
INLEIDING 
 
Hierbij vinden jullie een lespakket over het thema ‘Dozen’. Dit pakket is uitgewerkt door een  
laatstejaars student van de lerarenopleiding Lager Onderwijs van Thomas More Turnhout. 
In dit thema vind je onder andere lessen over: de sorteerregels, het maken van papier en karton, het 
bouwen van een robot met dozen, een hoekenwerk, …  
 
De lessen zijn gemaakt voor leerlingen van de tweede graad. Tijdens het voorbereiden heeft men 
rekening gehouden met een fictieve klas van 20 leerlingen. Uiteraard zijn de lessen aanpasbaar naar 
grotere of kleinere leerlingaantallen. 
In de fictieve school zijn er ook enkele tablets beschikbaar en is er in de klas een digibord aanwezig. 
In de werkbundel staat een qr-code bij elk filmpje. Er is ook een overzichtsblad voor de leerkracht 
met de links en qr-codes naast elkaar. 
Dit kan eventueel ook gebruikt worden door de leerlingen om de filmpjes op voorhand thuis te 
bekijken, in groepjes in de klas met een tablet of klassikaal aan het digibord. 
Het thema bestaat uit 4 lessen van 100 min. De eerste drie lessen kan je ook splitsen in twee delen 
van 50 minuten. De laatste les is een hoekenwerk dat bestaat uit 5 hoeken. 
 
Bij de meeste oefeningen in de werkbundel staan alle woorden voorgedrukt en moeten de leerlingen 
deze enkel overschrijven op de correcte plaats. Dit is vooral voor de taalzwakkere leerlingen een 
hulpmiddel. 
Achteraan vind je ook een alfabetische woordenlijst waarin de moeilijke woorden uit het hele thema 
worden uitgelegd.  
Omdat alle leerlingen een ander werktempo hebben zijn er achteraan in de bundel verschillende ‘tijd 
over – opdrachten’ beschikbaar. Deze blaadjes staan los van de lessen en kunnen op elk moment van 
het thema ingevuld worden. 
 
Om aan te sluiten bij de leef- en ervaringswereld van de leerlingen wordt aan hen gevraagd om zelf 
een doos en andere propere afvalmaterialen mee naar de klas te brengen. Ook worden er in de 
bundel zo veel mogelijk voorbeelden gebruikt die de leerlingen zeker zullen herkennen.  
Sorteren is belangrijk, daarom is het fijn dat hier op school ook extra aandacht aan besteed wordt. 
Ga daarom samen met de leerlingen op zoek naar de verschillende vuilbakken die op school 
aanwezig zijn en ontdek samen wat wel of niet in elke vuilbak mag. 
 
Per les is er een korte evaluatie achteraan in de bundel. Dit gaat over de geziene leerstof of over het 
samenwerken in groep. 
Op het einde van het hele thema is er ook een eindtoets voorzien. 
 
Tot slot nog een overzicht van alle materialen. 

• Inleiding 
• Links en qr-codes 
• Voorbereidingen leerkracht + eindtoets 
• Werkbundel leerlingen 
• Werkbundel correctiesleutel 
• Bijlagen  
• Doelen GO!  
• Doelen OVSG 
• Doelen ZILL 

 
Veel plezier! 



LINKS EN QR-CODES 
 

1. Papier en karton 

Papierfabriek  

 

https://schooltv.nl/video/papierfabriek-van-oud-
papier-wordt-nieuw-papier-gemaakt/ 

Zelf papier 
maken 

 

https://schooltv.nl/video/zelf-papier-maken-
duizend-stukjes-

papier/#q=zelf%20papier%20maken 

Pakpapier 
maken 

 

https://schooltv.nl/video/pakpapier-hoe-wordt-
dat-eigenlijk-gemaakt/ 

Golfkarton 
maken 

 

https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-golfkarton-
gemaakt-een-bouwwerk-van-verschillende-lagen-

papier/#q=karton 

2. Afval sorteren 

Oskar 
Schlemmer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-
N_Hzfe8NE 

  

https://schooltv.nl/video/papierfabriek-van-oud-papier-wordt-nieuw-papier-gemaakt/
https://schooltv.nl/video/papierfabriek-van-oud-papier-wordt-nieuw-papier-gemaakt/
https://schooltv.nl/video/zelf-papier-maken-duizend-stukjes-papier/#q=zelf%20papier%20maken
https://schooltv.nl/video/zelf-papier-maken-duizend-stukjes-papier/#q=zelf%20papier%20maken
https://schooltv.nl/video/zelf-papier-maken-duizend-stukjes-papier/#q=zelf%20papier%20maken
https://schooltv.nl/video/pakpapier-hoe-wordt-dat-eigenlijk-gemaakt/
https://schooltv.nl/video/pakpapier-hoe-wordt-dat-eigenlijk-gemaakt/
https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-golfkarton-gemaakt-een-bouwwerk-van-verschillende-lagen-papier/#q=karton
https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-golfkarton-gemaakt-een-bouwwerk-van-verschillende-lagen-papier/#q=karton
https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-golfkarton-gemaakt-een-bouwwerk-van-verschillende-lagen-papier/#q=karton
https://www.youtube.com/watch?v=H-N_Hzfe8NE
https://www.youtube.com/watch?v=H-N_Hzfe8NE


3. Afvalverwerking  

Afval vroeger en 
nu 

 

https://schooltv.nl/video/afval-scheiden-van-
schillenboer-tot-

milieustraat/#q=verwerking%20afval 

4. Hoekenwerk  

Learningapp  
Het proces van 

papier 

 

https://learningapps.org/display?v=pkwaj9eht20  

Tijd over? 

Website origami 

 

http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/ 

Extra opdracht voor thuis 

Van drankkarton 
tot 

portemonnee 
filmpje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HWTNXO93-
jY 

 

https://schooltv.nl/video/afval-scheiden-van-schillenboer-tot-milieustraat/#q=verwerking%20afval
https://schooltv.nl/video/afval-scheiden-van-schillenboer-tot-milieustraat/#q=verwerking%20afval
https://schooltv.nl/video/afval-scheiden-van-schillenboer-tot-milieustraat/#q=verwerking%20afval
https://learningapps.org/display?v=pkwaj9eht20
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/
https://www.youtube.com/watch?v=HWTNXO93-jY
https://www.youtube.com/watch?v=HWTNXO93-jY
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LES 1 
 
Voortaak: elke leerling brengt een kartonnen doos mee naar de klas. bv. doos van rijst, cornflakes, … 
 

Onderwerp  Papier en karton 
Leer- 
gebied(en)  

Wereldoriëntatie 
Nederlands – luisteren 
Muzische vorming – muziek  

Tijd  100 min 
Lesdoelen  De leerlingen kunnen vertellen hoe papier gemaakt wordt. 

De leerlingen kunnen vertellen hoe men kartonnen dozen maakt. 
De leerlingen kunnen per 2 10 verschillende geluiden maken met papier (5) en /of 
karton (5). 
De leerlingen kunnen per 2 een muziekstukje maken dat bestaat uit 8 tellen. 

Materiaal  Filmpjes (zie document ‘links en qr-codes’ of qr-code in werkbundel) 
Werkbundel 
Kladpapier 
Kartonnen dozen (meegebracht door de leerlingen) 
Timer op digibord 

Organisatie  Eerst peilen we naar de voorkennis van de leerlingen over het onderwerp ‘papier 
en karton’. 
Je zou een grote doos kunnen zetten in de deuropening van de klas zodat de 
leerlingen “de wereld van de dozen binnentreden” als ze binnenkomen. 
Daarna bekijken we klassikaal enkele filmpjes over hoe papier en karton gemaakt 
worden.  Dan vullen we de werkblaadjes. 
En dan gaan de leerlingen per 2 aan de slag met kladpapier en de kartonnen doos 
die ze zelf meebrachten. Hiermee zoeken ze verschillende geluiden en maken ze 
uiteindelijk een muziekstukje van 8 tellen. 
Op het einde van de les speelt elk groepje zijn stukje en filmt de leerkracht dit. Zo 
hebben ze samen een klaslied gemaakt. 

Inhouds-  
analyse  

Inhoudelijke essentie  
De leerlingen kunnen vertellen hoe papier gemaakt wordt. 

