteen en de informatiekaartjes. 
Speel het spel.  
Let goed op want zo dadelijk heb je de informatie nodig! 

 
Opdracht 2:  
Vul je werkbundel verder aan. 

 
 

Slotfase 

5 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Reflectie hoekenwerk 
 
Opdracht:  
De leerkracht bevraagt de leerlingen over het hoekenwerk.  

- Welke hoek vond je moeilijk? Waarom? 
- Welke hoek vond je makkelijk? Waarom? 

- Hoe verliep het werken in groep? 
- Wat onthoud ik uit het hoekenwerk? 

 

 

1.2.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

➔ De werkbundel, de verbetersleutel van de werkbundel, de groepsverdelingskaartjes, 

de materialen per hoek en de opdrachtenbladeren 
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1.2.4 Lessuggestie 

Rekenen: 

- Gebruik het cirkeldiagram bij de les rekenen om cirkeldiagrammen te maken, een vraagstuk 

rond op te stellen … 

  



1.3 Zwerfvuil op de Noordzee (50 minuten) 

1.3.1 Doelen  

ZILL 

1. OWru3 De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; levenswijzen 

hier en elders met elkaar vergelijken. 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. 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Ervaren, onderzoeken 

en vaststellen hoe iets maken vaak leidt tot één of andere vorm van afval - illustreren 

hoe bepaalde menselijke activiteiten soms schade berokkenen in de vorm van lucht-, 

water- en bodemverontreiniging, opwarming van de aarde … 

3. MUva2 Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met oog voor de 

muzische bouwstenen, werkvormen en vormgevingsmiddelen. Beeld. 

GO! 

1. WO Mens en maatschappij – 31375 Ik en de samenleving Ongelijke verdeling van 

welvaart Illustreren met voorbeelden dat er in een land, waar ook ter wereld, een grote 

verscheidenheid is aan leefwijzen naargelang de woonplaats (stad-platteland, 

klimaatzone), socio-economische situatie (rijk-arm), levensbeschouwing … 

2. WO Natuur - 32806 Milieueducatie Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun 

eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend 

zijn. 

3. MUVO Beeld Waarnemen, Werkvormen – code 4.1.1./1.5, 1.3 Het gebruik van 

materialen en aangewende technieken in een beeldend werk herkennen en verwoorden. 

OVSG 

1. DL-WO-MAA-02-05 De leerlingen kunnen vaststellen dat sommige mensen een andere 

levensstijl hebben dan zijzelf en hierop respectvol reageren. 

2. DL-WO-NAT-08.15 De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van 

water-, grond- en luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling. 

3. DL-MV-BLD-02.06 De leerlingen kunnen inhoud, betekenis en doel van beelden 

ervaren en verwoorden 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen uitleggen dat bepaalde landen vervuilender zijn dan andere 

landen.  

2. De leerlingen kunnen de oorzaken van de plastic soep uitleggen. 

3. De leerlingen kunnen gericht kijken naar plastickunst. 

 

1.3.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben al geleerd over de plastic soep.  
- Vandaag wordt er in detail gekeken naar de oorzaken van de plastic soep.  

De leerlingen hebben al geleerd dat kunststoffen (bijna) nooit gerecycleerd worden.  

- De kunststoffen zullen terugkeren tijdens deze les. Hier wordt niet op ingegaan 
maar het wordt aangehaald als ‘oorzaak’ van de plasticsoep.  
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Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen zijn begaan met de natuur en de wereld.  

- De leerlingen hebben een eigen mening over alle gebeurtenissen in de wereld. 
Als de leerlingen iets willen vertellen over hun gevoelens, gedachten … over de 
plastic soep mogen ze dit doen.  
 

Organisatorische beginsituatie 

Er is een smartbord aanwezig in de klas.  

- Er zal een tekenvertelling getoond worden over de weg die plastic aflegt, 
beginnende van in de fabriek tot in de plastic soep.  
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen de oorzaken van de plastic soep benoemen. 

Inhoudelijke stappen 

1. Wat vinden we terug in de zee (afval) 

2. De weg van plastic (tekenvertelling) 
3. Zwerfvuil aan de Noordzee 
4. Het Plasticarium 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen schenken weinig aandacht aan de plastic soep.  
- De leerlingen geven aan dat ze zelf ook papiertjes, flesjes … op de grond 

gooien. De leerkracht probeert deze leerlingen mee te krijgen in de 
gedachtenlijn dat dit slecht is voor het milieu.  
 

Kernbegrippen 

1. Plastic soep 

2. De weg van plastic 
3. Zwerfvuil 
4. Plasticarium 

 

Gebruikte bronnen*:  Handleiding: Mikado, uitgeverij Pelckmans, pagina 30 - 32 
Themabox: Plastic soup, uitgeverij Wereld van oz 
http://www.planeetzee.be/lesmodule/3?page=4 
http://adamuseum.be/nl/plasticarium/ 
 

Bijlagen*: Wereldkaart 
Kaart België 
Afbeeldingen Plasticarium 
Afbeeldingen plastickunst 

Werkbundel  
 

Materiaal: - Tekenvertelling 

- Wereldkaart   
- Kaart België 
- Afbeeldingen van het Plasticarium 
- Afbeeldingen van kunst met plastic 
- Werkbundel 

 

 

Oriëntatiefase 

5 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Brainstorm 
 
Opdracht:  



De leerkracht vraagt aan de leerlingen wat zij denken dat allemaal gevonden wordt in de 

oceanen en zeeën van afval.  
 
Mogelijke antwoorden: 

- Papier 
- Touwen 
- Netten 
- Plastic flessen 

- Hout 
- Glas 
- Blikjes 
- … 

 
Welk afval zijn ze zelf al eens tegengekomen op het strand in België? 

 

Leerfase 1 (verwervingsfase)  

15 minuten  Materiaal:  
- Tekenvertelling 
- Wereldkaart   

 
Werkvorm: Tekenvertelling 

 
Opdracht:  

De leerkracht heeft een tekenvertelling gemaakt over de weg van plastic.  
De leerlingen bekijken het filmpje aandachtig.  
 
De leerkracht en leerlingen overlopen enkele belangrijke punten uit het filmpje.  
Kunnen de leerlingen deze punten uit het filmpje halen? 

- Er worden veel plastics verkocht.  

- Veel plastics komen in de zee terecht, slechts een klein percentage wordt gerecycleerd.  
- De grootste vervuilers zijn de mensen die afval op de grond gooien en vrachtschepen. 

 
Welke landen zijn het meest/minst vervuilend volgens de leerlingen? 

- Meest vervuilend: China, Indonesië, de Filipijnen, Vietnam en Sri Lanka 
- Minst vervuilend: Canada 

De leerkracht toont deze landen op de kaart, samen met de grootste plastic soepen in de zeeën 

en oceanen.  
 
Meer uitleg over dit onderwerp staat uitgeschreven in de werkbundel van de leerlingen.  

 

Leerfase 2 (verwerkingsfase) 

15 minuten Materiaal:  
- Kaart België 

 

Werkvorm: Klasgesprek 
 
Opdracht:  
De leerkracht en leerlingen bespreken samen de Belgische kust en de Noordzee.  
 
De belangrijkste punten worden besproken, extra informatie staat uitgeschreven in de 
werkbundel.  

- Hoeveel kg afval wordt er jaarlijks gevonden aan de Belgische kustlijn? 
o 64 000 kg 

- Hoeveel procent hiervan is plastic? 
o 95% 

- Ziet onze kust er zo vuil uit? Hoe zou dit komen? Waarom doen ze dit? 

o Neen we hebben een vrij propere kust als we er gewoon naar kijken. De 
kustgemeentes maken dit op vaste momenten proper want anders kan 

niemand nog op het strand zitten, liggen of spelen.  
- Van waar zou al het afval op ons strand komen? 

o Strandgebruikers die hun afval achterlaten en afval dat aanspoelt vanuit de 
zee.  

- De zee heeft twee bewegingen, welke twee zijn dit? Wat zou er met het afval op het 
strand gebeuren tijdens deze bewegingen? 

o Eb en vloed → op en neer gaan 
o De golven zet het afval af op het strand en neemt ander afval weer mee.  
o Het is een vicieuze cirkel 

- Er is nog een derde manier om afval in de zee te krijgen, welke was dit ook alweer? 
o Via de rivieren 
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- Welke twee rivieren zouden de grote afvaldragers zijn in België? 
o De Maas en de Schelde 

-  Hoeveel drankverpakkingen zouden er per 100 meter langs de oever liggen van de 

Maas? 
o 40 drankverpakkingen per 100 meter 

 

Leerfase 3 (verwervings-/verwerkingsfase) 

10 minuten Materiaal:  
- Afbeeldingen van het Plasticarium 
- Afbeeldingen van kunst met plastic 

 
Werkvorm: Beschouwend kijken 
 
Opdracht:  
De leerkracht toont enkele afbeeldingen van het Plasticarium.  

- Een vaste tentoonstelling in het ADAM - Brussels Design Museum 
- Een collectie bestaande uit ongeveer 2000 plastic objecten 

- Sinds de jaren 1980 aangelegd door de Brusselse verzamelaar Philippe Decelle 
 
De leerkracht toont enkele afbeeldingen van plastickunst.  

- Bv: een walvis in Brugge gemaakt uit blauw en witte plastic.  
- Kunnen de leerlingen ontdekken wat de kunstwerken voorstellen? 

 

Slotfase 

5 minuten  Materiaal:  

- Werkbundel 
 
Werkvorm: Klassikaal 
 
Opdracht:  
De leerkracht en leerlingen kijken naar de werkbundel.  
 

De leerkracht en leerlingen overlopen de teksten in de werkbundel.  
- Hier staat hetzelfde in als wat net gezegd is, maar dan uitgebreider. 

 

 

1.3.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 
 
 

➔ De werkbundel, de tekenvertelling, de kaart van de Belgische kust en de wereldkaart, 

afbeeldingen van het Plasticarium en afbeeldingen van plastickunst  
 

 
 

  



1.4 Dieren en plastic (75 minuten) 

1.4.1 Doelen  

ZILL 

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

levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur. Onderzoeken en illustreren dat 

levende organismen energie nodig hebben - de wet van eten en gegeten worden 

kunnen illustreren aan de hand van minstens twee met elkaar verbonden 

voedselketens. 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. 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. 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Afval sorteren aan de 

hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD … 

GO! 

1. WO Natuur – 32405 Levende natuur Ecosystemen De wet van eten en gegeten worden 

illustreren aan de hand van een voedselketen. 

2. WO Natuur – 32814  Milieueducatie Met concrete voorbeelden uit hun omgeving 

illustreren hoe mensen op positieve, maar ook om negatieve wijze omgaan met het 

milieu. 

3. WO Natuur – 32803  Milieueducatie Aan de hand van voorbeelden illustreren hoe afval 

wordt verzameld, gesorteerd, en gerecycleerd. 

OVSG 

1. DL-WO-NAT-02.15a De leerlingen illustreren de wet van eten en gegeten worden aan 

de hand van een voedselketen. 

2. DL-WO-NAT-02.18 De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de 

aanwezigheid van organismen positief of negatief kan zijn. 

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

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen voedselketens opstellen. 

2. De leerlingen kunnen uitleggen dat de plastic soep dodelijk is voor dieren. 

3. De leerlingen kunnen op een spelende manier leren over sorteren. 

 

1.4.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen weten al veel over plastic in zee. 
- Tijdens deze les wordt er gekeken naar de dieren die leven tussen de 

plasticsoep en wat de gevolgen hiervan zijn. 
 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 
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De leerlingen hebben zelf huisdieren.  
- Deze dieren durven ook al eens iets in hun mond stoppen dat niet mag. Vaak 

denken de dieren hier niet bij na.  

- De leerlingen kunnen het gedrag van hun eigen huisdieren koppelen aan het 

gedrag van dieren in de zee.  
 

Organisatorische beginsituatie 

De leerkracht voorziet verschillende spelletjes tijdens deze les. De spelletjes blijven 
gedurende de volgende weken liggen. De leerlingen kunnen deze spelen op een vrij 
moment.  
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen uitleggen dat plastic doorgegeven wordt van dier op dier.  
De leerlingen kunnen uitleggen dat plastic dodelijk is voor dieren. 
 

Inhoudelijke stappen 

1. Potje plastiek 
2. Eigen huisdieren 

3. Voedselketens 
4. Spelletjes 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen maken een voedselketen die niet klopt.  
- De leerkracht helpt de leerlingen om de voedselketens te maken. Op het bord 

worden mogelijke voedselketens getoond.  

 

Kernbegrippen 

1. Dieren 
2. Plastic 
3. Voedselketens 
4. Afval 

 

Gebruikte bronnen*:  Themabox: Plastic soup, uitgeverij Wereld van oz 
Pinterest 

https://www.aandeslagmetafval.nl/vertelplaat/ 

https://www.spelletjesplein.nl/biologie/ 
 

Bijlagen*: Werkbundel 

Afvaltwister 
Plastic jungle speed 
4 op een rij 
 

Materiaal: - Potje met plastic (themabox) 
- Werkbundel  
- Mogelijke voedselketens 
- Afvaltwister 
- Plastic jungle speed 
- Smartbord (galgje) 

- 4 op een rij 
- Leesboeken 
- Computer  

o https://www.aandeslagmetafval.nl/vertelplaat/ 
o https://www.spelletjesplein.nl/biologie/ 

- Spelletjes 
 

 



Oriëntatiefase 

10 minuten  Materiaal:  
- Potje met plastic (themabox) 

 

Werkvorm: Doordenken 
 
Opdracht:  
De leerkracht toont een potje met plastic in.  
Hierover stelt ze enkele vragen.  

- Wat zie je in het potje? 

- Is het allemaal hetzelfde? (kleur, grootte, textuur …) 
- Van waar zou dit kunnen komen? 
- Waarom is dit gevaarlijk? 

 

Leerfase 1 (verwervingsfase)  

5 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Vertellen 

 
Opdracht:  

De leerkracht vraagt aan de leerlingen of zij huisdieren hebben. 
- Eigen antwoord van de leerlingen.  

 
Hebben deze dieren plastic in hun maag? 

- Neen 
 
Er zijn dieren die wel plastic in hun maag hebben. Welke dieren? 