1. Oud papier fijnmalen tot pulp 
2. Hout schoonmaken en malen tot pulp 
3. Papierpulp en houtpulp samen in grote bak met water doen 
4. Water eruit zeven 
5. Papier snijden 
6. Papier laten drogen  

De leerlingen kunnen een muziekstukje maken van 8 tellen. 
Inhoudelijke stappen 
Eerst gaan de leerlingen vertellen wat ze al weten over papier en karton. 
Daarna bekijken ze enkele filmpjes hierover en vullen ze de oefeningen in de 
werkbundel aan. 
Daarna gaan ze zelf aan de slag met papier en karton. Ze moeten eerst per 2 10 
geluiden zoeken (5 geluiden met papier, 5 met karton). 
Nu gaan ze een muziekstukje maken met enkele van deze geluiden. Dat 
muziekstukje is 8 tellen lang en zullen ze 2 keer uitvoeren. 
Wanneer elk groepje klaar is worden alle stukjes achter elkaar gespeeld en ontstaat 
er een klaslied. 
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Tot slot filmt de leerkracht dit klaslied (of enkel het geluid) en kan het af en toe nog 
eens afgespeeld worden als tussendoortje.  
Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 
• De woorden bij de invultekst van het eerste filmpje zijn niet voorgedrukt 

omdat de meeste woorden reeds gekend zijn. Als de video voor de tweede 
keer gespeeld wordt, is het aangeraden om telkens even te pauzeren zodat de 
leerlingen voldoende tijd krijgen om de zinnen aan te vullen. 

• In het begin zal het zoeken van geluiden met papier of karton wat onwennig 
zijn. Als leerkracht moet je hierbij de leerlingen goed motiveren en aanzetten 
om nieuwe dingen te proberen. 

• Bij het muziekstukje kan de leerkracht best vooraf een voorbeeld tonen zodat 
de leerlingen weten wat het eindresultaat moet zijn. 

• Voor het klaslied is het belangrijk dat er een duidelijke volgorde afgesproken 
wordt. Welke groep begint, welke is de tweede, … Dit kan je visueel maken op 
het bord of je kan als leerkracht telkens de volgende groep aanwijzen. 

Verloop  Inleiding: + 10 min 
De klasdoos 
(De leerkracht heeft tijdens de speeltijd/middag een doos in de deuropening 
geplaatst. Wanneer de leerlingen terug naar de klas komen moeten ze door deze 
doos kruipen. Als alle leerlingen terug in de klas zijn begint de leerkracht met de 
les.) 
‘Jullie zijn zonet allemaal in onze klasdoos terecht gekomen. Welkom!’ 
Weet iemand waarvan onze doos gemaakt is? van karton/papier/… 
 
Vandaag starten we met een nieuw thema ‘dozen’. Tijdens deze les gaan we meer 
te weten komen over papier en karton. 

Midden 
Fase 1: + 50 min 

Film 1: papier maken 
Kijken jullie met me mee naar een filmpje? In dat filmpje leren we hoe men in een 
fabriek papier maakt. 
 
Wie vat het filmpje even kort samen? 
Jullie krijgen allemaal de werkbundel die hoort bij dit nieuwe thema, schrijf er eerst 
vooraan je naam op. 
We beginnen op bladzijde 2, onderaan zie je een gek vierkant blokje staan, weet 
iemand wat dat is? een qr-code 
En wat kan je daarmee doen? Als je daar een foto van neemt met de camera van je 
smartphone/tablet  dan stuurt die je door naar een website of filmpje in dit geval.  
Als je thuis het filmpje nog een keer wil bekijken dan kan je dat zo doen. Je zal deze 
in de rest van de bundel ook nog enkele keren tegen komen. 
Wie wil de opdracht eens voorlezen?  
Het proces van papier.  
Je hebt net een filmpje bekeken over het proces van papier.  
Je mag het nog eens bekijken, maar nu moet je goed luisteren zodat je de woorden 
kan aanvullen. 
Succes! 
We bekijken het filmpje een tweede keer. Na elke zin zal ik het even stopzetten. 
 
Wist je dat je ook zelf papier kan maken? Het filmpje dat je daarbij kan helpen vind 
je naast het filmpje dat we net gezien hebben.  
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Wie zou dat zelf thuis wel eens willen proberen? 
Film 2: pakpapier maken 
In het volgende filmpje gaan ze geen gewoon papier maken maar inpakpapier. 
Waarvoor gebruikt men inpakpapier? Om cadeautjes in te pakken. 
Wat is het verschil tussen inpakpapier en gewoon papier waar we op schrijven? 
Inpakpapier zit meestal op een rol, heeft tekeningen, en is wat gladder. 
 
We bekijken eerst het filmpje, daarna gaan we kijken naar de tekst in onze 
werkbundel. 
 
Deze keer zijn de woorden die we moeten invullen al voorgedrukt. We zullen eens 
kijken of we de tekst zo al juist kunnen invullen. 
Als dat niet lukt dan bekijken we het filmpje nog een tweede keer. 
 
Film 3: golfkarton maken 
Tot slot gaan we ook nog een keer kijken in een fabriek waar men karton maakt. 
Wat is het verschil tussen papier en karton? 
Karton bestaat uit verschillende lagen papier waardoor het steviger is. 
Voor we starten met kijken gaan we de vragen in de werkbundel lezen. 
Je mag tijdens het kijken als met potlood noteren. 
 
De leerkracht overloopt na het kijken alle vragen in het werkboek klassikaal. 

Fase 2: + 20 min 
Geluiden zoeken 
We hebben nu al lang genoeg gezeten, tijd om aan de slag te gaan. 
Jullie hebben allemaal een kartonnen doos(je) meegebracht. Neem deze eens op je 
bank. 
De uitdelers geven aan iedereen ook een kladblad. 
 
We kijken in onze werkbundel naar pagina 5, wie leest de opdracht eens voor? 
Neem een doos en een blad kladpapier. 
Zoek een partner. 
Samen gaan jullie op zoek naar 10 verschillende geluiden die je kan maken met 
papier (5) en met karton (5). 
Jullie gaan dus 5 verschillende geluiden maken met het blad en 5 verschillende met 
de doos. Deze schrijven jullie ook op bv. met hand slaan op doos, met de doos 
tikken op de bank, …. 
Neem je pen, werkbundel, kladblad en doos en ga op zoek naar je partner. 
Als de timer op het bord klaar is dan moeten jullie ook klaar zijn en ga je zitten. 
 
(timer: 10 min) 
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 Fase 3: + 20 min 
Muziekstuk maken 
Ik heb al heel veel verschillende geluiden gehoord. 
Tijd voor de volgende opdracht, wie leest even voor? 
Jullie hebben nu 10 verschillende geluiden ontdekt.  
Kies nu samen of je de volgende opdracht met het karton of met het papier zal 
uitvoeren. 
Jullie gaan samen een muziekstukje maken dat zal bestaan uit 8 tellen. Dit spelen 
jullie 2 keer na elkaar. 
Een voorbeeld: wrijf – wrijf – tik met vinger – tik met vinger – wapper – wapper – tik 
op bank – tik op bank  
Wanneer iedereen klaar is gaan jullie alle muziekstukjes na elkaar spelen. Zo krijgen 
jullie een mooi klaslied. 
Ik zal een voorbeeld tonen. (De leerkracht voert het voorbeeld twee maal uit en telt 
luidop.) 
 
Jullie krijgen hier opnieuw 10 minuten voor. Je mag je muziekstukje opschrijven op 
een blad maar dit moet niet. 
 
(timer 10 min) 
 
Klaslied oefenen 
Tijd om ons klaslied eens te oefenen. 
We gaan de rijtjes af. 
Dat wil zeggen; eerst beginnen … en …, jullie spelen je stukje van 8 tellen en doen 
dat twee keer. Daarna zijn het … en …, …. 
 
Tijd om te oefenen. 
3, 2, 1, start. 

Slot: + 10 min 
Klaslied filmen/opnemen 
Dat ging al heel goed.  
We doen het allemaal nog een keer opnieuw, maar nu ga ik het filmen.  
3, 2, 1, start. 
 
Heel goed gedaan! 
Morgen bekijken we dit filmpje nog een keer in de klas. 
(Indien mogelijk kan je het op de website zetten of doorsturen naar de ouders.) 
Jullie mogen allemaal terug op je eigen plaats gaan zitten. 
 
Evaluatie  
Om de les af te sluiten heb ik voor jullie nog 2 vragen. Die kan je terugvinden op 
bladzijde 27. 
Deze vragen gaan over het samenwerken met je partner. 
Vraag 1: Hoe verliep het samenwerken met je partner? 
Duid de smiley aan die volgens jou het best past. 
Vraag 2: Dit wil ik graag nog zeggen aan de juf/meester: 
Nog iets anders over deze les dat je nog aan mij wil vertellen?  
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LES 2 
Voortaak: leerlingen moeten zelf proper afvalmateriaal meebrengen 
Voorbeeldbrief: 
Beste  
 
Voor een beeldopdracht op … zou ik graag willen werken met (propere) lege verpakkingen.  

• Kleine kartonnen doosjes (bv. smeerkaas, tandpasta, doosjes van medicatie, …) 
• lege flesjes van 33 cl + dopjes  
• eierdozen 
• … 

Liever geen grote PET-flessen, schoendozen, brikken (van melk, chocomelk). Alle andere materialen 
van karton of papier kunnen wel. 
Het zou handig zijn als uw kind ook een rolletje plakband kan meebrengen, indien mogelijk. 
 