- Alle zeedieren.  
- Bv: plankton, vissen, walrus, dolfijn, zeehond … 

 

Leerfase 2 (verwerkingsfase) 

25 minuten  Materiaal:  
- Werkbundel 

- Mogelijke voedselketens 
 

Werkvorm: Voedselketens maken 
 

Opdracht:  
De leerkracht legt uit dat het plastic doorgegeven kan worden van dier op dier.  

Dit gebeurt op basis van een voedselketen.  
- Wat is een voedselketen? 

o Eten en gegeten worden. Het eerste dier eet plastic maar wordt opgegeten 
door een ander dier. Het plastic uit het eerste dier komt in de maag van het 
tweede dier terecht.  

 
Kunnen de leerlingen zelf een voedselketen maken? (hoeft niet met zeedieren te zijn) 

 
De leerkracht toont een voedselketen van de zee.  
Kunnen de leerlingen zelf een voedselketen maken vanuit de zee tot aan de mens? 

- De leerlingen noteren deze voedselketen in hun werkbundel.  
- Hierbij maken ze het besluit dat wij ook heel kleine stukjes plastic opeten doordat we 

zeedieren eten.  
 

Leerfase 3 (verwervings-/verwerkingsfase) 

30 minuten  Materiaal:  
- Afvaltwister 
- Plastic jungle speed 
- Smartbord (galgje) 
- 4 op een rij 
- Leesboeken 
- Computer  

o https://www.aandeslagmetafval.nl/vertelplaat/ 
o https://www.spelletjesplein.nl/biologie/ 

 
Werkvorm: Spelletjes spelen 
 
Opdracht:  

De leerkracht heeft verschillende spelletjes bij die over afval en plastic gaan.  
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De leerlingen mogen zelf kiezen welk spel ze spelen.  
 

De aangeboden spelletjes zijn: 

- Twister met afval (op draaischijf soort vuilnisbak, op mat afval) 
- Afval jungle speed 
- Galgje op het bord met woorden die aan bod zijn gekomen deze week 
- 4 op en rij met plasticproducten 
- Leeshoekje met boeken over het thema 
- Computerspelletjes.  

 

Slotfase 

5 minuten  Materiaal:  
- Spelletjes 

 
Werkvorm: Reflectie spelletjes 
 
Opdracht:  

De leerkracht bevraagt de leerlingen over de spelletjes.  
- Wat is de inhoud van de spelletjes? 
- Wat heeft dit te maken met het thema? 

 

 

1.4.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

 

➔ De werkbundel, 4 op een rij, afvaltwister, afval jungle speed en spelletjeswebsites 

 

1.4.4 Lessuggestie  

Taal: 

- Vanuit de voedselketens kan er gekeken worden naar de bovenliggende en 

onderliggende begrippen bij de lessen taal.   



1.5 Groepswerk hulpgroepen (50 minuten) 

1.5.1 Doelen  

ZILL 

1. OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende 

manieren samenleven en groepen vormen. In betekenisvolle contexten herkennen, 

illustreren en vergelijken: doelen die groepen nastreven (religieuze, etnische, 

economische, ecologische …), waarden en normen van specifieke groepen. 

2. MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen. Een geschikte applicatie 

selecteren en gebruiken voor het zoeken van de gewenste informatie -favoriete 

websites bewaren. 

3. MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen. Een 

presentatietoepassing kiezen - een eenvoudige presentatie ontwerpen, opmaken en 

presenteren. 

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

gemeenschappelijk doel. Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar 

kunnen uitleggen - voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen 

bij vragen. 

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

gemeenschappelijk doel. Elkaars rol en taakbesef bespreken. 

6. TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen. Informatie overzichtelijk weergeven 

(in beschrijvingen, instructies, vragen, antwoorden). Met hulp van de leraar 

spreekstrategieën steeds strategischer inzetten - verschillende bronnen raadplegen - 

materiaal selecteren en ordenen - spreekdoel, luisterpubliek, tekstsoort of teksttype 

van tevoren vaststellen - gebruikmaken van een kijkwijzer of een plannetje bij de 

voorbereiding - feedback geven op boodschappen van anderen - inspelen op reacties 

van de luisteraars - reflecteren op het spreekproduct en spreekproces - reflecteren 

over de gebruikte spreekstrategieën - … 

7. TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen. Persoonlijk verslag uitbrengen (over 

een beluisterde of gelezen tekst, een beleefd voorval, een behandeld onderwerp) Met 

hulp van de leraar spreekstrategieën steeds strategischer inzetten - verschillende 

bronnen raadplegen - materiaal selecteren en ordenen - spreekdoel, luisterpubliek, 

tekstsoort of teksttype van tevoren vaststellen - gebruikmaken van een kijkwijzer of 

een plannetje bij de voorbereiding - feedback geven op boodschappen van anderen - 

inspelen op reacties van de luisteraars - reflecteren op het spreekproduct en 

spreekproces - reflecteren over de gebruikte spreekstrategieën - … 

GO! 

1. WO Mens en maatschappij – 31379 Ik en de samenleving Mondiale solidariteit en 

internationale organisaties Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale 

organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

2. Media gebruiken, Informatie vinden en/of verwerken – code 7.3./ICT 6 Informatie in 

aangereikte bronnen zoeken.  

3. Media gebruiken, Informatie vinden en/of verwerken – code 7.3./ICT 3, 4, 6 Informatie 

verwerken en/of bewaren met behulp van media. Bv. een Powerpoint presentatie 

maken over een thema en dit in de gepaste map op de computer opslaan, een 

webquest uitvoeren… 

4. WO Mens en maatschappij – 31202 Ik en de groep Participatie, democratie en 

samenwerken Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 
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5. WO Mens en maatschappij – 31204 Ik en de groep Participatie, democratie en 

samenwerken De eigen bijdrage en de eigen rol of verantwoordelijkheid in een 

groep/klasgroep/schoolgroep/gezin/ buurt/... omschrijven. 

6. Taal Schriftelijke vaardigheden – 12386 Schrijven: Gevorderde geletterdheid 

Handschriftontwikkeling De presentatie verzorgen van eigen teksten door aandacht te 

besteden aan beeldende elementen, kleuren, lijnen … 

7. Taal Schriftelijke vaardigheden – 123129 Schrijven: Gevorderde geletterdheid 

Schrijven van informatieve teksten. Schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte 

inhouden: de volgorde van belangrijkheid bepalen; de informatie weergeven aan de 

hand van schema’s; de informatie vergelijken; de informatie samenvatten. 

OVSG 

1. DL-WO-MAA-03-26 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. 

2. LOD-ICT-05.07 De leerlingen kunnen de digitale informatiebron kiezen die het 

meest geschikt is om hun informatievraag te beantwoorden als een aantal mogelijke 

digitale informatiebronnen aangeboden zijn. 

3. LOD-ICT-01.06 De leerlingen kunnen voor hen geschikte presentatieprogramma’s 

gebruiken. 

4. LOD-SOV-03.01 De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen 

zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

5. DL-NL-SPR-D2.05 De leerlingen kunnen geselecteerde informatie schematisch 

voorstellen en gebruiken. 

6. DL-NL-SPR-D12.03 De leerlingen kunnen zinnen formuleren waarin zij taal-

denkrelaties uitdrukken: voorwaarde, veralgemening, besluit, samenvattende 

formulering. 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen zich verdiepen in één hulporganisatie.  

2. De leerlingen kunnen een geschikte website uitkiezen om hun taak te maken.  

3. De leerlingen kunnen een PowerPointpresentatie maken.  

4. De leerlingen kunnen samenwerken in groepen. 

5. De leerlingen kunnen een taak correct uitvoeren. 

6. De leerlingen kunnen respect tonen voor de taak van anderen. 

7. De leerlingen kunnen de opgezochte gegevens overzichtelijk weergeven.  

8. De leerlingen kunnen de opgezochte gegevens overzichtelijk samenvatten in een 

PowerPoint. 

 

1.5.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben al geleerd over het negatieve van de plastic soep. De kunststof, 
de plastic soep en het gevaar voor dieren.  

- Tijdens deze les komt het positieve meer aan bod. De leerlingen gaan in groep 
één hulporganisatie bestuderen. Hiervoor moeten ze informatie opzoeken op het 
internet en een presentatie geven aan de rest van de klas.  

 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen zijn handig met technologie.  
- Tijdens deze les gaan de leerlingen aan de slag gaan met computers. Ze 

moeten informatie opzoeken en verwerken tot een presentatie. 
 



Organisatorische beginsituatie 

De leerlingen worden in groepen verdeeld. Per groep krijgen ze één hulporganisatie.  
De leerlingen worden verspreid over de klassen om computers te gebruiken.  
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen één hulpgroep voorstellen aan de anderen van de klas. 
De leerlingen kunnen bewust omgaan met informatiebronnen. 

 

Inhoudelijke stappen 

1. Opzet van de les 
2. Verdelen groepen 
3. Groepswerk  
4. Reflectie  

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen zoeken de informatie op verkeerde websites.  
- De leerlingen krijgen de correcte website mee van de leerkracht. Elke 

vereniging heeft zijn eigen website. Als de leerlingen de naam van hun 
organisatie intypen komen ze bij de correcte website.  

De leerlingen krijgen wrijving in hun werkgroep. 

- De taken kunnen verdeeld worden. Het ene deel van de groep zoek informatie 
op en het andere deel kan al beginnen aan de informatie te ordenen in een PPT.  
 

Kernbegrippen 

1. Hulporganisatie 
2. Presentatie 

 

Gebruikte bronnen*:  Themabox: Plastic soup, uitgeverij Wereld van oz 
Klascement 
https://www.plasticsoupfoundation.org/ 

https://www.wwf.nl/ 
https://theoceancleanup.com/ 
http://www.dieballongaatnietop.nl/ 
https://thegreatbubblebarrier.com/ 
https://www.noordzee.nl/ 
https://www.greenpeace.org/nl/ 

 

Bijlagen*: Afbeeldingen logo’s 
Takenkaartjes 
Werkbundel 

 

Materiaal: - Afbeeldingen logo’s  
- Groepsverdeling 

- Takenkaartjes  
- Computers 
- Werkbundel 
- Webquest  

 

 
 
 

 
 

Oriëntatiefase 

3 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Klassikale opstart 
 

Opdracht:  
De leerkracht legt de bedoeling van deze les uit.  
 
De leerlingen gaan in groep een presentatie maken over één hulporganisatie.  
Deze presentatie wordt enkele dagen later gepresenteerd aan de rest van de klas.  
 
Je gaat de presentatie geven alsof je ervoor werkt.  

Jullie weten waarvoor je staat en wat jullie doen.  
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Probeer ons te overtuigen om aan te sluiten bij jullie organisatie.  
 

Vandaag krijgen de leerlingen 40 minuten de tijd om alle gegevens op te zoeken en te 

verwerken in een PPT en hun werkbundel. 
De taken zullen dus verdeeld moeten worden.  
 

Leerfase 1 (verwervings-/verwerkingsfase)  

2 minuten  Materiaal:  
- Afbeeldingen logo’s  
- Groepsverdeling 

- Takenkaartjes  
 

Werkvorm: Verdelen groepen + taken 
 
Opdracht:  
De leerkracht zegt telkens de namen van de leerlingen die één groep vormen.  
Deze leerlingen komen naar voren en trekken een logo van een organisatie.  

(de logo’s liggen ondersteboven zodat er blind getrokken wordt) 
 
De leerkracht geeft enkele leerlingen uit het groepje een takenkaartje.  

Deze leerlingen worden verantwoordelijke voor: (1 leerling krijgen twee taken) 
- De tijd in het oog te houden 
- De groep aan te moedigen 
- De rust te bewaren 

- Het materiaal te gebruiken (aanzetten om te noteren in hun werkbundel) 
 
De leerkracht geeft mee waar de leerlingen mogen werken. 
 
 
Groepsverdeling: (ongeveer 3 leerlingen per groep) 

Groep 1  

Groep 2  

Groep 3  

Groep 4  

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

 
 

Leerfase 2 (verwervings-/verwerkingsfase) 

40 minuten  Materiaal:  
- Computers 
- Werkbundel 

 
Werkvorm: Groepswerk 
 
Opdracht:  
De leerlingen gaan aan de slag.  
De leerlingen gebruiken hiervoor een webquest. 
Ze zoeken de informatie op en verwerken deze in hun werkbundel en in een PPT.  

 
De leerkracht loopt rond bij de verschillende groepen en helpt waar nodig.  
 
De leerlingen zoeken volgende informatie op over hun hulporganisatie: 

- Logo 
- Naam 

- Slogan  
- Doel/missie/focus 
- Oplossingen die ze bieden 

 
Aandacht voor: 

- Inleiding, midden en slot 
 



Slotfase 

5 minuten  Materiaal:  
- / 

 

Werkvorm: Reflectie 
 
Opdracht:  
De leerlingen verzamelen terug in de klas.  
De leerkracht en leerlingen overlopen kort het proces.  

- Lukte het samenwerken in groep? 

- Heeft iedereen zijn taak goed uitgevoerd? 
- Was het makkelijk/moeilijk om goede websites te vinden? 
- Is het maken van een PPT gelukt? 
- Weet je wat je moet weten over jouw hulporganisatie? 

 

 

1.5.3. Bijlagen voor deze les 

 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

 

➔ Groepsverdelingskaartjes, takenkaartjes, de werkbundel en een webquest 
 

1.5.4. Lessuggestie 

Godsdienst: 

- Spreek met de leerlingen over hulporganisaties. Leg hierbij de link naar 

hulporganisaties voor de mens (binnen godsdienst) en voor de natuur en zijn 

omgeving (binnen wereldoriëntatie). 

 

 

 

 

 

  



  29

1.6 Afval rapen (50 minuten) 

1.6.1 Doelen  

ZILL 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Illustreren welke 

menselijke activiteiten gericht zijn op de zorg voor en het behoud van de natuur en 

het milieu. 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Afval sorteren aan de 

hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD … 

3. IKwn2 Gewetensvol en verantwoord handelen. Interesse tonen in de wijze waarop 

het samenleven thuis, op school, met vrienden … wordt geregeld - gevoelig zijn voor 

regels en afspraken: bij het spelen, in het verkeer … - kiezen voor waarden als 

eerlijkheid en fair-play, wederkerigheid (ieder zijn bijdrage), rechtvaardigheid … 

GO! 