Alvast bedankt! 
 

Onderwerp  Afval sorteren 
Leer- 
gebied(en)  

Wereldoriëntatie  
Muzische vorming - beeld 

Tijd  100 min 
Lesdoelen  De leerlingen kunnen 6 verschillende afvalsoorten opnoemen. 

De leerlingen kunnen verschillende materialen bij de juiste afvalsoort plaatsen. 
De leerlingen kunnen aangeven welke kleur vuilbak bij welke afvalsoort hoort. 
De leerlingen kunnen een robot maken met afvalmaterialen die minstens 1 kenmerk 
heeft van de leerling zelf. 

Materiaal 6 voeldozen 
6 x materiaal voor doeldozen bv. lege fles, lege spuitbus, plastic pot, glazen potje, 
bananenschil, oude krant 
Afvalmateriaal voor robot 
Lijmstiften 
Touw 
Plakband  
Verschillende bindingsmaterialen  
Werkbundel  

Organisatie Het eerste deel van de les is voornamelijk klassikaal of partnerwerk. 
Het tweede deel (het maken van de robot) is individueel. Het is misschien fijn om 
indien mogelijk de banken te groeperen zodat de leerlingen een groter 
werkoppervlak hebben en zo makkelijker kunnen overleggen indien ze dit wensen. 

Inhouds- 
analyse  

Inhoudelijke essentie 
De leerlingen kunnen hun afval juist sorteren. 
We behandelen in deze les 6 soorten afval: restafval, glas, papier en karton, GFT, 
PMD en KGA. 
Inhoudelijke stappen 
De leerlingen ontdekken door middel van de voeldozen dat deze les over afval zal 
gaan. 
Ze ontdekken dan 6 verschillende soorten afval en moeten de gekregen 
afvalmaterialen bij de juiste afvalsoort zetten. Dit doen ze eerst met hun buurman of 
-vrouw en daarna overlopen we klassikaal. 
Dan moeten ze de juiste afvalsoort en de correcte vuilbak verbinden en denken ze 
na over welke vuilbakken ze op school ook kunnen terugvinden. 
Tot slot gaan ze zelf aan de slag met (proper) afval dat ze zelf meebrachten.  
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Hiermee gaan ze een robot maken die minstens 1 kenmerk hetzelfde heeft als het 
kind. 
Tijdens de volgende les krijgen de leerlingen opnieuw tijd om deze robot af te 
werken. 
Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 
• De vuilbakken die in de werkbundel zijn weergegeven hebben mogelijks niet 

hetzelfde formaat of uitzicht als de vuilbakken op de school. De kleur is wel 
gelijk. 

• Het afval sorteren is ook niet makkelijk, er zijn een paar uitzonderingen die bij 
het verbeteren zeker aandacht moeten krijgen: yoghurtpotje en potje van 
champignons bij restafval, alles wat zilver is ook bij restafval, … 

• Bij het maken van de robot moeten de leerlingen ervoor zorgen dat alle 
materialen aan elkaar blijven hangen. De leerkracht kiest zelf of de leerlingen 
ook een lijmpistool mogen gebruiken, dit kan bijvoorbeeld door als leerkracht 
bij het lijmpistool te zitten en de leerlingen te laten langskomen.  

• De leerlingen mogen enkel materiaal gebruiken dat gemaakt is van papier of 
karton. Als extraatje kunnen ook plastic flessen ≤ 33cl en hun doppen.  

Verloop  Inleiding: + 10 min 
Voeldozen  
(De leerkracht verspreidt 6 voeldozen over de klas.) 
Vandaag gaan jullie zelf ontdekken waarrond we zullen werken. 
Jullie zien in de klas 6 voeldozen staan, zo dadelijk maken jullie een grote kring en 
kan je zo langs alle voeldozen gaan. Heb je ze alle 6 gehad dan ga je naar je plaats. 
Wanneer iedereen geweest is zou ik graag van jullie horen wat er overal in de dozen 
zat. 
Maak maar een kring en start! 
 
(Je kan eventueel bladzijde 7 van de werkbundel op het bord tonen zodat de 
leerlingen de materialen kunnen linken aan de beelden.) 
Wie kan mij vertellen wat er in welke doos zat? 
 
Waarover zouden we het vandaag gaan hebben? afval 

Midden 
Fase 1: + 25 min 

Afval sorteren 
Mag je al het afval in één dezelfde vuilbak doen? Nee 
Waarom niet?  
 
Welke verschillende soorten vuilbakken kennen jullie dan? 
 
En weten jullie ook wat in welke vuilbak mag? 
Glas: alle materialen die van glas gemaakt zijn. Soms onderscheiden we ook de 
verschillende kleuren glas: wit, groen, bruin. 
Papier en karton: al het papier en karton, geen vettig papier of behangpapier 
GFT: groente-, fruit- en tuinafval 
PMD: plastic, metaal en drankkartons 
KGA: klein gevaarlijk afval, chemische producten, verf, … 
Restafval: bijna alles dat niet in de andere vuilbakken thuishoort, materialen met 
een zilveren binnenkant: chipszakje, … 
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In jullie werkbundel vinden jullie 6 verschillende afvalsoorten op bladzijde 6. Op 
bladzijde 7 vinden jullie al het afval. 
Probeer eens, in potlood, om met je buurman of -vrouw al het afval bij de juiste 
afvalsoort te schrijven. 
Een tip: bij elke soort horen 5 producten. 
Jullie krijgen hiervoor 7 minuten. 
 
Wanneer de meeste leerlingen klaar zijn kan je de klas en de rij producten afgaan en 
ze één voor één laten zeggen welke soort afval het is. 

Fase 2: + 15 min 
De juiste vuilbak bij de juiste naam 
We weten nu al wat welk materiaal bij welke afvalsoort hoort maar nu moeten we 
ook nog weten in welke vuilbak dat moet. 
Welke vuilbak hoort bij glas, GFT, PMD, …? 
Welke vuilbakken hebben wij hier op school ook? Zet daar achteraan een kruisje bij. 
 
Evaluatie  
Op bladzijde 27 vinden jullie, net zoals gisteren, een vraag over deze les.  
De vraag van vandaag is: Dit heb ik vandaag geleerd. 
Vul maar aan en dan leg je je bundel in je bank en neem je het materiaal dat je tegen 
vandaag moest meebrengen op de bank. 

Fase 3: + 40 min 
Beschouwen 
Jullie gaan zo dadelijk een robot maken met afval. Maar hoe ziet een robot eruit? 
Waaraan denken jullie? Armen? Benen? Een gezicht? 
We gaan eens kijken naar een filmpje van de kunstenaar Oskar Schlemmer.  
(Zie qr-code in bundel of gebruik document ‘links en qr-codes’) 
Hij heeft mensen aangekleed met allemaal verschillende materialen en ik vind dat ze 
ook wel wat op robots lijken. 
Wat vinden jullie?  
Welke dingen herken je?  
Wat zie je vaak terugkomen?  
 
De robot maken 
Ik had gevraagd om vanalles mee te brengen, eigenlijk dingen die jullie zouden 
weggooien, afval dus, maar dan wel proper afval. Ik heb ook vanalles meegebracht. 
De robots die jullie gaan maken moeten minstens 1 kenmerk hebben dat jij ook 
hebt. 
Hoe zouden jullie willen beginnen aan deze opdracht?  
(In de werkbundel staat een stappenplan voor als de leerlingen deze opdracht thuis 
uitvoeren.) 
Een robot gemaakt van afval 
 Jullie hebben allemaal wat lege verpakkingen meegebracht van thuis. Ook de 
juf/meester heeft wat verzameld. Vandaag gaan jullie daarmee een robot maken, 
maar niet zo maar een robot! 
De robot die jij gaat maken moet minstens 1 kenmerk hebben dat jij ook hebt. 
Bijvoorbeeld: dezelfde T-shirt, haarkleur, … 
 
Jullie krijgen daar vandaag tijd voor en tijdens de volgende les ook nog even. Dus het 
is niet erg als het vandaag niet volledig af is. 
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Je mag het materiaal gebruiken dat je zelf bijhebt, maar je mag ook mijn materiaal 
gebruiken, of je kan misschien eens bij iemand anders gaan vragen als die iets leuks 
bijheeft, … 
Je mag bijna alles gebruiken, lijm, plakband, touw, …. Al het materiaal dat vooraan 
ligt. 
Maar denk eraan dat je robot 1 kenmerk moet hebben dat jij ook hebt. 
 
Jullie krijgen tijd tot … 

Slot: + 10 min 
Opruimen 
Jullie hebben vandaag al hard gewerkt, tijdens de volgende les gaan ze zeker 
allemaal klaar raken. 
Maar nu is het tijd om op te ruimen. 
Al je eigen materiaal steek je terug in je zak, materiaal dat van mij was leg je terug 
vooraan, tenzij je dat morgen nog gaat gebruiken. 
Ben je helemaal klaar met je eigen bank dan kan je je buur nog helpen met 
opruimen. 
Daarna ga je op je stoel zitten. 
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LES 3 
 

Onderwerp  Afvalverwerking 
Leer- 
gebied(en)  

Wereldoriëntatie  
Muzische vorming - beeld 

Tijd 100 min 
Lesdoelen De leerlingen weten wat afvalverwerking is. 