1. WO Natuur – 32810 Milieueducatie Enkele voorbeelden geven van initiatieven uit de 

omgeving die het natuurbehoud ondersteunen (bijv. natuurverenigingen, 

natuurreservaat, initiatieven naar beschermde diersoorten …). 

2. WO Natuur – 32802 Milieueducatie Afval deponeren in de daarvoor bestemde 

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

batterijen, inktpatronen …). 

3. WO Ruimte – 35951 Verkeer en mobiliteit Gezien worden in het verkeer. Aangeven 

dat het veilig is om overdag fluorescerend materiaal te dragen. 

4. WO Ruimte – 35954 Verkeer en mobiliteit Gezien worden in het verkeer. Aangeven 

dat het veilig is om kort oogcontact te maken met de andere weggebruikers. 

OVSG 

1. DL-WO-NAT-08.02 *De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de 

natuur. 

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

3. DL-WO-VKR-01.04 De leerlingen kunnen als voetganger onder begeleiding de 

belangrijkste verkeersregels toepassen 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen openstaan voor het initiatief om de straten proper te houden.  

2. De leerlingen kunnen het gevonden afval correct sorteren.  

3. De leerlingen kunnen de verkeersregels naleven.  

 

1.6.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben een groepswerk gemaakt over de hulporganisaties die de plastic 

soep helpen opruimen.  



- Tijdens deze les gaan de leerlingen helpen om de plastic soep te vermijden. 
Samen met de leerkracht wordt er naar buiten getrokken om afval op te ruimen 
in de omgeving van de school.  

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen kennen de schoolomgeving.  
- De leerlingen worden op afgesproken momenten ‘losgelaten’ om zelf op zoek te 

gaan naar afval. De leerlingen houden zich hierbij aan de gemaakte afspraken.  
 

Organisatorische beginsituatie 

De leerkracht start de activiteit in de klas.  

- Nadien wordt er gekeken naar de speelplaats en uiteindelijk wordt er buiten de 
school gegaan. 

De leerkracht heeft een fluitje bij. Hierbij is de afspraak: fluit de leerkracht, dan komt 
iedereen zo snel mogelijk terug.   
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen openstaan voor het initiatief om de straten proper te houden. 

Inhoudelijke stappen 

1. Filmpje over afval rapen 
2. De school netjes houden 
3. De omgeving van de school netjes houden 
4. Alles correct sorteren 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen gaan spelen in plaats van afval rapen.  
- Om de leerlingen voldoende vrijheid te geven, worden ze op afgesproken 

momenten losgelaten onder voorwaarde dat de afspraken nageleefd worden.  
 

Kernbegrippen 

1. Afval rapen 
 

Gebruikte bronnen*:  https://www.youtube.com/watch?v=aaLJtcctF_4 

 

Bijlagen*: / 

 

Materiaal: - Filmpje over afval rapen 
- Handschoenen 
- Zakjes 

- Fluo 
- Fluitje leerkracht 
- Gevonden afval 
- Vuilnisbakken op school 

 

 

Oriëntatiefase 

5 minuten  Materiaal:  

- Filmpje over afval rapen 
 

Werkvorm: Filmpje bekijken + bespreken 
 
Opdracht:  
De leerkracht voert een filosofische gesprek met de leerlingen over mogelijke oplossingen voor 

de plasticvervuiling in de buurt van de school. 
Zodra een leerling ‘afval rapen’ zegt, pikt de leerkracht hierop in. 
 
 
De leerlingen kijken aandachtig naar een filmpje over afval rapen. (World clean up day) 

- ENGELSTALIG! 
 

Na het filmpje wordt kort besproken wat de leerlingen gezien hebben: 
- World clean up day 
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- Afval rapen over heel de wereld.  
- 36 uur lang de omgevingen in landen opruimen. 

- 180 landen doen mee 

- 21 miljoen mensen deden mee 
 

Leerfase 1 (verwervingsfase)  

5 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Klassikale opstart 
 
Opdracht:  

De leerkracht en leerlingen bespreken de opzet van deze activiteit.  
- De schoolomgeving proper maken en zo een goed voorbeeld zetten voor de andere 

leerlingen/bewoners in de buurt.  
 
De leerkracht en leerlingen maken enkele afspraken om naar buiten te trekken.  

- Iedereen doet fluo aan. 
- Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.  

- Op het fluitsignaal komt iedereen zo snel mogelijk naar de leerkracht.  

- Als je vrijgelaten wordt, blijf je tussen de afgesproken gebieden.  
 

Leerfase 2 (verwerkingsfase) 

30 minuten  Materiaal:  
- Handschoenen 
- Zakjes 
- Fluo 

- Fluitje leerkracht 
 

Werkvorm: Afval rapen 
 
Opdracht: (gebaseerd op de schoolomgeving van mijn stageschool) 
De leerkracht en leerlingen gaan naar de speelplaats.  

- De leerlingen zoeken afval op de speelplaats en stoppen dit in hun zakje.  

 
Als de speelplaats schoon is, trekken de leerkracht en leerlingen naar de straten.  

- De leerkracht wandelt richting het speelplein.  

- Onderweg rapen de leerlingen vuilnis als ze dit zien, maar blijven bij de leerkracht.  
 
Op het plein worden de leerlingen vrijgelaten.  

- Ze mogen heel het plein onderzoeken op afval.  
- Ze mogen niet buiten het pleintje komen.  

 
Als er nog tijd is, wordt er richting bib gewandeld.  

- De leerlingen worden vrijgelaten op het pleintje van de bib.  
- De leerlingen letten op dat ze niet op de baan komen.  

 

Als er nog tijd is, wordt er verder gewandeld tot het grasveld naast de bib.  
- De leerlingen worden vrijgelaten op het grasveld.  
- De leerlingen letten op dat ze niet op de baan komen.  

Als de tijd op is, wandelen de leerkracht en leerlingen gezamenlijk terug naar de school.  
 
Ze verzamelen aan de tafels onder het afdak van de speelplaats.  
 

Slotfase 

10 minuten  Materiaal:  
- Gevonden afval 
- Vuilnisbakken op school 

 
Werkvorm: Sorteren 
 
Opdracht:  

De leerlingen verzamelen al het vuil dat gevonden is.  
De leerlingen sorteren het vuilnis volgens de correcte regels.  

- Waarvan hebben ze het meeste gevonden? 
 



Het materiaal dat eventueel nog bruikbaar is (bv: dopjes, flesjes …), wordt apart gehouden en 

afgespoeld. (gebruiken voor een knutselles → zie lessen MUVO) 
Het andere afval mag in de correcte vuilbak gegooid worden.  
 

 

1.6.3 Lessuggestie  

Rekenen: 

- Laat de leerlingen het aantal afval per vierkante meter berekenen.  

- Laat de leerlingen het gemiddelde berekenen met het aantal gevonden afval.  

- Een les rond gewicht met het gevonden afval.  
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1.7 Presentatie hulpgroepen (110 minuten) 

1.7.1 Doelen  

ZILL 

1. OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende 

manieren samenleven en groepen vormen. In betekenisvolle contexten herkennen, 

illustreren en vergelijken: doelen die groepen nastreven (religieuze, etnische, 

economische, ecologische …) en waarden en normen van specifieke groepen. 

2. SErv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang 

ten goede komen in diverse situaties en contexten. Zich present stellen > Op een 

zelfbewuste manier iets presenteren -present staan voor een willekeurige groep - 

vanuit zelfkennis de aandacht trekken. 

3. MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen. Een 

presentatietoepassing kiezen - een eenvoudige presentatie ontwerpen, opmaken en 

presenteren. 

4. TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen. Informatie overzichtelijk 

weergeven (in beschrijvingen, instructies, vragen, antwoorden). Met hulp van de 

leraar spreekstrategieën steeds strategischer inzetten - verschillende bronnen 

raadplegen - materiaal selecteren en ordenen - spreekdoel, luisterpubliek, tekstsoort 

of teksttype van tevoren vaststellen - gebruikmaken van een kijkwijzer of een 

plannetje bij de voorbereiding - feedback geven op boodschappen van anderen - 

inspelen op reacties van de luisteraars - reflecteren op het spreekproduct en 

spreekproces - reflecteren over de gebruikte spreekstrategieën - … 

5. TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen. Persoonlijk verslag uitbrengen 

(over een beluisterde of gelezen tekst, een beleefd voorval, een behandeld 

onderwerp) Met hulp van de leraar spreekstrategieën steeds strategischer inzetten - 

verschillende bronnen raadplegen - materiaal selecteren en ordenen - spreekdoel, 

luisterpubliek, tekstsoort of teksttype van tevoren vaststellen - gebruikmaken van 

een kijkwijzer of een plannetje bij de voorbereiding - feedback geven op 

boodschappen van anderen - inspelen op reacties van de luisteraars - reflecteren op 

het spreekproduct en spreekproces - reflecteren over de gebruikte spreekstrategieën 

- … 

GO! 

1. WO Mens en maatschappij – 31379 Ik en de samenleving Mondiale solidariteit en 

internationale organisaties Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale 

organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

2. WO Mens en maatschappij – 31204 Ik en de groep Participatie, democratie en 

samenwerken De eigen bijdrage en de eigen rol of verantwoordelijkheid in een 

groep/klasgroep/schoolgroep/gezin/ buurt/... omschrijven. 

3. Media gebruiken, Informatie vinden en/of verwerken – code 7.3./ICT 7 Met behulp van 

media informatie voorstellen aan anderen. 

OVSG 

1. DL-WO-MAA-03-26 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. 

2. DL-NL-SPR-D2.05 De leerlingen kunnen geselecteerde informatie schematisch 

voorstellen en gebruiken. 



3. LOD-ICT-01.06 De leerlingen kunnen voor hen geschikte presentatieprogramma’s 

gebruiken. 

 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen de verworven informatie over een hulporganisatie 

voorbrengen.  

2. De leerlingen kunnen zelfzeker een presentatie geven voor de klas.  

3. De leerlingen kunnen hun eigen gemaakte PowerPointpresentatie presenteren. 

4. De leerlingen kunnen de opgezochte gegevens overzichtelijk weergeven.  

5. De leerlingen kunnen de opgezochte gegevens overzichtelijk samenvatten in een 

PowerPoint. 

 

1.7.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben op maandag alle nodige informatie opgezocht en verwerkt in een 

PPT.  
- Tijdens deze les gaan de leerlingen hun presentatie voorbrengen aan de rest 

van de klas. De leerlingen van de klas moeten aandachtig luisteren want ze 
moeten hun werkbundel aanvullen met de verkregen informatie.  
 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

Enkele leerlingen staan graag voor de klas.  
- Deze leerlingen gaan spontaan presenteren.  

Enkele leerlingen zijn verlegen en twijfelen vaak aan zichzelf.  
- Deze leerlingen gaan minder spontaan presenteren. De leerlingen hebben heel 

de week de tijd gehad om hun tekst te leren waardoor ze zich iets zekerder 
voelen over de inhoud van hun presentatie.  

 

Organisatorische beginsituatie 

De groepen presenteren om de beurt. Na elke presentatie worden de oefeningen in de 
werkbundel overlopen. De leerlingen die net gepresenteerd hebben, worden de 
leerkracht en geven aan wat de leerlingen moeten opschrijven. Ze mogen ook 
leerlingen aanduiden die iets willen zeggen.  
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen de verworven informatie presenteren aan hun klasgenoten. 

Inhoudelijke stappen 

1. Aanpak overlopen 
2. Presentaties 
3. Werkbundel 

4. Reflectie  

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen hebben de verkeerde inhoud verwerkt in hun presentaties.  
- De leerkracht heeft de presentaties op voorhand bekeken en de gegevens 

vergeleken met de correct antwoorden. Indien er een fout instond, werd deze al 

verbeterd.  
De leerlingen zijn zenuwachtig waardoor ze hun ‘tekst’ vergeten.  

- De leerlingen krijgen voldoende tijd om rustig te presenteren. De leerlingen 
hebben een PPT ter beschikking als geheugensteuntje. De leerlingen mogen een 
spiekblaadje meenemen indien ze dit nodig hebben, maar het is niet de 
bedoeling dat de leerlingen aflezen wat er op hun blad staat.  
 



  35

Kernbegrippen 

1. Hulporganisaties 
 

Gebruikte bronnen*:  Themabox: Plastic soup, uitgeverij Wereld van oz 

https://www.plasticsoupfoundation.org/ 
https://www.wwf.nl/ 
https://theoceancleanup.com/ 
http://www.dieballongaatnietop.nl/ 
https://thegreatbubblebarrier.com/ 
https://www.noordzee.nl/ 
https://www.greenpeace.org/nl/ 

 

Bijlagen*: Evaluatieformulier leerkracht 
Zelf- en peerevaluatie 
Werkbundel 

 

Materiaal: - PPT per groep 
- Werkbundel 

- Evaluatieformulier leerkracht 

- Peer-evaluatie groepsleden 
 

 

Oriëntatiefase 

2 minuten  Materiaal:  

- / 
 

Werkvorm: Aanpak overlopen 
 
Opdracht:  
De leerkracht legt uit dat de leerlingen om de beurt gaan presenteren.  
Nadien wordt de werkbundel ingevuld.  

De leerlingen die net een presentatie gegeven hebben, zijn nu even de leerkrachten.  

- Zij mogen leerlingen aanduiden die mogen antwoord.  
- De leerlingen vertellen of het antwoord al dan niet juist is.  

 
Na elke presentatie geeft de leerkracht een korte reflectie aan de hand van vooropgestelde 
criteria.  

Deze criteria worden in het begin van de les meegedeeld aan de leerlingen.  
 
Criteria:  
 

Structuur presentatie 
 

 Inleiding 
 Midden 

 Slot  
 

Verbaal 
 

 Stemgebruik 
         Intonatie 
         Articulatie 

         Volume (luid/stil) 
         Tempo (snel/traag) 

 Pauzes, rustpunten 
 Verzorgde taal 

 

Non-verbaal gedrag 

 

 Gedrag tijdens andere presentaties 

 Oogcontact  
 Houding (bewegelijkheid) 
 Enthousiasme 
 Tekst aflezen 

 

 
De leerlingen vullen ook een peerevaluatie in over het werken in groep.  
 



Leerfase 1 (verwervingsfase)  

10 minuten 
(per groep) 

Materiaal:  
- PPT per groep 

 

Werkvorm: Presenteren 
 
Opdracht:  
De groepen komen één voor één presenteren.  
De leerlingen van de klas luisteren en kijken aandachtig naar hun medeleerlingen. 
 

De leerkracht vult tijdens de presentatie de evaluatieformulieren in.  
 

Leerfase 2 (verwerkingsfase) 

5 minuten 
(per groep) 

Materiaal:  
- Werkbundel 

 
Werkvorm: Klassikaal overlopen 
 
Opdracht:  

De leerlingen overlopen samen met de rest van de klas de oefeningen in de werkbundel over 
hun onderwerp.  

 
De leerlingen die net een presentatie gegeven hebben, zijn nu even de leerkrachten.  

- Zij mogen leerlingen aanduiden die mogen antwoord.  
- De leerlingen vertellen of het antwoord al dan niet juist is.  

 

Slotfase 

3 minuten  Materiaal:  
- Evaluatieformulier leerkracht 
- Peerevaluatie groepsleden 

 
Werkvorm: Reflectie 
 
Opdracht:  

De leerkracht geeft elke groep kort feedback over hun presentatie.  
Dit doet ze aan de hand van vooropgestelde criteria.  
Deze criteria zijn in het begin van de les vermeld aan de leerlingen.  
 

De leerlingen vullen een zelf- en peerevaluatie in over het groepswerk.  
 

 

1.7.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

➔ De presentaties van de leerlingen, het evaluatieformulier voor de leerkracht en de 

peer-evaluaties voor de leerlingen 
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1.8 Posters maken (100 minuten) 

1.8.1 Doelen  

ZILL 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Illustreren hoe men 

duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen, grondstoffen, afval 

(verzamelen, sorteren en recycleren), voedsel … - zelf duurzaam handelen. 

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

Bereidheid tonen om in de eigen omgeving aan acties deel te nemen of acties te 

ondernemen die opkomen voor natuur en milieu - kritisch reflecteren op ondernomen 

acties en eruit leren voor de toekomst.  

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

te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen. Beeld > Schilderen.  

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

te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen. Beeld > Tekenen. 

GO! 

1. WO Natuur – 32805 Milieueducatie Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om 

milieubewuster om te gaan met afval, water, energie. 

2. WO Mens en maatschappij – 31379 Ik en de samenleving Mondiale solidariteit en 

internationale organisaties Met voorbeelden illustreren op welke wijze internationale 

organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

3. MUVO beeld - Verwerken en vormgeven, Werkvormen. Code 4.1.2./1.5, 1.6 Een 

beeldend werk maken door te kiezen uit volgende werkvormen: boetseren, drukken, 

werken met papier, ruimtelijke constructies, schilderen, werken met textiel, tekenen, 

werken met zand. 

OVSG 

1. DL-WO-NAT-08.06 De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen. 

2. DL-WO-NAT-08.06 De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen. 

3. DL-MV-BLD-01.17 De leerlingen kunnen met voldoende inzicht en vaardigheden 

materialen en hulpmiddelen gebruiken om beeldend vorm te geven. 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen slogans bedenken om de watervervuiling aan te kaarten.  

2. De leerlingen kunnen posters maken met zelfgemaakte slogans op.  

3. De leerlingen kunnen hun posters vorm geven aan de hand van de techniek 

schilderen. 

4. De leerlingen kunnen hun posters vorm geven aan de hand van de techniek tekenen. 

5. De leerlingen kunnen het project ‘wereldwaterdag’ van Unicef uitleggen.  

 

 



1.8.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben geleerd over hulporganisaties die aan de hand van posters en 
slogans de aandacht van de mensen willen trekken.  

- De leerlingen gaan hetzelfde proberen maar binnen de schoolcontext. De 

leerlingen maken zelf posters die verspreid worden in de school. 
De leerlingen hebben nog niet geleerd over ‘Wereldwaterdag’.  

- Wereldwaterdag valt op 22 maart. Tijdens de les wordt dit aangehaald. Wat 
houdt dit project in en wie staat er achter dit project? 

 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen gebruiken dagelijks veel water en plastic.  
- De leerlingen worden doorheen deze lessen bewuster van hun eigen water en 

plasticgebruik. Hopelijk kijken ze na deze lessen anders naar het gebruik van 
plastic.  
 

Organisatorische beginsituatie 

Deze les wordt verspreid over twee dagen.  

De leerlingen verzinnen zelf een aantal slogans, enkele van deze slogans werken ze uit 

tot posters.  
De posters worden verspreid in de school (klassen, aan de schoolpoort …) zodat 
iedereen even stil staat bij hun eigen plasticgebruik.  
 
De leerkracht heeft op voorhand de leerkrachten bevraagd of de leerlingen een poster 
in hun klas mogen komen hangen. 

 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen zelf slogans en posters maken en deze verspreiden. 

Inhoudelijke stappen 

1. Wereldwaterdag 

2. Slogans bekijken en maken 
3. Posters maken 
4. Posters verspreiden 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen komen niet tot goede slogans, ze hebben weinig inspiratie.  

- De leerlingen die echt vast zitten, mogen inspiratie opdoen door op het internet 
te kijken.  
 

Kernbegrippen 

1. Wereldwaterdag 
2. Slogans 
3. Posters 

 

Gebruikte bronnen*:  Pinterest  
https://www.unicef.be/nl/over-unicef/onze-7-actiepunten/water-toiletten-

hygiene/?gclid=EAIaIQobChMIna-12Jjy5wIVFs93Ch0R4g52EAAYASAAEgJBhvD_BwE 
https://www.youtube.com/watch?v=SZu34GsHyxQ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldwaterdag 

 

Bijlagen*: PPT 
Voorbeelden slogans 
Voorbeelden posters 
 

Materiaal: - https://www.youtube.com/watch?v=SZu34GsHyxQ 
- PPT 
- Voorbeelden slogans 
- Pen en papier 
- Voorbeelden posters 
- Verf (waterverf en plakkaatverf) 

- Stiften, kleurtjes 
- Wasco  
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- A3- en A4-papier 
- Posters 
- Plakband 

- Lamineermachine 

- Touw 
 

 
 

 

 
 

 

Oriëntatiefase 

5 minuten  Materiaal:  
- https://www.youtube.com/watch?v=SZu34GsHyxQ 

 
Werkvorm: Klassikaal  
 
Opdracht:  
De leerlingen kijken naar een filmpje over water.  
In de volgende fase wordt hier verder op ingegaan.  

 

Leerfase 1 (verwervingsfase)  

20 minuten  Materiaal:  
- PPT 

 
Werkvorm: PPT 
 
Opdracht:  

De leerkracht en leerlingen overlopen samen de PPT.  
 
Inhoud PPT: 

- Waarvoor gebruiken wij allemaal water? 
o Handen wassen, koken, wassen, te poetsen, douche, bad, tanden poetsen, 

toilet doorspoelen, zwemmen … 
- Wie vindt het normaal dat wij zoveel water hebben? 

- Is dit overal in de wereld zo? 
o Neen 
o 100 miljoen mensen in de wereld hebben geen toegang tot veilig drinkwater, 

toiletten en zeep.  

- UNICEF is actief op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.  
o Zuiver water 

▪ Vaak lange afstanden afleggen voor een waterput 

▪ Geen zuiver water = sterfgevallen en gezondheidsproblemen 
▪ Vaak de taak van meisjes en vrouwen om water te gaan halen → 

uitputtende taak die veel tijd in beslag neemt 
o Sanitaire voorzieningen 

▪ 2,4 miljard mensen hebben geen toegang tot een toilet, bad of douche 
o Hygiëne 

▪ Vaak je handen wassen voorkomt veel ziekten 
 

 
Wereldwaterdag: 

- Sinds 1993 
- 22 maart 
- Doel: beter voorbereid zijn op rampen, het delen van kennis en het vergroten van het 

publieke bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met water te maken 

hebben 
 

Leerfase 2 (verwervingsfase) 

20 minuten  Materiaal:  
- Voorbeelden slogans 
- Pen en papier 

 

Werkvorm: Slogans bekijken en maken 
 
Opdracht:  
De leerlingen kijken naar enkele slogans.  

- Wat is de boodschap van de slogan? 
- Spreekt de slogan aan? 



- Zijn er dingen toegevoegd aan de slogan waardoor het nog beter overkomt? 

 
De leerlingen verzinnen zelf ook slogans om het water- en plasticgebruik aan te kaarten.  
De leerkracht vermeldt dat de slogans gebruikt worden op posters die de leerlingen zo 

dadelijk/volgende schooldag zelf gaan maken.  
 
De leerkracht geeft als aandachtspunt mee dat ze voor iedereen moeten dienen en dus gepast 
moeten blijven.  

- De slogans en posters worden doorheen de school verspreid.  
 

Leerfase 3 (verwerkingsfase) 

40 minuten  Materiaal:  
- Voorbeelden posters 
- Verf (waterverf en plakkaatverf) 
- Stiften, kleurtjes 
- Wasco  

- A3- en A4-papier 
 

Werkvorm: Posters maken 
 
Opdracht:  

De leerlingen kijken naar enkele posters. 
- Wat valt er op? 

- Hoe is de boodschap overgebracht? (alleen tekst of ook afbeeldingen?) 
- Is het meteen duidelijk waarover het gaat? 

 
De leerkracht geeft enkele aandachtspunten mee voor de posters: 

- De slogan moet in het groot erop staan.  
- Het blad moet aantrekken dus maak gebruik van kleureffecten. 

 
De leerlingen maken zelf verschillende posters. 

- Er worden posters op A3-formaat gemaakt.  
- Er worden posters op A4-formaat gemaakt.  

 

Slotfase 

15 minuten  Materiaal:  
- Posters 
- Plakband 

- Lamineermachine 
- Touw 

 
Werkvorm: Posters verspreiden 
 
Opdracht:  

De leerlingen gaan de posters verspreiden in de school.  
Enkele leerlingen gaan langs in de klassen bij de juffen die toestemming hebben gegeven om 
een poster op te hangen in hun klas.  
 
Enkele posters worden gelamineerd en aan de schoolpoorten gehangen.  
 

 

1.8.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

➔ De PPT over Wereldwaterdag en posters/slogans 

 

 

1.8.4 Lessuggestie 

Taal: 
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- Een les over alliteraties  

- Een les over slogans en hun achterliggende betekenis 

- Een les over reclameboodschappen en hun achterliggende betekenis  



1.9 Experimenten met plastic (100 minuten) 

1.9.1 Doelen  

ZILL 

1. IVoc1 Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en 

erover te leren. (Aangeboden) kansen om te exploreren en te experimenteren 

aangrijpen. 

2. IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid 

beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen. 

Nadenken over voorzorgsmaatregelen die het risico op ziekte of ongeval verminderen 

zoals: veiligheidsafspraken naleven, materiaal oordeelkundig gebruiken, veilig 

opbergen van materialen ... 

3. OWna8 Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, onderzoeken 

en herkennen in de omgeving. Onder begeleiding waarnemen, onderzoeken, 

vaststellen en uitdrukken dat de toestand waarin stoffen zich bevinden kan 

veranderen: gasvormig, vloeibaar, vast. 

4. OWna8 Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, onderzoeken 

en herkennen in de omgeving. Een explorerende en experimenterende aanpak tonen 

om meer te weten te komen over de natuur. 

GO! 

1. WO Techniek – 33102 Algemene vaardigheden en attitudes Een explorerende en 

experimentele aanpak tonen om meer te weten te komen over techniek. 

2. WO Techniek – 33104 Algemene vaardigheden en attitudes Hygiënisch, veilig, 

zorgzaam en nauwkeurig werken. 

3. WO Natuur – 32622 Niet-levende natuur Natuurlijke verschijnselen Enkele natuurlijke 

verschijnselen m.b.t. vloeistoffen beschrijven: druk, opwaartse kracht, verbonden 

vaten, drijven en zinken, oplosbaarheid. 

 

OVSG 

1. DL-WO-TEC-01.01 De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend 

verschillende grondstoffen en materialen. 

2. DL-WO-TEC-04.02 De leerlingen zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken. 

3. DL-WO-TEC-01.06 De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend op 

welke natuurkundige verschijnselen een technische realisatie gebaseerd is. 

4. DL-WO-NAT-01.03 De leerlingen tonen een explorerende en experimentele aanpak 

om meer te weten te komen over de natuur en het milieu 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen experimenten correct uitvoeren. 

2. De leerlingen kunnen de veiligheidsafspraken naleven.  

3. De leerlingen kunnen verwoorden dat door een chemische reactie melk en een 

toevoegsel een vaste stof kunnen worden.  

4. De leerlingen kunnen experimenten met plastic uitvoeren. 

 

 



  43

1.9.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben alle informatie over plastic gekregen gedurende de vorige lessen.  
- Tijdens deze les gaan de leerlingen zelf experimenten uitvoeren met plastic.  
- Bij elk experiment ligt een papier met uitleg zodat de leerlingen weten van waar 

de reacties komen.  

 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen zijn graag actief bezig.  
De leerlingen zijn nieuwsgierig.  

- De leerlingen mogen zelf aan de slag gaan tijdens deze les. Enkele 
experimenten gebeuren klassikaal. 

 

Organisatorische beginsituatie 

De leerkracht voorziet enkele opdrachten bij elk experiment en een uitlegfiche. Op deze 
manier kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan.  
Er wordt een doorschuifsysteem voorzien zodat de leerlingen elk experiment zelf 

kunnen uitvoeren. De leerlingen worden in groepen verdeeld.  
Enkele experimenten worden klassikaal uitgevoerd omdat deze ingewikkelder zijn of 

enig ‘gevaar’ met zich meebrengt. 
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen op een veilige manier experimenten uitvoeren. 

Inhoudelijke stappen 

1. Ballon oplazen in een fles 
2. Veiligheidsmaatregelen bespreken 
3. Klassikale experimenten 
4. Doorschuifsysteem experimenten 
5. Reflectie experimenten 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen volgen het stappenplan niet en gaan meteen aan de slag.  

- De leerlingen moeten telkens eerst nadenken wat er zou gebeuren en nadien 
mogen ze het experiment pas uitvoeren met het stappenplan.  

- Na elk experiment lezen de leerlingen de ‘wetenschappelijke’ uitleg over het 
experiment.  
 