De leerlingen kunnen de 5 verschillende afvalverwerkingsmanieren opsommen en 
kort uitleggen. 
De leerlingen kunnen aangeven welke manieren van afvalverwerking goed en slecht 
zijn voor de natuur. 
De leerlingen kunnen een robot maken met afvalmaterialen die minstens 1 kenmerk 
heeft van de leerling zelf. 

Materiaal Werkbundel 
Materiaal voor robot (zie vorige les) 
Identiteitskaart voor robot (indien tijd over) (zie ‘Bijlagen’) 
Timer  

organisatie Het inhoudelijke deel over de afvalverwerking zal klassikaal en met partnerwerk 
verlopen. 
Het bouwen aan de robot doen de leerlingen individueel zoals tijdens de vorige les. 

Inhouds- 
analyse  

Inhoudelijke essentie 
De leerlingen kunnen de 5 verschillende afvalverwerkingen opsommen en kort 
uitleggen. 
Ze weten ook welke goed en slecht zijn voor de natuur. 

• Recyclage 
• Composteren 
• Verbranden 
• Storten 
• Sluikstorten   

Inhoudelijke stappen 
De 5 verschillende vormen van afvalverwerking staan reeds op het bord. De 
leerlingen vertellen wat ze hier al over weten. 
Daarna vullen ze per 2 het eerste tekstje in de werkbundel aan. 
Hiervoor krijgen ze een paar minuten, daarna overlopen we dat klassikaal. 
De andere 4 tekstjes zullen op dezelfde manier afgehandeld worden. 
Daarna bespreken ze even welke manieren goed en / of slecht zijn voor de natuur. 
En vullen ze de evaluatievragen van deze les in. 
Nu is er nog tijd om verder te werken aan de robot waar ze de vorige les mee gestart 
zijn. 
Op het einde van de les is er een toonmoment waarop iedereen de robots kan 
bewonderen. Je kan eventueel ook de ouders uitnodigen in de klas (bijvoorbeeld 10 
minuten voor de laatste bel gaat.) 
Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 
/ 

Verloop  Inleiding: + 10 min 
Wat kennen we al? 
(De leerkracht schrijft op het bord: storten – recycleren – composteren – 
verbranden – sluikstorten.) 
Wie leest deze woorden eens een keer voor? 
Wie heeft (één van) deze woorden al een keer gehoord? 
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Wie kan één van deze woorden eens uitleggen? 
 
Dit zijn allemaal verschillende manieren om afval te verwerken. We gaan vandaag 
deze 5 nog wat verder bekijken. 

Midden 
Fase 1: + 40 min 

Storten, verbranden, composteren, recycleren en sluikstorten onder de loep 
De eerste manier die jullie in je bundel kunnen terugvinden is storten, op bladzijde 
10. 
Bovenaan zie je de woorden die je moet invullen en daarna de tekst met gaten. 
Probeer eens even per 2 om de eerste tekst in te vullen, best met potlood. 
 
We overlopen eens samen. Wie leest de eerst zin en vult in?  
 
(De leerkracht overloopt alle teksten op deze manier.) 
 
Goed en slecht voor de natuur 
We hebben nu 5 verschillende manieren van afvalverweking besproken. Maar zijn 
deze allemaal goed voor de natuur? 
Waarom wel/niet? 
Welke zijn goed voor de natuur? Recycleren, composteren 
Deze mogen we op bladzijde 12 onderaan groen kleuren. 
Welke zijn niet goed voor de natuur? Storten, verbranden, sluikstorten 
Deze kleuren we rood. 
 
Evaluatie 
Op bladzijde 27 hebben ze opnieuw 1 laatste vraag voor jullie: Welke manier van 
afvalverwerking vind jij het beste?  
Omcirkel. En leg uit waarom. 
Dit kan voor iedereen anders zijn, denk even na en vul dan in. 
Ben je klaar? Dan leg je je bundel in je bank. 

Fase 2: + 35 min 
Mijn robot 
Jullie krijgen opnieuw tijd om aan je robot te werken. 
Ik zet een timer op het bord, wanneer deze afloopt is het tijd om op te ruimen en 
zouden alle robots klaar moeten zijn. 
 
(timer: 35 min) 
Identiteitskaart 
(Voor de leerlingen die tijd over hebben.) 
Wanneer jullie klaar zijn met je robot dan maak je je bank proper. Daarna kom je bij 
mij een identiteitskaart halen van je robot. Je mag deze helemaal zelf invullen.  
Een naam verzinnen, hoe oud is je robot, wat eet je robot, een land/stad bedenken, 
misschien heeft je robot wel een speciale kracht/knop, op de achterkant mag je zijn 
huis tekenen. Zijn dat huizen zoals die van ons, iglo’s, …? 

Fase 3: + 10min 
Opruimen  
Tijd om op te ruimen. 
Zorg ervoor dat al het materiaal op zijn plaats ligt en dat je robot in het midden van 
je bank staat. We gaan zo dadelijk een kleine tentoonstelling houden. 
Ben je klaar? Dan help je je buur of ga je op je stoel zitten. 
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Slot: + 5 min 
Toonmoment  
Tijd om eens te kijken naar de robots van de rest van de klas.  
Ga allemaal achter je stoel staan. 
Je mag rondlopen en kijken, als ik klap dan wandel je naar je stoel. 
Blijf overal af. 
Wat vond jij van de werkjes van de rest van de klas? 
Vond je het leuk om te maken en waarom? 
Had je enkele klasgenoten herkend in de robots? Hoe zag je dat? 
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LES 4 
 

Onderwerp  Hoekenwerk 
Leer- 
gebied(en)  

Hoek 1: Nederlands 
Hoek 2: wereldoriëntatie 
Hoek 3: wiskunde 
Hoek 4: wereldoriëntatie – Nederlands 
Hoek 5: wiskunde – wereldoriëntatie – Nederlands 
Extra hoek: wereldoriëntatie – Nederlands  

Tijd  100 min 
Lesdoelen  De leerlingen kunnen in groep een elfje schrijven over het thema ‘dozen’. 

De leerlingen kunnen de juiste afbraaktijd bij het juiste afval plaatsen. 
De leerlingen kunnen een constructie nabouwen met behulp van een foto en 
grondplan. 
De leerlingen kunnen het proces van papier in de juiste volgorde plaatsen. 
De leerlingen kunnen zelf een doosje vouwen met behulp van een stappenplan en 
uitgevouwen doos. 
De leerlingen kunnen een stappenplan volgen. 
De leerlingen kunnen de gekregen taak uitvoeren. 

Materiaal Hoek 1: klaspapier – gedichten (zie document ‘Bijlagen) 
Hoek 2: kaarten met afval en afbraaktijden (zie document ‘Bijlagen) 
Hoek 3: gekleurde blokjes (liefst vierkant) eventueel duplo 
Hoek 4: prenten werkbundel in het groot (zie document ‘Bijlagen) 
Hoek 5: verschillende kleine doosjes – papier – schaar – lijmstift  
Extra hoek: drankkarton of tetrablik per leerling – gekleurde tape – klittenband – 
nietjesmachine – schaar – lat – zwarte stift – water  
Bundel 
Timer 
Takenkaartjes  

Organisatie De leerlingen zitten in gelijke groepen, na 15 minuten schuiven ze door naar de 
volgende hoek. 
Er is 15 minuten voor de inleiding en uitleg van de hoeken. 
En 10 minuten voor het slot en de korte evaluatie. 

Inhouds- 
analyse  

Inhoudelijke essentie 
De leerlingen kunnen in groep vooraf uitgelegde opdrachten uitvoeren. 
Elke leerling heeft binnen de groep een eigen taak. 
Inhoudelijke stappen 
De leerkracht legt de hoeken uit, verdeelt de groepen en de taken. 
Daarna voeren de leerlingen het hoekenwerk uit (15 minuten per hoek). 
Tot slot blikken de leerlingen terug op het hoekenwerk, vullen de evaluatie in en 
lezen de elfjes voor aan de klas. 
Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 
• Het zou kunnen dat er niet genoeg tijd is voor de elfjes. Deze kunnen ook 

gebundeld worden om in de klasbib te zetten. 
• De leerkracht verdeelt de takenkaartjes zelf. Je kan zelf kiezen dat je de 

leerlingen een taak geeft waarvan je weet dat ze het goed kunnen. Of je kan ze 
uitdagen en een taak geven die wat meer moeite vraagt. 
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Verloop inleiding: + 5 min 
Afspraken 
Vandaag gaan we een hoekenwerk doen. 
Voor we hiermee kunnen starten moeten we eerst enkele afspraken maken. 
Je spreek rustig met elkaar en roept niet door de klas. 
Iedereen heeft een eigen taak en voert deze zo goed mogelijk uit. 
We hebben respect voor het materiaal en doen niets stuk. 
Als er een vraag is dan steek je je vinger in de lucht. 
Wanneer de timer afloopt staat iedereen achter zijn stoel, klaar om door te 
schuiven. Dat wil zeggen dat je binnen de tijd moet klaar zijn met opruimen. 