Kernbegrippen 

1. Plastic 
2. Experiment 

 

Gebruikte bronnen*:  Handleiding: Mikado, uitgeverij Pelckmans, pagina 20 – 23 
https://www.icanteachmychild.com/can-you-blow-up-a-balloon-in-a-bottle/ 
https://www.pinterest.com/pin/702420873119272551/ 
https://www.ketnet.be/programma/superbrein/het-hologram 
https://www.proefjes.nl/proefje/170 
https://www.proefjes.nl/proefje/235 
https://radio2.be/aha/maak-een-hologram-met-je-smartphone-en-een-cd-hoesje 

https://www.youtube.com/watch?v=m0odZS4PpEA 
 

Bijlagen*: Stappenplannen 

Informatiefiches 
 

Materiaal: - 2 plastic flessen (1 met gat en 1 zonder gat) 

- Ballonnen 
- Kookplaat 
- Kookpot 
- Volle melk 
- Schoonmaakazijn 
- Eetlepel 
- Zeef 



- Kom 
- Aluminiumfolie 
- Keukenhanddoek 

- Keukenrol (veel!!) 

- Uitsteekvormpjes 
- Timer (smartbord) 
- Stappenplannen 
- Uitlegfiches 
- Drankflesje, fles voor schoonmaakproducten, yoghurtpotjes … 
- Water 

- Waterkan 
- Keukenzout 
- Een schaar 
- Een eetlepel 
- Plastic zakje 
- Potloden  
- Slijper 

- Handdoek 
- Emmer 
- Beker 
- Kaarsen 

- Aansteker 
- Plastic fles 

- Schaar 
- Lijm 
- Smartbord (wit scherm) 
- 3D-brillen 
- Doorzichtige plastic 
- Tablet 
- Filmpje op tablet 

- Plakband 
- 4 stukjes hologram 
- 2 lege blikjes 
- Liniaal 
- Rietjes  

 

 

Oriëntatiefase 

5 minuten  Materiaal:  
- 2 plastic flessen (1 met gat en 1 zonder gat) 
- Ballonnen 

 
Werkvorm: Voordoen 
 

Opdracht:  
De leerkracht stelt volgende vraag: “Kan je een ballon opblazen in een fles?” 

- Antwoord van de leerlingen.  
 
De leerkracht vraagt aan enkele leerlingen om dit uit te testen.  

- Zij krijgen de fles zonder gat, waardoor dit niet lukt.  
 

De leerkracht neemt de fles met het gat en blaast de ballon op in de fles.  
- De fles is al gevuld met lucht waardoor er geen extra lucht meer bij in kan.  

- Als er een gat in de fles is, kan de lucht in de fles ontsnappen en plek maken voor de 
extra lucht in de ballon.  

 
Waarover denken de leerlingen dat deze les zal gaan? 

 

Leerfase 1 (verwervingsfase)  

5 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Klassikale uitleg 
 
Opdracht:  
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De leerkracht en leerlingen overlopen samen enkele veiligheidsmaatregelen voor tijdens en na 
de experimenten.  

 

Afspraken: 
- Meisjes doen hun haren in een staart, dot of vlecht.  
- Als er vuur aan te pas komt, ben je heel voorzichtig. Bij eventueel ‘gevaar’ blaas je het 

kaarsje meteen uit.  
- Je blijft in je eigen hoek totdat het signaal gegeven wordt om door te schuiven.  
- Je blijft telkens op een veilig afstand als dit aangegeven wordt.  

- Als je handen vuil zijn, ga je deze na de proef wassen.  
- Als je twijfelt over iets, roep je de leerkracht.  

 

Leerfase 2 (verwervings-/verwerkingsfase) 

20 minuten  Materiaal:  
- Kookplaat 
- Kookpot 
- Volle melk 

- Schoonmaakazijn 
- Eetlepel 
- Zeef 

- Kom 
- Aluminiumfolie 
- Keukenhanddoek 
- Keukenrol (veel!!) 

- Uitsteekvormpjes 
 

Werkvorm: Klassikaal 
 
Opdracht:  
De leerkracht legt uit dat de leerlingen plastic gaan maken met melk.  

- Dit kunnen de leerlingen thuis ook proberen maar enkel als er een volwassene bij is.  
 

De leerkracht zet zich centraal in de ruimte.  
De leerlingen verzamelen rond haar.  
 
De leerkracht zet de kookplaat op en plaatst een kookpot op de plaat.  
Eén leerling giet de hele fles melk voorzichtig uit in de kookpot.  

- Eén leerling blijft hier voorzichtig in roeren. 
Een andere leerling meet 4 eetlepels schoonmaakazijn af. (voorzichtig!) 
 
Als de melk warm is (niet koken), wordt de azijn bij de melk gegoten.  

- NIET ROEREN! 
 
Het mengsel wordt door een zeef gehaald.  

 
De leerlingen krijgen allemaal een stukje aluminiumfolie en keukenrol.  

- Ze maken de brokjes HEEL droog.  
- Nadien maken ze hier een vorm van op hun aluminiumfolie.  

 
De leerlingen schrijven hun naam op het aluminiumfolie en leggen hun creatie aan de kant.  

Dit gaat gedurende enkele dagen verder drogen en uitharden.  
 
 
Tijdens het experiment geeft de leerkracht uitleg aan de leerlingen.  

- Als er zuur wordt toegevoegd aan warme melk, krijg je een chemische reactie.  

- In de melk ontstaan klonten en overig sap.  
- Als de klonten uitgewrongen worden, worden ze hard.  

- Vroeger werd plastic effectief gemaakt uit melk.  
- Nadat het hard is, kan je het niet meer gebruiken. (het is niet recyclebaar)  

 

Leerfase 3 (verwervings-/verwerkingsfase) 

60 minuten  Materiaal:  
- Timer (smartbord) 
- Stappenplannen 
- Uitlegfiches 

- Drankflesje, fles voor schoonmaakproducten, yoghurtpotjes … 
- Water 
- Waterkan 



- Keukenzout 

- Een schaar 
- Een eetlepel 
- Plastic zakje 

- Potloden  
- Slijper 
- Handdoek 
- Emmer 

- Beker 
- Kaarsen 
- Aansteker 
- Plastic fles 
- Schaar 
- Lijm 

- Smartbord (wit scherm) 
- 3D-brillen 
- Doorzichtige plastic 
- Tablet 
- Filmpje op tablet 
- Plakband 
- 4 stukjes hologram 

- 2 lege blikjes 
- Liniaal 
- Rietjes  

 
Werkvorm: Doorschuifsysteem  
 
Opdracht:  

De leerlingen mogen zelf groepen vormen op voorwaarde dat er goed en rustig gewerkt kan 
worden.  

- 4 leerlingen per groep 
 
De leerkracht overloopt kort de verschillende experimenten met de leerlingen.  
De tijd van elke proef wordt afgesproken en weergegeven met een timer op het bord.  

- 10 minuten per proef 
 
De leerlingen volgen de vragen en stappenplannen die op de tafel liggen bij elke hoek.  

- Na elke proef lezen ze de uitleg van de proef.  
- De leerlingen hoeven niets te noteren.  

 
 

HOEK 1: SOORTEN KUNSTSTOF HERKENNEN 
- Materiaal: drankflesje, fles voor schoonmaakproducten, yoghurtpotjes … , water, 

waterkan, keukenzout, een schaar, een eetlepel 
 
 
HOEK 2: GATEN IN EEN ZAKJE 

- Materiaal: plastic zakje, potloden, slijper, handdoek, emmer, beker 

 
 
HOEK 3: PLASTIC VERVORMEN MET EEN KAARS 

- Materiaal: kaarsen, aansteker, plastic fles, schaar, lijm 
 

HOEK 4: GEKLEURD PLASTIC EN HOLOGRAMMEN MET PLASTIC 

- Materiaal: smartbord (wit scherm), 3D-brillen, doorzichtige plastic, tablet, filmpje op 
tablet, plakband, 4 stukjes hologram 

 
 
HOEK 5: BLIKJES MEEGENOMEN DOOR DE WIND 

- Materiaal: 2 lege blikjes, liniaal, rietje 
 

De leerkracht loopt rond in de klas en helpt waar nodig.  
 

Slotfase 

10 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Reflectie 
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Opdracht:  
De leerkracht stelt enkele vragen over de experimenten.  

- Welk experiment blijft je bij? 

- Welk experiment kende je al? 
- Wat heb je geleerd dat je nog niet wist? 
- Kleef één woord op deze les, wat is dit woord? 

 

 

1.9.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

➔ De stappenplannen en uitlegfiches  



1.10 Afsluitende activiteit Escape room (50 minuten met risico 

op uitlopen) 

1.10.1 Doelen  

ZILL 

1. IVzv4 Specifieke strategieën inzetten om vragen, opdrachten, uitdagingen en 

problemen efficiënt aan te pakken. Zicht krijgen op een vraag, een opdracht, een 

uitdaging, een probleem. 

2. IVoz1 Initiatief nemen. Een eigen idee, beweging, project of activiteit enthousiast en 

volhardend vorm en inhoud geven.  

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

gemeenschappelijk doel. Meewerken aan een grotere groepsopdracht - kunnen 

samenwerken met anderen rond een gemeenschappelijk idee of doel - samenwerken 

met anderen ondanks verschillen. 

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

gemeenschappelijk doel. De talenten van individuele groepsleden complementair 

inzetten bij groepswerk - zelf groepen samenstellen in functie van een vooropgestelde 

taak of doel - binnen de samenwerking met anderen een specifieke rol opnemen. 

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

milieu zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Afval sorteren aan de 

hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD … 

6. TOtg1 Plezier beleven aan taal en het spelen met taal. 

GO! 

1. WO Burgerschap – Ik en de groep, samenwerken. 3.1.2. LOET SV Bij groepstaken 

leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 

2. WO Burgerschap – Ik en de groep, samenwerken.3.1.2. LOET SV Samenwerken met 

anderen. 

3. WO Burgerschap – Ik en de groep, samenwerken. 3.1.2. LOET SV Een taak binnen de 

groep op een verantwoordelijke wijze oppakken. 

4. WO Natuur – 32802 Milieueducatie Afval deponeren in de daarvoor bestemde 

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

batterijen, inktpatronen …). 

5. Nederlands Schriftelijk taalgebruik – 12102 Overkoepelende attitudes schriftelijke 

taalvaardigheid Plezier beleven aan lezen en schrijven. 

OVSG 

1. LOD-LL-POP-02.09 De leerlingen plannen en organiseren in groep hun werkwijze bij 

het oplossen van een probleem. 

2. LOD-LL-HOT-05.03 De leerlingen nemen initiatief. 

3. LOD-SOV-03.01 De leerlingen kunnen samenwerken en samenspelen met anderen 

zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

4. DL-WO-TIJD-01.28 De leerlingen kunnen in groep een taakverdeling en planning in 

de tijd opmaken. 

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

6. DL-NL-TBS-08.02 De leerlingen beleven plezier aan het creatief omgaan met taal. 
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Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen aan de hand van een onderzoekende houding de opdrachten 

uitvoeren.  

2. De leerlingen kunnen initiatief nemen om een opdracht op te lossen. 

3. De leerlingen kunnen samenwerken om de escape room op te lossen.  

4. De leerlingen kunnen de talenten van hun medeleerlingen inzetten indien nodig.  

5. De leerlingen kunnen opdrachten in verband met afval correct uitvoeren. 

6. De leerlingen kunnen plezier beleven in het oplossen van talige raadsels. 

1.10.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben alle informatie over het thema gezien.  
- Tijdens deze les worden er bepaalde leerstofgehelen op een leuke manier 

herhaald. De leerlingen moeten de leerstof inzetten om een escape room tot 

een goed einde te brengen.  

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen houden van een uitdaging.  
- Tijdens deze les komen er verschillende uitdagingen aan bod. De leerlingen 

kunnen zich op één taak focussen en helpen bij andere taken.  
 

Organisatorische beginsituatie 

De klas wordt in twee delen gesplitst. De ene groep blijft in de klas en de andere groep 
gaat naar de vrijstaande klas van de zorgleerkracht.  
De opdrachten worden dubbel gemaakt waardoor dat beide groepen exact dezelfde 
opdrachten uitvoeren.  
Er wordt een timer op het bord gezet. De leerlingen moeten deze zelf in het oog 
houden.  
De leerkracht loopt telkens van lokaal naar lokaal en helpt waar nodig. De leerlingen 

verlaten in principe het lokaal niet, enkel als ze de leerkracht dringend nodig hebben, 
mogen ze het lokaal verlaten.  
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen de geziene leerstof inzetten om een escape room op te lossen. 

Inhoudelijke stappen 

1. Uitleggen opzet 
2. Escape room 
3. Reflectie  

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen zitten vast bij een bepaalde vraag.  
- De leerkracht loopt voortdurend rond in beide klassen en helpt waar nodig.  

De leerlingen doen niets en laten al het werk over aan een paar leerlingen binnen de 
groep.  

- De leerkracht geeft op voorhand duidelijke afspraken mee. Deze afspraken 
worden op het einde van de les ook geëvalueerd. 
 

Kernbegrippen 

1. Plastic soep 
2. Escape room 

 

Gebruikte bronnen*:  Handleiding: Mikado, uitgeverij Pelckmans 
Themabox: Plastic soup, uitgeverij Wereld van oz 
Pinterest 
https://www.google.com/search?q=tangram&tbm=isch&ved=2ahUKEwi53cPqyvbnAhXK
_KQKHanbAsMQ2-
cCegQIABAA&oq=tangram&gs_l=img.3..0i67j0l9.99132.99946..100193...0.0..0.123.65

4.5j2......0....1..gws-wiz-



img.PZ1actMOgTQ&ei=MkFaXrn8Dsr5kwWpt4uYDA&bih=722&biw=1536#imgrc=iESa_2
tIoMPYMM 
https://www.quiz-vragen.be/raadsels/ 

https://raadselsenpuzzels.nl/raadsels/cryptische-raadsels/ 

Pixabay 
 

Bijlagen*: Brief 

Bekers en kaart 
Droedel 
Tangram 
Cryptokleuren 
Ballonnen 

Plattegrond 

Kraak de code 

Verborgen boodschap 

Sorteren 

Puzzel 

 

Materiaal: - Groepsverdeling 
- Brief 

- Letters  
- Kaart met rondjes en antwoorden op  
- Bekers met antwoorden op 

- Droedel 
- Tangram + voorbeeld 
- Cryptokleuren 
- 5 ballonnen met opdracht in 
- Opdrachtenkaart opdracht 5 
- Naaldje (ballon stuk prikken) 
- Plattegronden 

- Kraak de code blad 
- Plastic (drijven en zinken) 
- Zout 
- Kom met water 
- Lepel 
- Verschillende verborgen boodschappen 

- Rood transparant 

- Afbeeldingen vuilbakken 
- Afbeeldingen vuilnis 
- Puzzel 
- Potloden 
- Zakje met water 

 

 

Oriëntatiefase 

5 minuten  Materiaal:  
- Groepsverdeling 

 
Werkvorm: Klassikale uitleg 
 

Opdracht:  
De leerkracht legt uit aan de leerlingen dat ze een escape room gaan uitvoeren.  

- De leerlingen kennen dit concept.  
- Gedurende de stage is dit reeds aan bod gekomen.  

 
De leerkracht maakt enkele duidelijke opdrachten met de leerlingen.  

- Iedereen voert minstens 1 taak uit. (Wordt achteraf nagevraagd.) 

- Je werkt als een team en niet alleen, er is geen baas in de groep.  
- De leerkracht loopt rond tussen de twee groepen. Als de leerkracht niet bij jouw groep 

is, werk je rustig verder aan de opdracht.  
- Bij dringende vragen of als je echt vastzit, mag je uitzonderlijk uit het lokaal komen om 

iets te komen vragen aan de leerkracht.  
 
De leerkracht leest de groepsverdeling voor.  



  51

De leerlingen die in het lokaal van juf Laura zitten, mogen rustig naar daar gaan en de 
informatiebrief lezen op de tafel.  

De andere groep blijft in de klas en mag ook de informatiebrief lezen en starten.  

 

Leerfase 1 (verwervings-/verwerkingsfase)  

40 minuten  Materiaal:  
- Brief 
- Letters  
- Kaart met rondjes en antwoorden op  
- Bekers met antwoorden op 
- Droedel 

- Tangram + voorbeeld 
- Cryptokleuren 
- 5 ballonnen met opdracht in 
- Opdrachtenkaart opdracht 5 
- Naaldje (ballon stuk prikken) 
- Plattegronden 
- Kraak de code blad 

- Plastic (drijven en zinken) 

- Zout 
- Kom met water 
- Lepel 
- Verschillende verborgen boodschappen 
- Rood transparant 

- Afbeeldingen vuilbakken 
- Afbeeldingen vuilnis 
- Puzzel 
- Potloden 
- Zakje met water 

 
Werkvorm: Escape room 

 
Opdracht:  
 
START ESCAPE ROOM: 
Brief op centrale tafel  

 
➔ Deze escape room bevat losse opdrachten. Ze kunnen telkens een letter verdienen 

waarmee op het einde van het spel een zin gemaakt wordt.  
 
OPDRACHT 1 
Bekers en papier:  

- De leerlingen hebben verschillende bekertjes met een mogelijk antwoord op aan de 
onderkant.  

- De leerlingen moeten het juiste bekertje bij het rondje zetten.  
- Er blijft één rondje op het blad over. Dit is het woord dat de leerlingen nodig hebben op 

het einde van het spel. 
➔ Woord: ZEE 

 
 
OPDRACHT 2 

Droedel:  
- De leerlingen lossen een droedel op en bekomen zo een woord.  

➔ Woord: eend 
- Dit is echter niet het antwoord. De leerlingen moeten de link leggen met het woord 

‘badeend’ van de eerste opdracht.  
- In het bekertje van ‘badeend’ kleeft een letter. Deze hebben ze nodig op het einde van 

het spel.  

➔ Letter: D 
 
 
OPDRACHT 3 
Tangram:  

- De leerlingen maken een tangram van een vis.  
- Als ze het gemaakte tangram omdraaien staat er op de verschillende delen een 

opdracht.  
- Opdracht: “Wat hoord hier niet thuis? Let op spelling.” 



- Als de leerlingen de spelfout vinden, vinden ze meteen de letter die ze nodig hebben op 

het einde van het spel.  
➔ Letter: D 

 

 
OPDRACHT 4 
Cryptokleuren:  

- De leerlingen kleuren de letter die wordt weergegeven door een getal en een kleur.  

- De getallen bevinden zich op de horizontale as en de kleuren op de verticale as.  
- Als de leerlingen de correcte volgorde hanteren bekomen ze een zin. Deze zin is de 

opdracht.  
- Opdracht: “Kijk bij de computers.” 
- Onder het toetsenbord van één van de computers kleeft een letter.  
➔ Letter: O 

 
 
OPDRACHT 5 
Ballonnen:  

- Er liggen 5 ballonnen en een opdrachtenkaart.  
- Als de leerling de opdracht correct uitvoert, mag deze de ballon kapot prikken. 
- In de ballon zit een volgende opdracht.  

- Als de leerling alle opdrachten correct uitvoert, zit er in de laatste ballon een letter die 
nodig is op het einde van het spel.  

➔ Letter: M 
  
 
OPDRACHT 6 
Plattegrond:  

- De leerling krijgt een plattegrond van de klas. Hierop staat een kruisje.  
- Op de plaats van het kruisje is een volgende plattegrond te vinden.  
- Dit gebeurt 9 keer.  
- De 10de keer is er een letter verstopt.  
- De leerling zoekt telkens de plattegrond.  
➔ Letter: E 

 
 
OPDRACHT 7 
Kraak de code:  

- De leerling krijgt een blad met het alfabet en de legende op. 

- De leerling zoekt de zin “Het heeft overal gaten: bovenaan, onderaan en aan de 
zijkanten. Toch houdt het veel water vast.  

- De leerling zoekt het antwoord. Antwoord: spons 
- Op de spons kleeft de letter die nodig is op het einde van de opdracht.  
➔ Letter: E 

 
 
OPDRACHT 8 
Wat blijft drijven en wat zinkt:  

- De leerlingen voeren de proef van zinken en drijven uit.  
- Op 1 van de plasticdeeltjes staat de opdracht.  
- Opdracht: Welk plastic blijft altijd drijven? Gebruik de laatste letter van de afkorting.  
- Antwoord: HDPE 
➔ Letter: E 

 

 
OPDRACHT 9 

Verborgen boodschap:  
- De leerling krijgt verschillende papieren waarop een boodschap geschreven is maar 

moeilijk leesbaar. Door er een rood transparant op te leggen wordt de boodschap 
duidelijk.  

- De leerlingen moeten verschillende raadsels oplossen. Op het laatste blad staat de 

letter de ze nodig hebben op het einde van het spel.  
➔ Letter: R 

 
 
OPDRACHT 10 
Sorteren:  

- De leerling sorteert verschillende afbeeldingen volgens de juiste vuilbak.  

- Op het einde is er een opdracht.  
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- Opdracht: “In het spel bevat ik het minste inhoud, maar in de klas en voor deze 
opdracht bezit ik het meeste waarde.” 

- De leerlingen vinden onder de papiermand een letter.  

➔ Letter: E 
 
 
OPDRACHT 11 
Puzzelen:  

- De leerling lost een puzzel op.  

- Aan de achterkant van de puzzel staat een zin waarin 1 letter ontbreekt.  
- De leerlingen zoeken deze letter en vinden de letter die nodig is op het einde van het 

spel.  
- Zin: “…eze op…racht …oe je goe…, …us welke letter ontbreekt er in …e zin? 
➔ Letter: D 

 
 

OPDRACHT 12 
Potloden in een zakje: 

- De leerlingen voeren de proef met het zakje water en de potloden uit.  
- In het zakje water zitten een letter en een leesteken.  

- De leerlingen moeten deze eruit halen zonder het zakje open te doen.  
➔ Letter en leesteken: e en ! 

 
 
EINDE ESCAPE ROOM: 
Opdracht op het bord: 

- Als je alle proeven goed hebt opgelost, kan je een zin maken. Denk aan het thema! 
De leerlingen kunnen een tip krijgen indien nodig: 

- … … … … zee! 

- … mee … … … 
- … … … de … 

 
Als de leerlingen de zin hebben kunne maken, zijn ze ontsnapt uit de escaperoom.  

➔ Zin: DOE MEE, RED DE ZEE! 
 

Slotfase 

5 minuten  Materiaal:  

- / 
 

Werkvorm: Reflectie escape room + groep 
 
Opdracht:  
De leerkracht en leerlingen overlopen samen de escape room en de groepen.  

- Heeft iedereen minstens één taak uitgevoerd? 

- Hoe verliep de samenwerking? 
- Hoe verliepen de opdrachten in de groep? 
- Welke opdracht vonden jullie moeilijk? 
- Welke opdracht ging heel goed? 

 

 

1.10.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

➔ Gebruiksaanwijzing voor een escape room, een brief en de materialen per opdracht   



1.11 Evaluatie lessen wereldoriëntatie (50 à 75 minuten) 

1.11.1 Doelen  

ZILL 

Zie doelen in vorige lessen. 

GO! 

Zie doelen in vorige lessen. 

OVSG 

Zie doelen in vorige lessen. 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen de geleerde theorie toepassen op een toets.  

 

1.11.2  Lesvoorbereiding  

Ter voorbereiding van de toets: Tijdens de laatste les/vrij moment overloop je de leerstof van 

de werkbundel op basis van de toets. De leerlingen hoeven niet alles te leren.  

De leerlingen vullen de toets individueel in. 

Na de toets vullen de leerlingen een evaluatie in over het thema.  

 

1.11.3  Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

 

➔ De toets en de evaluatie over het thema  
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2 Lessen muzische opvoeding  

2.1 Drama – Vertelpantomime (50 minuten) 

2.1.1 Doelen  

ZILL 

2. MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden. Plezier blijven beleven aan het verbeelden in 

diverse contexten - ongewone verbanden durven zien en leggen, durven fantasievol 

improviseren en vormgeven.  

3. MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren. 

Drama > Structuur (spelinhoud verzinnen, verhaalopbouw, spanning en sfeer) > 

Bewust beleven, herkennen, beschrijven en gericht toepassen van: een dramatisch 

conflict vanuit een situatie, de structuur van een verhaal met een begin, verloop en 

einde waarin dramatische spanning aanwezig is, het bedenken van scenario waarin 

plaats is voor verschillende spelers. 

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

te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen. Drama > Non-verbaal drama > 

Verzinnen van situaties en personages die anderen uitbeelden - verfijnen van een non-

verbale scène door expressief gebruik te maken van het lichaam en mimiek. 

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

te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen. Drama > Dramaspel > 

Zelfstandig een dramaspel spelen en variaties bedenken - anderen aanzetten tot het 

spelen met stem, mimiek, het lichaam en attributen. 

GO! 

1. MUVO drama - Verwerken en vormgeven, Werkvormen. Musiceren (met voorwerpen 

en/of zelfgemaakte instrumenten en/of bestaande instrumenten en/of stem en/of 

lichaam). Code 4.2.2./2.2, 2.4 Alleen of in groep improviseren. Bv.: Kinderen bedenken 

op een bepaalde regel van een lied een andere tekst. Kinderen maken een onvolledige 

melodie af, al zingend of met instrumenten. Een zelf verzonnen liedje zingen. Vraag-

antwoord-lied: groep A zingt een vraag, groep B verzint direct zingend een antwoord 

… Vraag-antwoord-ritme: groep A improviseert een bepaald ritme, groep B antwoordt 

… De leerkracht geeft een bepaald ritme en kinderen bedenken er een ander ritme bij 

of erachteraan. 

2. MUVO drama - Drama-elementen, Verhaal. Code 4.3.2./3.5 Een verhaallijn bedenken 

en uitvoeren vanuit volgende elementen: wie, wat en waar. Bv.: Marsmannetjes die 

een ijsje bestellen in een ijssalon (in dialoog), In het bos de weg uitleggen aan de 

koning zonder taal te gebruiken (mimisch uitvoeren). 

3. MUVO drama - Verwerken en vormgeven, Betekenis. Code 4.3.2./3.2 De expressie in 

een spelvorm vergroten door de juiste verhouding tussen woord en beweging te 

hanteren. Bv. Je wil in verteltheater uitbeelden dat je boos bent: je gaat luid roepen en 

tegelijk hard op de grond stampen omdat dit expressiever is dan enkel luid roepen. Bij 

mime ga je met uitvergrote gebaren en veel mimiek die boosheid uiten. 

4. MUVO drama - Drama-elementen, Werkvormen. Code 4.3.2./3.6 Een spelvorm kiezen 

en gebruiken in functie van de spelsituatie/onderwerp/boodschap die ze willen 

uitbeelden. 

 



 

OVSG 

1. DL-MV-DRA-02.02 De leerlingen kunnen eenvoudige monologen of dialogen 

reproduceren of improviseren. 

2. DL-MV-DRA-02.06 De leerlingen kunnen samen een eenvoudig dramatisch spel 

opbouwen. 

3. DL-MV-DRA-02.01 De leerlingen kunnen taal gebruiken om de beweging of het 

dramatisch spel te ondersteunen.  

4. DL-MV-DRA-01.11 De leerlingen kunnen de expressiemogelijkheden van het eigen 

lichaam hanteren in functie van de te spelen rol. 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen een fantasievol verhaal schrijven.  

2. De leerlingen kunnen een logische opbouw in hun verhaal gebruiken.  

3. De leerlingen kunnen een verhaal uitbeelden zonder woorden te gebruiken maar enkel 

de mimiek en lichaamstaal in te zetten.  

4. De leerlingen kunnen een vertelpantomime opstellen. 

2.1.2 Lesvoorbereiding  

 

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben nog niet gewerkt rond vertelpantomime. Ze hebben al wel 
gewerkt rond mime. 

- Tijdens deze les gaan de leerlingen kennis maken met deze nieuwe werkvorm.  
- De leerlingen krijgen een voorbeeld te zien van vertelpantomime aan de hand 

van een filmpje.  
De leerlingen gaan niet naar het toneel met de school.  
 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen hebben al een toneel gezien. 

- Een vertelpantomime is niet zomaar een toneel. Er zijn bepaalde afspraken en 
rollen die verdeeld worden.  

- De leerkracht zal de leerlingen hierbij helpen als er moeilijkheden zijn.  
 