Midden 
Fase 1: + 10 min 

Uitleg verschillende hoeken 
Het hoekenwerk bestaat uit 5 hoeken. Bij elke hoek hoort een blad uit je bundel. 
(Uitleg van de hoeken in Fase 2.) 
 
Groepsindeling 
(De leerkracht toont de groepsindeling op het bord.) 
 
Taakverdeling  
Zoals ik bij de afspraken al gezegd heb heeft iedereen een eigen taak. 
…, …, …, … en … zijn de materiaalmeesters. 

• Jullie mogen als enige van je plaats komen om materiaal te halen. 
• Wanneer er iets moet worden afgegeven, doe jij dat! 

…, …, …, … en … zijn de leiders. 
• Jullie zorgen dat de groep aan het werk blijft. 
• Jullie zorgen er ook voor dat iedereen zijn best doet en goed meewerkt. 
• Jullie letter erop dat iedereen eens aan de beurt komt. 

…, …, …, … en … zijn de verslaggevers. 
• Jullie zorgen ervoor dat alles opgeschreven wordt. (zeker bij het elfje) 
• Tijdens de bespreking met de juf mag jij de antwoorden voorlezen. 

…, …, …, … en … zijn de bemiddelaars. 
• Jullie moedigen iedereen aan om goed mee te doen. 
• Jullie proberen conflicten op te lossen. Jullie moedigen iedereen aan om 

elkaar te helpen. 
• Jullie geven andere kinderen eens een complimentje. 

…, …, …, … en … zijn de tijdmeesters. 
• Jullie bekijken hoe lang je aan elk deel van de opdracht zal werken. 
• Jullie waarschuwen de groep als de werktijd bijna voorbij is en als men moet 

starten met opruimen. 
Elke leerling krijgt een kaartje met zijn taak op, deze liggen klaar in de hoek waar 
jullie starten. 

Fase 2: + 75 min (15 min/hoek) 
Hoek 1: elfje 
Op de tafel kunnen jullie allemaal gedichten vinden over dozen. Kies 1 gedicht uit 
met je groep en lees dit.  
En dan is het aan jullie. 
Jullie gaan ook een gedicht schrijven over dozen. Niet zomaar een gedicht, een elfje. 
Een elfje is een gedicht dat bestaat uit precies 11 woorden, verdeeld over 5 regels. 
Bedenk samen in je groep een elfje. Schrijf dit eerst op een kladblad en vul het 
daarna onderaan op het blad in. 
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Hoek 2: afval in de natuur 
Jullie weten al wat zwerfafval is. 
Als niemand dat zwerfafval opraapt dan zal dit na een tijd vergaan. 
Maar hoelang duurt het voor een stukje afval vergaan is? 
Dat hangt natuurlijk af van de afbraaktijd. 
De afbraaktijd is tijd die de natuur nodig heeft om afval te verteren. 
Leg de prenten van het afval bij de juiste tijd. 
Klaar? Dan kunnen jullie de correctiesleutel vinden in de enveloppe. 
Alles juist? Verbind dan de correcte afbraaktijd met het juiste afval. 
 
Hoek 3: constructies 
Omdat onze dozen allemaal verschillende groottes hebben werken we voor deze 
opdracht met vierkante blokken. 
Ik heb voor jullie verschillende blokkenbouwsels gemaakt. Het is nu aan jullie om 
deze zo goed mogelijk na te bouwen. 
Let op! Je kan niet alle blokken op de foto zien. Op de plattegrond wel. 
De laatste 3 plattegronden vullen jullie zelf in. 
 
Hoek 4: het proces van papier 
Leg de foto’s op de tafel in de juiste volgorde.  
Klaar? Neem uit de enveloppe de correctiesleutel.  
Alles juist? Zet het juiste nummer bij de juiste foto. 
(Indien de leerlingen een computer of tablet kunnen gebruiken is er ook een 
learningapp die dezelfde opdracht weergeeft. De link kan je vinden in het document 
‘links en qr-codes’.) 
 
Hoek 5: zelf een doos bouwen 
Volg de stappen op het stappenplan. Iedereen maakt een eigen doos. 
In de hoek vinden jullie al doosjes die open geplooid zijn, jullie kunnen dus 
onmiddellijk naar stap 2. 
Als je doosje klaar is dan schrijf je je naam erop en zet je het op de kast/in de gang/… 
 
Extra hoek: portemonnee maken of tijd over-werkjes 
Indien je nog extra hoeken wil maken kan je vragen om een drankkarton of tetrablik 
mee naar de klas te brengen. Dan kunnen ze het stappenplan gebruiken op bladzijde 
29-30.  
Let wel op: je zal dan meer dan 100 min nodig hebben of de tijd per hoek moeten 
aanpassen. 

Slot: + 10 min 
Bespreking 
Ga eens bij de hoek staan die jij het meest interessant vond. Vertel eens waarom. 
Ga bij de hoek staan die jij het minst interessant vond. Vertel waarom. 
Neem je bundel op bladzijde 28 en vul de vragen in. 
De kinderen in mijn groep zijn: 
Dit ging vandaag goed in onze groep: 
Dit willen we volgende keer anders doen: 
Hoe verliep de samenwerking in onze groep? Duid de juiste smiley aan. 
 
Voordragen elfjes  
Nu zou ik graag van elke groep de verslaggever vooraan willen met zijn bundel. 
We beginnen bij …, jij met jullie elfje eens voorlezen. 
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EXTRA LES DRAMA 
 

Onderwerp  Niets is wat het lijkt 
Leer- 
gebied(en)  

Muzische vorming - drama 

Tijd  50 min 
Lesdoelen  De leerlingen durven hun fantasie gebruiken. 

De leerlingen durven experimenteren door materialen anders te gebruiken. 
De leerlingen kunnen in groep een kort toonmoment voorbereiden en uitvoeren. 
De leerlingen kunnen zonder woorden aan de rest van de klas duidelijk maken op 
welke plaats het toonmoment zich afspeelt en wat de nieuwe functie van de doos is. 
De leerlingen kunnen gericht observeren. 

Materiaal  Een kooitje (bv van een vogel) 
10 bananen (of ander fruit/groente) 
10 dozen (dezelfde of verschillende groottes) 
Timer  
Kaartjes met verschillende plaatsen 

Organisatie  Het eerste deel van de les is klassikaal en wordt gestuurd door de leerkracht. 
In het tweede deel werken de leerlingen in groep. 
Tot slot brengt elk groepje een kort toonmoment voor de klas. 

Inhouds- 
analyse  

Inhoudelijke essentie 
De leerlingen durven hun fantasie gebruiken. 
Ze geven een alledaags voorwerp een nieuwe functie. 
Inhoudelijke stappen 
Eerst gaat de leerkracht de fantasie van de leerlingen prikkelen. 
De leerlingen gaan er daarna mee aan de slag. De leerkracht vertelt hen wat ze 
moeten doen. 
Hierna gaan de leerlingen in groepjes aan de slag, de leerkracht geeft hen een 
voorwerp en ze moeten zelf op zoek gaan naar een nieuwe functie hiervan. Ze 
krijgen ook de plaats waar het toonmoment zich moet afspelen. 
Tot slot stellen alle groepjes hun voorwerp voor aan de klas door middel van een 
kort toonmoment. 
Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 
• De leerlingen mogen zelf kiezen hoe lang het toonmoment duurt. Ze moeten 

zich er zelf veilig bij voelen en bepalen zelf de inhoud. 
• Sommige leerlingen zullen wat extra sturing nodig hebben. Hun fantasie moet 

geprikkeld worden. 
Verloop  Inleiding: + 5 min 

Een zeldzaam dier 
Kom eens allemaal wat dichter. Ik heb hier iets heel zeldzaams bij.  
(Leerkracht toont een kooitje en haalt er een banaan uit. (Dit kan uiteraard ook een 
andere fruitsoort/groentesoort zijn.))  
Kijk je mag hem eens aaien, dit is één van de meest zeldzame dieren. Voel maar 
eens hoe zacht zijn pels is. (Laat de leerlingen voelen.) 
Wees voorzichtig, als hij boos wordt dan kan hij flink bijten! 