Organisatorische beginsituatie 

De leerlingen werken in groepen. De groepen zijn niet te groot waardoor iedereen een 
rol op zich kan nemen.  

 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen een vertelpantomime voorbrengen voor de klas. 

Inhoudelijke stappen 

1. Voorbeeld van pantomime 
2. Regels van vertelpantomime 

3. Groepswerk 
4. Presentatie  

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen trekken het toneel in het belachelijke.  

- De leerkracht kijkt hierop toe dat het serieus genoeg blijft. Het mag grappig 
zijn, maar niet onnozel/belachelijk.  

 

Kernbegrippen 

1. Vertelpantomime 
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Gebruikte bronnen*:  https://www.youtube.com/watch?v=nG7nXhS_Iq8 

Bijlagen*: / 
 

Materiaal: - https://www.youtube.com/watch?v=nG7nXhS_Iq8 

- Pen en papier 
- Verhaal verteller 

 

 

Oriëntatiefase 

5 minuten  Materiaal:  
- https://www.youtube.com/watch?v=nG7nXhS_Iq8 

 

Werkvorm: Bekijken 
 
Opdracht:  
De leerlingen bekijken het filmpje van een mimespeler.  
Na het filmpje stelt de leerkracht enkele korte vragen aan de leerlingen: 

- Waarover ging het filmpje? 

- Hoe komt het dat je dit begreep ondanks dat er niet gesproken werd in het filmpje? 
 
De leerkracht maakt duidelijk dat dit pantomime was. 

- De leerlingen gaan vandaag niet werken rond een mimespel maar wel rond een 
vertelpantomime. 

 

Leerfase 1 (verwervingsfase)  

5 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Klassikaal 
 
Opdracht:  
De leerkracht vraagt wat vertelpantomime is.  

- Een mimespel waarbij één spreker is.  

- De spreker vertelt een verhaal en de mimespelers beelden dit verhaal uit.  

 
Belangrijke afspraken bij een vertelpantomime: 

- De spelers mogen niet spreken. 
- De verteller vertelt het verhaal heel expressief.  
- De mimespelers zijn heel expressief en beelden het verhaal zo duidelijk mogelijk uit.  

 

Leerfase 2 (verwerkingsfase) 

25 minuten  Materiaal:  
- Pen en papier 

 
Werkvorm: Vertelpantomime 
 
Opdracht:  
De leerlingen mogen zelf groepen kiezen op voorwaarde dat de opdracht goed en rustig wordt 

uitgevoerd.  
- Er zitten 6 leerlingen in elke groep. 

 

De leerlingen verdelen de rollen in de groepen: 
- 1 verteller 
- 5 mimespelers 

 

De leerlingen schrijven een kort verhaal dat ze goed kunnen vertalen naar mime. (minimum 
30 zinnen) 

- Het verhaal heeft een duidelijke opbouw. (inleiding, midden, slot) 
- Er mag spanning/humor in het verhaal zitten.  
- De leerlingen mogen zelf kiezen wat het onderwerp wordt van hun verhaal, mits een 

goedkeuring van de leerkracht.  
 

Als de groep gaat oefenen op het uitbeelden, gelden er enkele afspraken: 
- De mimespelers mogen niets tegen elkaar zeggen.  



- Je zorgt dat je elkaar voldoende speelruimte geeft.  

- Niemand doet zichzelf pijn. (bv: hij viel over de boekentas, niet echt vallen zodat je je 
bezeert)  

 

De groepen mogen zich verspreiden in de gang en in de klas zodat ze elkaar niet storen.  
- De leerkracht loopt rond in de verschillende groepen om te helpen waar nodig.  

 

Slotfase 

15 minuten  Materiaal:  

- Verhaal verteller 
 

Werkvorm: Vertelpantomime presentatie 
 
Opdracht:  
De leerlingen tonen hun vertelpantomime aan de andere leerlingen van de klas.  
 

Na elke voorstelling stelt de leerkracht enkele vragen aan de leerlingen die niet hebben 
gepresenteerd: 

- Waarover ging het verhaal? 
- Werd het duidelijk uitgebeeld door de mimespelers? 
- Hebben de mimespelers gepraat? 

- Heeft de verteller expressief verteld? 
 

 

2.1.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

➔ Een PPt 
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2.2 Muziek – Grafische partituur maken (50 minuten) 

2.2.1 Doelen  

ZILL 

2. MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren. 

Muziek > Structuur/vorm > Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en 

bedenken/bepalen van: herhaling, variatie en contrast in een muziekfragment, canon, 

echo en ostinaat, een structuur in een eigen compositie, eenvoudige structuren in 

grafische partituren, de grafische weergave van een structuur van een eigen werk, 

herhalingen en contrast in muzikale vormen: ABA en rondo. 

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

te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen. Muziek > Musiceren met 

grafische partituren > Experimenteren met eenvoudige grafische partituren (uitvoeren, 

ontwerpen) - muzikale tegenstellingen en herhalingen grafisch vastleggen en spelen. 

GO! 

1. MUVO muziek – Werkvormen, Muzieknotatie (in functie van musiceren). Code 4.2.2./1 

Een eenvoudige grafische partituur noteren en verklanken. 

2. MUVO muziek – Muziekelementen, Vorm. Code 4.2.1./2.1 Herhaling en/of contrast in 

een eenvoudig muziekstuk herkennen. Bv.: Bij het refrein van het lied (herhaling) 

bootsen de kinderen de bewegingen van de leerkracht na, bij de strofes bewegen ze 

vrij. Contrast: er begint een nieuwe melodie (ABA), het muziekstuk klinkt de hele tijd 

zacht en wordt plots luid. In een lied bij een bepaald terugkerend melodisch patroon 

hand opsteken.  

OVSG 

1. DL-MV-MUZ-06.02 De leerlingen kunnen enkele muzikale tegenstellingen grafisch 

weergeven en verwoorden. 

2. DL-MV-MUZ-01.10 De leerlingen kunnen een melodie herkennen en erop reageren. 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen een grafische partituur opstellen.  

2. De leerlingen kunnen een grafische partituur volgen/uitvoeren.  

3. De leerlingen kunnen een muziekstuk maken met de vorm ABA. 

 

2.2.2 Lesvoorbereiding  

 

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben nog geen grafische partituur gemaakt.  
- De leerlingen hebben al wel hun gevoel getekend bij het horen van een 

muziekstuk. Bv: rustige muziek zijn rustige golven en drukkere muziek zijn 
haaientanden.  

- Tijdens deze les gaan de leerlingen in groep een grafische partituur opstellen. 
Als de leerlingen dit nog niet hebben gedaan, is dit in het begin moeilijk. De 
leerkracht zal hen hierin begeleiden.  
 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 



De leerlingen zijn graag actief bezig.  
- Tijdens deze les mogen de leerlingen muziek maken met alles wat er ter 

beschikking is in de klas. Bijvoorbeeld: een stuk papier, een waterflesje, de 

verwarming … 

 

Organisatorische beginsituatie 

De leerlingen werken in groepen om de grafische partituur op te stellen en uit te 
voeren.  

- Toch heeft iedereen zijn eigen werk. De leerlingen moeten voor hun eigen 
voorwerp een grafische lijn maken in de partituur.  

 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen een grafische partituur opstellen.  
De leerlingen kunnen een grafische partituur uitvoeren. 
 

Inhoudelijke stappen 

1. Grafische partituur bekijken 

2. Grafische partituur opstellen + ABA-vorm uitleggen 
3. Groepswerk grafische partituur + ABA-vorm 
4. Presenteren van grafische partituur 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen maken de grafische partituur niet in samenspraak met iedereen waardoor 

ze niet correct gevolgd wordt.  
- De leerkracht loopt rond in de verschillende groepen en probeert deze fouten op 

te merken zodat ze voorkomen kunnen worden.  
 

Kernbegrippen 

1. Grafische partituur 
2. ABA-vorm 

 

Gebruikte bronnen*:  https://www.youtube.com/watch?v=qti8j5xKqSQ 
 

Bijlagen*: Grafische partituur 
 

Materiaal: - https://www.youtube.com/watch?v=qti8j5xKqSQ 
- Grafische partituur op smartbord 
- Smartbord 
- Materiaal in de klas 
- Nodige materialen 

- A3-blad 
- Pen 
- Grafische partituur 

 

 

Oriëntatiefase 

5 minuten  Materiaal:  

- https://www.youtube.com/watch?v=qti8j5xKqSQ 
- Grafische partituur op smartbord 

 
Werkvorm: Bekijken van grafische partituur 
 
Opdracht:  
De leerkracht toont een grafische partituur die zij gemaakt heeft van een muziekstuk.  

De leerkracht vraagt aan de leerlingen wat dit moet voorstellen? 
- Een grafische partituur van een muziekstuk.  

 
De leerkracht zet het muziekstuk op en wijst aan met haar vinger waar ze zitten op de 
grafische partituur.  

- De leerkracht vraagt telkens om te focussen op één geluid.  
(drum 1, drum 2 en stokken) 
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Leerfase 1 (verwervingsfase)  

10 minuten  Materiaal:  
- Smartbord 

- Instructiefilmpje  
 

Werkvorm: Grafische partituur opstellen + ABA-vorm 
 
Opdracht:  
De leerkracht toont een instructiefilmpje over het maken van een grafische partituur.  
 
De leerkracht vraagt wat een ABA-vorm is.  

- Een strofe en een refrein.  

- Het refrein wordt twee keer herhaald met een strofe ertussen die anders klinkt dan 
het refrein.  

➔ De leerlingen gaan een muziekstuk maken in de vorm ABA.  
➔ Van dit muziekstuk maken ze een grafische partituur.  

 

Leerfase 2 (verwerkingsfase) 

20 minuten  Materiaal:  
- Nodige materialen 

- A3-blad 
- Pen 

 
Werkvorm: Groepswerk grafische partituur + ABA-vorm 
 
Opdracht:  

De leerlingen maken een grafische partituur.  
Ze verdelen het werk.  

- Elke leerling zoekt een teken dat past bij hun voorwerp.  
- De leerling probeert zelf te zoeken naar hoe het voor hem/haar duidelijk is hoe lang 

het geluid gemaakt moet worden en in welke vorm (bv: slag, slag, stil) 
 
De leerlingen leggen alle aparte puzzelstukken samen tot een grafische partituur.  

De leerlingen oefenen de grafische partituur voldoende zodat ze deze correct kunnen 
voorbrengen. 
 
Aandachtspunten: 

- ABA-vorm! 
 

Slotfase 

15 minuten Materiaal:  

- Nodige materiaal 
- Grafische partituur 

 
Werkvorm: Presenteren 
 
Opdracht:  
De leerlingen nemen plaats bij het voorwerp dat ze gebruiken.  

De leerlingen brengen hun grafische partituur voor aan de rest van de klas.  
 
De klasgroep probeert volgende kenmerken te onderscheiden: 

- Gebruikte materialen 
- ABA-vorm 

 

2.2.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

 

➔ Een instructiefilmpje   



2.3 Beeld – Afvalmonster maken (100 minuten) 

2.3.1 Doelen  

ZILL 

1. MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden. Plezier blijven beleven aan het verbeelden 

in diverse contexten - ongewone verbanden durven zien en leggen, durven fantasievol 

improviseren en vormgeven. 

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

te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen. Beeld > Werken met plastische 

materialen > Oefenen in het boetseren met onderdelen en die hechten (rolletjes, 

kleiplaten, kleireliëf) - complexere boetseertechnieken verkennen met (nieuwe) 

plastische materialen - mogelijkheden verkennen van werken met plastische 

materialen op een skelet/draadgeraamte. 

GO! 

1. MUVO beeld - Verwerken en vormgeven, Beeldelementen. Code 4.1.2./1.5 Een beeld 

(2D of 3D) creëren door objecten bewust in de ruimte te plaatsen. Bv.: een robot 

vormgeven, de ruimte van het blad benutten 

2. MUVO beeld - Verwerken en vormgeven, Beeldelementen. Code 4.1.2./1.5 Textuur 

aanbrengen of suggereren in een beeldend werk. Bv. harige hond, geschubde vis, 

collage met glanzende en matte vlakken en zand…  

3. MUVO beeld - Verwerken en vormgeven, Werkvormen. Code 4.1.2./1.5, 1.6 Een 

beeldend werk maken door te kiezen uit volgende werkvormen: boetseren, drukken, 

werken met papier, ruimtelijke constructies, schilderen, werken met textiel, tekenen, 

werken met zand. 

OVSG 

1. DL-MV-BLD-01.19 De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend 

vormgeven. 

2. DL-MV-BLD-01.10 De leerlingen experimenteren met beeldelementen: kleur, vorm, 

lijn, vlak, volume, structuur, textuur, ritme, contrast, compositie, beweging,… 

Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen afval gebruiken ter versiering van hun afvalmonster.  

2. De leerlingen kunnen een afvalmonster maken met klei. 

 

2.3.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen zijn bezig over afval en de plastic soep in de lessen wereldoriëntatie.  
- De leerlingen gaan een ‘monster’ uitvinden dat het plastic gebruikt om op te 

eten of om zich mee te verkleden. De leerlingen mogen hier zo gek in gaan 

als ze zelf willen. Het monster moet wel aan enkele aandachtpunten voldoen.  
 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

De leerlingen werken graag met plastische materialen. De leerlingen gebruiken hun 
handen graag tijdens het werken/knutselen.  
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- De leerlingen werken over het algemeen graag met klei. Tijdens deze les 
mogen de leerlingen aan de slag gaan met klei om er een monster van te 
maken.  

 

Organisatorische beginsituatie 

Elke leerling krijgt een blokje klei om mee te beginnen. Ze kunnen eventueel een 
klein beetje bij krijgen, maar niet heel veel. De leerkracht houdt dit in het oog dat de 
leerlingen niet te veel klei gebruiken.  
De leerlingen hebben tijdens het afval rapen enkele materialen meegenomen om te 
gebruiken in deze les.  
De leerkracht en leerlingen verzamelen thuis ook plastic materialen/afval die 

gebruikt kunnen worden voor deze opdracht. (bv: dopjes, potjes, stukjes stof, 
koekpapiertjes …) 
 
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen een afvalmonster maken uit klei.  
De leerlingen kunnen hun afvalmonster versieren met afval. 