Midden 
Fase 1: + 10 min 

De laatste 10 
Ik heb nog wat van zijn vriendjes meegebracht. (Leerkracht deelt 10 bananen uit.) 
 Helaas zijn dit de laatste 10 exemplaren dus ik kan niet iedereen één geven.  
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We lopen door de drukke straten van de stad en de baasjes (iedereen met een 
stukje fruit) zijn heel fier op hun nieuwe exotische vriend. Zo fier dat jullie het aan 
iedereen willen tonen die er geen heeft.  
Diegene die geen banaan hebben mogen inspelen op de anderen. Je kan boos 
reageren, blij, verwonderd, verliefd, … 

Fase 2: + 10 min 
Wisselen  
Tijd om te wisselen, de diertjes krijgen nu nieuwe baasjes. 
MAAR de nieuwe baasjes zijn niet meer zo vriendelijk. Ze zijn overdreven 
beschermend. En de anderen zijn verschrikkelijk nieuwsgierig. Ze willen er echt alles 
over te weten komen. Hoe meer ze aandringen hoe bozer de baasjes worden. 
 
Blij, boos, verdrietig, bang en verbaasd 
Onze dieren mogen terug gaan rusten. 
Vooraleer we aan de volgende opdracht beginnen gaan we nog één keer iets 
oefenen. Maak allemaal een grote cirkel. 
Ik noem een gevoel en jullie gaan dit uitbeelden zonder iets te zeggen en door enkel 
je lichaam te gebruiken. Dat wil zeggen dat ik niets mag horen maar heel veel moet 
zien. 
Kijk, ik doe er eentje voor en jullie raden welke emotie het is. 
Nu is het aan jullie: blij, boos, verdrietig, bang, verbaasd. 

Fase 3: + 10 min 
Een banaan als dier, een doos als … 
Tijd voor iets anders. 
Daarnet kregen jullie van mij een voorwerp en vertelde ik erbij wat het was. 
Deze keer krijgen jullie een voorwerp en gaan jullie zelf bedenken wat het is.  
Dat wil zeggen dat het voorwerp een hele nieuwe betekenis krijgt. 
Jullie mogen zo dadelijk groepjes maken van 2 of 3 personen. 
Dan krijgen jullie van mij je voorwerp en mogen jullie 10 minuten nadenken over de 
betekenis die jullie eraan gaan geven. 
Je maakt een kort toonmoment waardoor duidelijk wordt wat de nieuwe functie van 
jullie voorwerp is. Jullie krijgen ook een plaats, op deze plaats speelt het 
toonmoment zich af. De rest van de klas moet kunnen raden welke plaats jullie 
gekregen hebben. 
In dat toonmoment mogen jullie niet praten. Dat wil zeggen dat je met je lichaam 
veel duidelijk moet maken, net zoals we geoefend hebben in de kring. 
 
(Elk groepje krijgt een lege doos. Deze dozen kunnen even groot zijn of verschillende 
groottes hebben.) 
(timer: 10 minuten) 

Slot: + 15 min 
Toonmoment  
Wie wil beginnen? 
De rest van de klas moet goed opletten zodat jullie na het toonmoment kunnen 
zeggen op welke plaats het zich afspeelde en wat de nieuwe functie van de doos is. 
Na het toonmoment mag de klas raden. 
Is er gesproken tijdens het toonmoment? 
Wat was de nieuwe functie van de doos? 
Waar vond het toonmoment plaats? 
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Naam: ____________________________  Nummer: _____  Klas: _____ 
 

Eindtoets thema dozen 
 
1. Bij het maken van papier voegen ze twee dingen samen in een grote bak met 

water, welke?  
……………………………………………… en ……………………………………………… 
 

2. Wat zorgt voor de stevigheid van het karton? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Karton bestaat uit 3 lagen, welke 3 lagen? 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

4. Zet bij volgende materialen in welke vuilbak deze thuishoren. 
Potje van yoghurt ……………………………………………… 
Blikje cola  ……………………………………………… 
Verf   ……………………………………………… 
wc-rol   ……………………………………………… 
Kapot glas  ……………………………………………… 
Klokhuis   ……………………………………………… 
 

5. Kies een vorm van afvalverwerking en leg deze uit. 
……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Is dit volgens jou een goede of een slecht manier? En waarom? 
……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dit denk ik van de toets: Dit denkt de juf/meester 

 
………/10 

 
……/10 

 

……… /10 

 

…… /0.5 

 

…… /1 

 

…… /1.5 

 

…… /3 

 

…… /2 

 

…… /2 

 



Naam: ______________ Klas: _____
Nummer: _____

Dozen

1



1. papier en karton

1. Het proces van papier.

Je hebt net een filmpje bekeken over het proces van papier. 
Je mag het nog eens bekijken, maar nu moet je goed luisteren zodat 
je de woorden kan aanvullen.
Succes!

“Papier en karton horen in de __________________. En hoe gaat 
dat dan verder? 

Het gaat naar de _____________________________. Hier komt al 
dat oude papier bij elkaar om er nieuw papier van te maken. Eerst 
wordt het papier fijngemaakt tot __________________________. 

Bomen? Zijn die ook nodig? Ja, voor het maken van 
_____________________ heb je wat hout nodig. Eerst moet het 
vuil van de stammen af. Ook het hout wordt tot pulp vermalen. 

De __________________ en de ___________________ komen 
samen in een grote bak met veel water. 

De pap gaat op een grote ____________. Zo kan het water eruit 
stromen. 

Het papier wordt op maat gesneden met een 
_______________________. 

En daarna gedroogd in de _______________________. Je ziet de 
damp er zelfs vanaf komen. 

Het nieuwe papier is klaar!” de papierfabriek zelf papier maken

2



2. Hoe wordt inpakpapier gemaakt?

We kijken naar een ander filmpje. 
Hier wordt duidelijk uitgelegd hoe inpakpapier wordt gemaakt. 
We bekijken het twee keer.
Hierna vul je de tekst hieronder in. Je krijgt al enkele woorden. 

“Hoe wordt pakpapier gemaakt? 

In de fabriek hebben ze _____________________ papier en inkt 
in allerlei _________________. 

Met een ________________________wordt het papier naar de 
machine gebracht, waar ze er __________________ op gaan 
drukken. Ook de ___________ gaat in de 
______________________. 

Dan worden de stempelrollen gepakt. Daar staan de 
____________________ op die straks gedrukt gaan worden. Het 
papier gaat in de machine en _________________ maar! 

De inkt gaat op de ____________________ en die drukt het weer 
op het papier. 

Zo krijg je prachtig __________________ voor… Sinterklaas!”

inkt – stempelrol – figuurtjes – vorkheftruck – machine –
figuurtjes – grote rollen – drukken – kleuren – pakpapier

pakpapier maken
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3. Hoe maakt men kartonnen dozen?

We weten nu al hoe papier en inpakpapier gemaakt worden. Maar 
hoe maakt men karton? En hoe kunnen we uit dat karton dozen 
maken?  
Bekijk het filmpje en los de vragen op. 

Karton bestaat uit verschillende verdiepingen. 
Hoeveel? _________________

Wat zorgt voor de stevigheid van het karton? 
_________________

Waarom maakt men het papier warm en vochtig? 
___________________________________________________

Wat is de naam van de meest gebruikte doos ter wereld?
 De Belgische vouwdoos 
 De Amerikaanse vouwdoos 
 De Zweedse vouwdoos

Deze doos heeft een aantal uitsparingen (slitsen) en een aantal 
vouwranden (rillen).
Het patroon is voor iedere doos anders/hetzelfde.

Wat heb je niet nodig om een doos te maken?
lijm – water – papier – steen 

golfkarton maken
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4. Geluiden maken met papier en karton

Neem een doos en een blad kladpapier.
Zoek een partner.
Samen gaan jullie op zoek naar 10 verschillende geluiden die je kan 
maken met papier (5) en met karton (5). 

papier                                                         karton

1 ............................................... 1 ...............................................

2 ............................................... 2 ...............................................

3 ............................................... 3 ...............................................

4 ............................................... 4 ...............................................

5 ............................................... 5 ...............................................

5. Muziek maken met papier of karton

Jullie hebben nu 10 verschillende geluiden ontdekt. 

Kies nu samen of je de volgende opdracht met het karton of met het 
papier zal uitvoeren.

Jullie gaan samen een muziekstukje maken dat zal bestaan uit 8 
tellen. Dit spelen jullie 2 keer na elkaar.

Een voorbeeld: wrijf – wrijf – tik met vinger – tik met vinger –
wapper – wapper – tik op bank – tik op bank 

Wanneer iedereen klaar is gaan jullie alle muziekstukjes na elkaar 
spelen. Zo krijgen jullie een mooi klaslied.
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2. Afval sorteren

1. 6 verschillende soorten afval

Schrijf het afval dat je kan vinden op de volgende 
bladzijde bij de juiste vuilbak.

In elke vuilbak horen 5 materialen. 

restafval
………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

glas
………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

papier en karton
………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

GFT
groente-, fruit- en tuinafval

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

PMD
plastic, metaal en drankkartons

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

KGA
klein gevaarlijk afval

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 6



potje van 
yoghurt

potje van 
champignons

zilverpapier

chipszak

inpakpapier

reclame

wc-rol

kartonnen 
doos

krant

oud broodeierschaal

bananenschil

klokhuis

plastic flessen

shampoofles

melkbrik 

brikje 
fristi

blikje 
Fanta

batterijen

spuitbus

verf lege bus Dreft

chemische 
producten

glazen fles

kapot glas

Capri sun

grote glazen 
pot

kapot bord

kleine glazen 
pot

visresten
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2. De juiste vuilbak

Waar blijven we met al dat afval vooraleer de vuilniskar het komt 
halen of voor we het naar het containerpark doen?
Verbind het soort afval met de juiste vuilbak.

Zet daarna een vinkje bij de vuilbakken die op de speelplaats staan. 

restafval

PMD

papier en karton

KGA

glas

GFT
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3. Een robot gemaakt van afval

Jullie hebben allemaal wat lege verpakkingen meegebracht van 
thuis. Ook de juf/meester heeft wat verzameld. Vandaag gaan jullie 
daarmee een robot maken, maar niet zo maar een robot!

De robot die jij gaat maken moet minstens 1 kenmerk hebben dat jij 
ook hebt. Bijvoorbeeld: dezelfde T-shirt, haarkleur, …

Kijk eerst naar het filmpje van Oskar Schlemmer (kunstenaar).
Welke elementen herken je?

Stap 1
Denk na over het kenmerk dat jij en de robot 
hetzelfde zullen hebben. Gekozen?

Stap 2
Kijk eens naar wat jij hebt meegebracht en wat de juf/meester heeft 
verzameld.
Wat kan je gebruiken om je robot te maken?

Stap 3
Denk even na over de manier waarop je alles aan elkaar zal maken.
lijmstift – plakband – touw – … 

Stap 4
Tijd om te starten. Hier vind je nog enkele voorbeelden.

9
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3. afvalverwerking

1. Wat gebeurt er met ons afval na de vuilnisbak?

Er zijn verschillende manieren om het afval te verwerken.
Hieronder ontdekken jullie: de stortplaats, de verbrandingsoven, 
composteren en recycleren. 
Maar sommige mensen doen aan sluikstorten. Weten jullie wat dat 
is? Ontdek het bij puntje 5.
Als jullie tijd over hebben dan kan je het filmpje bekijken. Hierin kan 
je zien wat men vandaag met afval doet maar 
ook hoe men vroeger met afval omging.

Dit is een 
……………………………………

25% of ¼ van ons afval komt terecht op zo’n grote stortplaats. Dat 
kost niet veel maar… het is ook niet goed voor het milieu! 

Enkele problemen die een stortplaats veroorzaakt: 
- Vervuiling van de …………………………:

giftige stoffen dringen in de bodem. 
- Vervuiling van het …………………………: 

door de regen spoelen giftige stoffen in beken en rivieren.
- Vervuiling van de …………………………: 

stoffen die liggen te rotten, brengen gevaarlijke gassen in de lucht.
- ……………………………………………………………: 

vossen, konijnen en meeuwen komen voedsel zoeken op 
stortplaatsen vol met gif.

1. water – lucht – stortplaats –
bodem – zieke en dode dieren 
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Dit is een 
…………………………………….

24% van ons afval wordt ……………………… in grote 
……………………………………………. 
Ook die zorgen voor grote problemen!
- Assen: 

na de verbranding blijven er assen over. Die zijn erg 
……………………………………………. Ze worden naar speciale 
………………………………………… gebracht. 

- Rook: 
door de verbranding ontstaat schadelijke rook. 
Die wordt ………………………, maar niet altijd even goed. Als de 
temperatuur in de ovens niet hoog genoeg is, kan de rook ook erg 
…………………………………………… bevatten. 

2. gefilterd – giftige stoffen –
verbrandingsoven – stortplaatsen –
giftig en vervuilend – verbrand –
verbrandingsovens

Soms ……………………………… 
we ons afval ook, zoals je hier ziet! 

22% van ons afval wordt gecomposteerd. Dit wil zeggen dat we van 
dierlijk en plantaardig afval (etensresten, tuinafval) 
……………………… maken! 

Compost is een soort …………………… die boordevol 
………………………………………… zit. Daarom wordt die gebruikt 
om de grond van tuinen en parken te ………………………………. 

3. verbeteren – aarde – voedingsstoffen –
composteren – compost 
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Dit is het symbool voor 
……………………………………

29% van ons afval wordt ………………………………. Het komt 
terecht in het ……………………………………: papier, karton, glas, 
plastic, metaal, enzovoort. Al dat afval wordt daar verzameld. 

Later wordt het dan …………………………………. Dat wil zeggen 
dat het klaargemaakt wordt om opnieuw te worden gebruikt. 

4. gesorteerd – gerecycleerd –
containerpark – recyclage 

5. schoongemaakt – natuur –
sluikstorten – stortplaats 

2. Goede en slechte manieren van afvalverwerking

Welke manieren zijn goede manieren van afvalverwerking? Als je de 
oefeningen hierboven hebt ingevuld zal je dit zeker weten! 
Kleur de kaartjes rood of groen: groen als het een goede manier van 
verwerken is, rood als het een slechte manier van verwerken is!  

storten

recycleren

verbranden composteren

sluikstorten

Sommige mensen storten hun vuilnis 
op plaatsen waar het verboden is 
bijvoorbeeld langs een weg. 

Dit noemen we …………………………………… . 

Dat is gevaarlijk voor de ………………………. Al dat vuilnis moet 
naar een echte ………………………………… gebracht worden. De 
plek waar gestort werd, moet ook weer 
………………………………… worden. Dat kost allemaal veel geld! 
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4. hoekenwerk

1. Hoek 1: elfje 

Op de tafel kunnen jullie allemaal gedichten vinden 
over dozen. Kies 1 gedicht uit met je groep en lees dit. 
En dan is het aan jullie.
Jullie gaan ook een gedicht schrijven over dozen. Niet zomaar een 
gedicht, een elfje.
Een elfje is een gedicht dat bestaat uit precies 11 woorden, verdeeld 
over 5 regels.
Bedenk samen in je groep een elfje. Schrijf dit eerst op een kladblad 
en vul het daarna hier onderaan in.

Het voorbeeld:

Ons elfje:

13



2. Hoek 2: afval in de natuur

Jullie weten al wat zwerfafval is.
Als niemand dat zwerfafval opraapt dan zal dit na een tijd vergaan.
Maar hoelang duurt het voor een stukje afval vergaan is?
Dat hangt natuurlijk af van de afbraaktijd.
De afbraaktijd is tijd die de natuur nodig heeft om afval te verteren.
Leg de prenten van het afval bij de juiste tijd.
Klaar? Dan kunnen jullie de correctiesleutel vinden in de enveloppe.
Alles juist? Verbind dan de correcte afbraaktijd met het juiste afval.

6 maanden

2 weken

50 jaar

1 jaar

5 jaar

12 jaar

oneindig

oneindig

oneindig

20 jaar

kauwgomblikje

sigarettenpeukijsstokje

fietsbandbananenschil

plastic taskrant

glazen potjeklokhuis

14



3. Hoek 3: constructies

Omdat onze dozen allemaal verschillende groottes hebben 
werken we voor deze opdracht met vierkante blokken.
Ik heb voor jullie verschillende blokkenbouwsels gemaakt. Het is nu 
aan jullie om deze zo goed mogelijk na te bouwen.
Let op! Je kan niet alle blokken op de foto zien. Op de plattegrond wel.
De laatste 3 plattegronden vullen jullie zelf in. 

3 4 5
2 1 0

2 3 2
2 0 1

2 3 2
2 1 1

3 3 2
2 1 1

5 4 2
3 2 1
2 1 0

2 2 5
2 0 0
1 0 0

2 0 3
0 1 0
2 0 2

15



4. Hoek 4: het proces van papier

Leg de foto’s op de tafel in de juiste volgorde. 
Klaar? Neem uit de enveloppe de correctiesleutel. 
Alles juist? Zet het juiste nummer bij de juiste foto.

16



5. Hoek 5: zelf een doos vouwen

Volg de stappen op het stappenplan. Iedereen maakt een eigen doos. 

17



Tijd over?

Bespreek in groep.

18



Tijd over?

1. origami

Neem een vierkant blad papier en volg de stappen.

nog meer stappenplannen
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3. kruiswoordraadsel

Vul de zinnen aan en schrijf de woorden op de juiste plaats in het 
rooster. Welk woord komt tevoorschijn?
Let op: ‘ij’ schrijf je in één vakje! 

2. rebus

Los de rebus op.

20



4. Ontwerp je eigen cornflakes

Ontwerp de doos voor je eigen cornflakes.
Je mag ook de doos van je lievelingscornflakes aanpassen. 