 

Inhoudelijke stappen 

1. Brainstormen over een plastic monster 
2. Klei voorbereiden 
3. Monster maken 
4. Versieren 
5. Taakomschrijving monster 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen spelen met de klei in plaats van ermee te werken.  
- De leerkracht moedigt de leerlingen aan om zich aan de afspraak te houden. 

Indien dit na herhaaldelijke waarschuwingen niet kan, neemt de leerkracht 
de klei van de leerling af voor enkele minuten.  

 

Kernbegrippen 

1. Klei 

2. Afvalmonster 
 

Gebruikte bronnen*:  Pinterest 
Pixaby 
Google afbeeldingen 
 

Bijlagen*: Afbeeldingen monsters 
 

Materiaal: - Afbeeldingen monsters 
- Klei 
- Stokjes 
- Een paar druppels water 
- Dopjes 
- Potjes 

- Stukjes stof 
- … 
- Kaartje 

- Pen 
 

 

Oriëntatiefase 

5 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Brainstorm 
 



Opdracht:  

De leerkracht en leerlingen brainstormen over mogelijke ‘monsters’.  
 
“Stel dat wij een monster konden uitvinden voor de plastic soep …” 

- Zou het monster dan goed of slecht zijn? 
- Wat zou hij met het afval doen? 
- Wat zouden zijn eigenschappen zijn? 
- Hoe zou hij eruit zien? 

 

Leerfase 1 (verwervingsfase) 

5 minuten  Materiaal:  
- Afbeeldingen monsters 

 
Werkvorm: Bekijken van monsters 
 

Opdracht:  
De leerkracht toont enkele afbeeldingen van ‘monsters’.  

- Dit kunnen draken, watermonsters, lieve monsters … zijn 
 

Leerfase 2 (verwervingsfase)  

10 minuten  Materiaal:  

- Klei 
 

Werkvorm: Klei voorbereiden 
 
Opdracht:  
De leerlingen voeren enkele opdrachten uit om de klei zacht en klaar te maken om te 
gebruiken.  

- Rollen tussen handen 
- Kneden 

- Stukjes lostrekken en goed kneden 
- Alle stukken tot één grote bal maken 
- Een lange rol rollen  
- Terug kneden tot een mooie gladde bol 

 

Leerfase 3 (verwerkingsfase) 

60 minuten  Materiaal:  
- Klei 

- Stokjes 
- Een paar druppels water 

 
Werkvorm: Monster maken 
 
Opdracht:  
De leerlingen maken hun eigen monster.  

- Ze mogen hier hun eigen creativiteit instoppen.  
 
Het monster moet voldoen aan enkele kenmerken: 

- Er moet iets aan het monster bevestigd worden met klei. (bv: een mond, neus, 
ogen, schubben …) 

- De leerlingen brengen textuur aan door middel van stokjes. (bv: schubben, ogen 

…) 
- De scheurtjes worden zo goed mogelijk dicht en glad gemaakt.  

 

Leerfase 4 (verwerkingsfase) 

15 minuten  Materiaal:  
- Dopjes 
- Potjes 
- Stukjes stof 
- … 

 
Werkvorm: Versieren 
 
Opdracht:  
De leerlingen nemen het afval dat ze verzameld hebben.  
Dit afval mogen ze gebruiken om het monster te versieren.  

- Dit kan aan hem hangen, op hem staan, in zijn mond steken, naast hem liggen 
(wel vastgemaakt aan de onderkant van het monster) … 
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Slotfase 

5 minuten  Materiaal:  
- Kaartje 

- Pen 
 

Werkvorm: Taakomschrijving maken 
 
Opdracht:  
De leerlingen nemen een kaartje en maken een taakomschrijving van hun monster.  

- Bv: Het afval opeten, het afval gebruiken om kleren van te maken … 
De leerlingen mogen een naam verzinnen voor het monster.  
 

De leerlingen schrijven hun naam op het papier.  
Als het monster droog is, wordt het papier eraan gehangen door middel van een touwtje.  
 

 

2.3.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 

 

➔ Een PPT 

 

 

  



2.4 Bewegingsexpressie – Haka maken (75 minuten) 

2.4.1 Doelen  

ZILL 

1. OWru3 De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; levenswijzen 

hier en elders met elkaar vergelijken. Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken 

welke gelijkenissen en verschillen er zijn in het dagelijks leven tussen het eigen leven 

en het leven in andere (cultuur)gebieden. 

2. MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren. Dans 

> Kracht (spanning, gewicht, energie) > Bewust beleven, herkennen, beschrijven, 

uitvoeren en bedenken van: kracht (spierspanning, gewicht en energie) in een 

beweging, variaties in bewegingsenergie tijdens een dansstuk. 

3. MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren. Dans 

> Vorm (vorm en grootte van de beweging) > Bewust beleven, herkennen, 

beschrijven, uitvoeren en bedenken van: variaties in vormen en grootte van de 

beweging, de gevoelswaarde van een vorm.  

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

gemeenschappelijk doel. Meewerken aan een grotere groepsopdracht - kunnen 

samenwerken met anderen rond een gemeenschappelijk idee of doel - samenwerken 

met anderen ondanks verschillen. 

GO! 

1. WO Mens en maatschappij – 31331 Ik en de samenleving Omgaan met gelijkenissen 

en verschillen. Op een positieve manier omgaan met verschillen in leefgewoontes en 

cultuur. 

2. MUVO beweging – Waarnemen, Bewegingselementen. Kracht code 4.4.1./4.4 De 

energie in een beweging herkennen, nabootsen en  benoemen: explosief of beheerst. 

Bv.: Een plotse regenbui nabootsen (explosie), bewegen als een druppel op een raam 

die zijn weg naar beneden volgt (beheerst). 

3. MUVO beweging - Verwerken en vormgeven, Bewegingselementen. Lichaam code 

4.4.2./4.4 Bij het dansen bewust gebruikmaken van grootte en vorm van bewegingen. 

Bv.: open of gesloten houding, gebogen of rechte houding, smalle of brede houding, 

symmetrisch-asymmetrisch; groot of klein, bewegingen vergroten of verkleinen. 

4. MUVO beweging - Verwerken en vormgeven, Betekenis. Code 4.4.2./4.1*, 4.2, 4.3, 

4.5 Samen een dans of bewegingsverhaal opbouwen en uitvoeren met als vertrekpunt 

iets wat ze gehoord, gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt hebben.  

OVSG 

1. DL-WO-MAA-02-07 De leerlingen onderkennen dat we allen verschillende gebruiken 

hebben en dat die dikwijls worden bepaald door de eigen cultuur. 

2. DL-MV-BEW-01.03 De leerlingen kunnen kennis maken met diverse bewegings- en 

dansvormen uit eigen en andere culturen. 

3. DL-MV-BEW-03.01 De leerlingen kunnen basiselementen van beweging (lichaam - 

tijd - spanning - kracht - ruimte) gebruiken bij een bewegingsopdracht. 

4. DL-MV-BEW-02.03 De leerlingen kunnen de basisaspecten van vorm ervaren en 

exploreren: groot/klein, rond/hoekig, gebogen/recht. 

5. DL-MV-BEW-02.15 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen om een dans op 

te bouwen.  

6. DL-MV-BEW-02.16 De leerlingen kunnen samenwerken om met anderen te 

improviseren en ideeën uit te wisselen bij bewegingsopdrachten. 
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Lesdoelen  

1. De leerlingen kunnen beschrijven hoe er gedanst wordt binnen verschillende culturen. 

2. De leerlingen kunnen krachtige bewegingen uitvoeren.  

3. De leerlingen kunnen spelen met grootte binnen hun dansstuk.  

4. De leerlingen kunnen samenwerken binnen een kleine groep. 

 

2.4.2 Lesvoorbereiding  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben nog niet gewerkt rond een haka.  
- Tijdens deze les zullen de leerlingen kennismaken met een haka. Er wordt 

voldoende tijd voorzien om uit te leggen wat dit is en verschillende 

voorbeelden te bekijken.  
 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

Er zijn enkele leerlingen die dansen in hun vrije tijd. 
- Deze leerlingen worden verspreid in de verschillende groepen. Het is niet de 

bedoeling dat zij de leiding nemen, maar ze mogen wel tips geven aan hun 
groepsleden.  

 

Organisatorische beginsituatie 

De banken en stoelen worden aan de kant geschoven zodat de leerlingen voldoende 
ruimte hebben. Enkele groepen gaan in de gang werken.  
 

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen kunnen in groep een haka maken. 

Inhoudelijke stappen 

1. Wat is een haka? 

2. Oefenen (emoties, hoog/laag, krachtig,slogans) 
3. Groepen verdelen 

4. Haka maken 
5. Haka uitvoeren 

 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

De leerlingen hebben weinig variatie in hun haka.  
- De leerkracht loopt rond bij de verschillende groepen en helpt waar nodig. 

Ze zal de groepen die veel hetzelfde doen, aanmoedigen om verschillende 

bewegingen te maken. 
De leerlingen trekken de haka in het belachelijke.  

- De leerkracht kijkt hierop toe dat het serieus genoeg blijft. Het mag grappig 
zijn, maar niet onnozel/belachelijk.  

 

Kernbegrippen 

1. Haka  

Gebruikte bronnen*:  Klascement 

https://www.youtube.com/watch?v=Db0l84eO6JY 
https://www.youtube.com/watch?v=lt6GRghrmaU 
https://www.youtube.com/watch?v=lt6GRghrmaU 
 

Bijlagen*: Afbeeldingen groepsverdeling 
 

Materiaal: - https://www.youtube.com/watch?v=Db0l84eO6JY 

- https://www.youtube.com/watch?v=lt6GRghrmaU 
- https://www.youtube.com/watch?v=lt6GRghrmaU 
- Afbeeldingen van haka 



- Evaluatiecriteria op het bord 
 

  
 

Oriëntatiefase 

10 minuten  Materiaal:  
- https://www.youtube.com/watch?v=Db0l84eO6JY 
- https://www.youtube.com/watch?v=lt6GRghrmaU 
- https://www.youtube.com/watch?v=lt6GRghrmaU 

 

Werkvorm: Filmpje bekijken 
 
Opdracht:  
De leerlingen kijken naar enkele voorbeeldfilmpjes.  
Na het bekijken, vertellen ze wat ze gezien hebben.  

- Mogelijke antwoorden: gekke bekken (tong uitsteken, boos kijken …), krachtige 
armbewegingen, rare teksten, allemaal tegelijk bewegen 

 
De leerkracht verduidelijkt dat de leerlingen vandaag een haka gaan maken.  

- Weet een leerling wat een haka is? 
- Definitie: Een Haka is een energieke dans. Maori gebruikten die om de goden te 

roepen. Nu wordt hij vooral nog gedanst aan het begin van rugbywedstrijden om de 
tegenstander te overdonderen. De tekst van een haka wordt niet gezongen, maar 
opgezegd. Het lied is altijd gericht tot de goden. Naast de tekst gebruikt men in de 

liederen vaak kreten en uitroepen. 
o Lijkt deze soort dans op onze danssoorten? 
o Waarin verschillen ze? 

 

Leerfase 1 (verwervingsfase)  

15 minuten  Materiaal:  
- / 

 

Werkvorm: Oefenen + opdracht uitleggen 
 
Opdracht:  
De leerkracht en leerlingen oefenen samen enkele aspecten van een haka.  

1. Emoties 
- Welke emoties kwamen er aan bod? → gekke bekken en boze gezichten 

o De leerlingen proberen deze gezichten te maken. De leerlingen zijn hierin 
vrij. De leerkracht kijkt rond en duidt enkele goede gezichten van de 
leerlingen aan.  

 
2. Krachtige bewegingen 
- De leerkracht doet enkele bewegingen voor (zeer krachtig) en de leerlingen doen 

deze na.  

o Bewegingen: beetje door de knieën zakken, slaan op dijen, slaan op 
borstkas, armen in de lucht, slaan op ellebogen (1 arm 90° geplooid naar 
boven en de ander slaat op de elleboog), twee armen boven elkaar houden 
voor het gezicht, armen kruisen voor gezicht … 

 
3. Slogans 
- De leerkracht duidt een leerling aan die een kreet mag roepen. (bv: oeh, ah, oh …) 

o De andere leerlingen zeggen deze kreet zo krachtig mogelijk na in groep.  
o Dit wordt meerdere keren herhaald. 

 

Belangrijk punt bij een haka: 
- Een haka is kort maar heel krachtig! 

 

Opdracht: 
1. Maak een krachtige slogan over de plastic soep.  
2. Bespreek welke kreten je waar gaat gebruiken. 
3. Maak krachtige bewegingen die je in je haka wil gebruiken. 
4. Speel met expressie, wanneer ga je dit doen? Wie doet wat?  
5. Oefen zodat iedereen alles tegelijk kan opzeggen en uitvoeren. 
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Leerfase 2 (verwervingsfase) 

5 minuten  Materiaal:  
- Afbeeldingen van haka 

 
Werkvorm: Groepen maken 

 
Opdracht:  
De leerkracht deelt verschillende afbeeldingen van haka’s uit. Deze afbeeldingen hangen 
ook, in het groot, verspreid in de ruimte. De leerlingen gaan bij de juiste afbeelding staan.  
 
De groepen tellen ongeveer 4 leerlingen per groep.  
 

Leerfase 3 (verwerkingsfase) 

30 minuten  Materiaal:  
- / 

 
Werkvorm: Haka maken in groep 
 
Opdracht:  
De leerlingen voeren de opdracht uit.  

De leerkracht loopt rond en helpt waar nodig.  
 

Slotfase 

15 minuten  Materiaal:  
- Evaluatiecriteria op het bord 

 
Werkvorm: Presentatie + evaluatie  
 

Opdracht:  
De leerlingen presenteren om de beurt hun haka. 
 
De andere leerlingen in de klas mogen de haka beoordelen (respectvol!). 

- Waren de bewegingen krachtig? 
- Waren er goede kreten? 
- Was de boodschap van de slogan duidelijk? 

- Deed iedereen goed mee? 
- Werd er gebruik gemaakt van expressie? 

 

 

2.4.3 Bijlagen voor deze les 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 
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Bijlagen 

Alle bijlagen kunt u terugvinden op mijn ‘themawebsite’.  

Bij elke les staat genoteerd welke bijlagen u nodig heeft.  

 

Link naar themawebsite: 

 

https://thema-plasticsoep.weebly.com/ 
 