21



Vraag 1: Ik doe altijd het licht uit als ik mijn kamer verlaat. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 2: Als ik mijn tanden poets, dan draai ik de kraan dicht tot ik klaar ben. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 3: Ik probeer mijn afval steeds in de juiste vuilnisbak te gooien.
 Waar
 Niet waar

Vraag 4: Als ik naar school kom breng ik een plastic drinkfles mee die ik kan 
hergebruiken. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 5: Ik gebruik een brooddoos in plaats van zilverpapier om mijn lunch te 
verpakken. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 6: Ik sluit thuis de deuren als ik een kamer verlaat, zo kan de warmte niet 
weg. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 7: Als ik onder de douche sta of mijn handen was, dan draai ik de kraan 
terug dicht tot ik klaar ben. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 8: Ik gebruik zowel de voorkant als de achterkant van een blad papier. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 9: Ik raap af en toe een papiertje op dat ik op de grond vind en ik gooi het 
in de juiste vuilnisbak. Zo wordt mijn omgeving een beetje properder. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 10: Ik drink kraantjeswater in plaats van flessenwater, zo is er minder afval. 
 Waar
 Niet waar

Klaar? Tel elk ‘waar’-vierkantje dat jij ingekleurd hebt. 
Als je minder dan 5/10 scoorde, dan ben je niet zo zuinig. 
Scoorde je meer dan 5/10, wauw! 
Vul bovenaan in hoeveel op tien jij scoorde. 

Ik scoorde: ……/105. Hoe zuinig ben jij? Doe de test.
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6. doolhof

Help de vuilnismannen hun weg tot bij de lege doos rijst te vinden. 

7. getallen

Zoek alle getallen op de doos.

…….. …….. …….. ……..

Rangschik ze nu van groot naar klein. 

……..    > ……..    > ……..    > …….. 23



8. afvalwoordenspel

Zoek de woorden in de puzzel op en streep ze door. De woorden 
staan van links naar rechts of van boven naar beneden geschreven. 
Heb je alle woorden gevonden, schrijf dan de overgebleven letters 
achter elkaar op de regel met de cijfers en lees de zin. 

24



woordenlijst

1. woordverklaringen (op alfabetische volgorde)

afbraaktijd: de tijd die de natuur nodig heeft om afval te verteren
afval: een rest product wat mensen overhouden en niks meer mee 
kunnen doen
afvalverwerking: de verwerking van afval. Dit kan op verschillende 
manieren: verbranden, recycleren, composteren, …
cellofaan: een dun, doorzichtig velletje plastic
composteren: van dierlijk en plantaardig afval (etensresten, 
tuinafval) compost maken. Dit is een soort aarde waar veel 
voedingsstoffen in zitten.
containerpark: een plaats waar men gesorteerd afval in daarvoor 
bestemde containers kan achterlaten
elfje: een gedicht dat bestaat uit precies 11 woorden, verdeeld over 
5 regels
fabriek: een werkplaats of gebouw waar iets wordt gefabriceerd 
oftewel gemaakt
giftig: iets waar een schadelijke of dodelijke stof in zit 
inpakpapier= pakpapier: papier dat men gebruikt om voorwerpen 
te verpakken
koffiedrab: het bezinksel dat overblijft na het zetten van koffie 
origami: de Japanse kunst van het vouwen van papier
peuk: het overblijfsel van een sigaret wanneer deze is opgerookt
plattegrond: een schematische afbeelding van een ruimtelijk 
gebied
proces: het verloop
pulp: dikke vloeistof die overblijft als je iets hebt fijngemalen
rebus: een soort van woord-puzzel waarin figuren gebruikt worden 
om woorden of woorddelen voor te stellen
recycleren: het opnieuw gebruiken van materialen
rillen: vouwranden
slitsen: uitsparingen 25



sluikstorten: stiekem vuilnis storten op plaatsen waar het niet mag 
storten: ergens iets achterlaten 
verbranden: iets door vuur vernietigen
vorkheftruck: een transportmiddel dat men hoofdzakelijk gebruikt 
voor het vervoer van goederen die op een pallet staan, 
bijvoorbeeld in een magazijn en-of op bedrijfsterreinen
vuilnisbak: een bak of een container waarin afval en alles wat men 
niet meer nodig heeft, wordt verzameld
vuilniskar = vuilniswagen = vuilnisauto:  een vrachtwagen die 
gebruikt wordt om afval in te zamelen bij bedrijven en huishoudens 
(huisvuil). Het afval wordt getransporteerd naar een vuilnishoop of 
een verbrandingsoven.
zeef: iets dat gebruikt wordt om mengsels te scheiden op basis van 
korrelgrootte, of vast van vloeibaar
zwerfafval = zwerfvuil: al het afval dat rondslingert op plekken die 
daar niet voor bestemd zijn

2. enkele afkortingen

GFT: groente-, fruit- en tuinafval
KGA: plastic, metaal en drankkartons
PMD: klein gevaarlijk afval
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evaluatie

1. Papier en karton

Hoe verliep het samenwerken met je partner?

Dit wil ik graag nog zeggen aan de juf/meester: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Afval sorteren

Dit heb ik vandaag geleerd: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Afvalverwerking

Welke manier van afvalverwerking vind jij het beste? 
Omcirkel.

storten – recycleren – verbranden – sluikstorten – composteren 

Leg kort uit waarom.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
27



4. Hoekenwerk

De kinderen in mijn groep zijn:

…………………………………………. ………………………………………….

…………………………………………. ………………………………………….

…………………………………………. ………………………………………….

Dit ging vandaag goed in onze groep:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Dit willen we volgende keer anders doen:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Hoe verliep de samenwerking in onze groep?

28



Extra opdracht voor thuis
1. Portemonnee van een drankkarton

Wat heb je nodig?

• leeg tetrabrik of drankkarton
• gekleurde tape (2 cm breed)
• stukje klittenband (velcro)
• meetlat

• zwarte stift
• schaar
• water
• nietjesmachine

Stappen Hoe moet je het doen? Foto 

Stap 1 Drankkarton plat maken 
Maak de boven- en onderkant van het 
drankkarton los.

Stap 2 Knippen en meten
Knip de boven- en onderkant eraf, 
zodat je een rechthoek krijgt. Maak 
het karton van binnen schoon en 
droog het af.

Meet de hoogte van het karton en 
deel dit door 3. Zet streepjes op 1/3 
van de bovenrand.

Stap 3 Lijn tekenen
Verbind de streepjes met elkaar met 
een lijn. Doe dit ook langs de 
zijkanten.

filmpje
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Stap 4 Knippen
Knip langs de lijn uit, alleen de 
achterzijde niet.

Stap 5 Gekleurde tape
Plak gekleurde tape over alle 
geknipte randen.

Stap 6 Plooien
Vouw het pak dicht zoals een 
accordeon, met de zijkanten naar 
binnen geplooid.
Vouw het onderste gedeelte naar 
boven. 

Stap 7 Nieten
Niet de twee delen in het midden aan 
elkaar.

Stap 8 Klittenband (velcro)
Plak het ruwe stukje klittenband in 
het midden en doe het andere stukje 
erop. Verwijder het papiertje van het 
stukje en druk nu de portemonnee 
dicht. Het andere stukje plakt nu op 
de juiste plaats!
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Naam: ______________ Klas: _____
Nummer: _____

Dozen

correctiesleutel

1



1. papier en karton

1. Het proces van papier.

Je hebt net een filmpje bekeken over het proces van papier. 
Je mag het nog eens bekijken, maar nu moet je goed luisteren zodat 
je de woorden kan aanvullen.
Succes!

“Papier en karton horen in de papierbak. En hoe gaat dat dan 
verder? 

Het gaat naar de papierfabriek Hier komt al dat oude papier bij 
elkaar om er nieuw papier van te maken. Eerst wordt het papier 
fijngemaakt tot papierpulp. 

Bomen? Zijn die ook nodig? Ja, voor het maken van stevig nieuw 
papier heb je wat hout nodig. Eerst moet het vuil van de 
stammen af. Ook het hout wordt tot pulp vermalen. 

De houtpulp en de papierpulp komen samen in een grote bak 
met veel water. 

De pap gaat op een grote zeef. Zo kan het water eruit stromen. 

Het papier wordt op maat gesneden met een straaltje water. 

En daarna gedroogd in de droogmachine. Je ziet de damp er zelfs 
vanaf komen. 

Het nieuwe papier is klaar!”

2
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2. Hoe wordt inpakpapier gemaakt?

We kijken naar een ander filmpje. 
Hier wordt duidelijk uitgelegd hoe inpakpapier wordt gemaakt. 
We bekijken het twee keer.
Hierna vul je de tekst hieronder in. Je krijgt al enkele woorden. 

“Hoe wordt pakpapier gemaakt? 

In de fabriek hebben ze grote rollen papier en inkt in allerlei 
kleuren. 

Met een vorkheftruck wordt het papier naar de machine 
gebracht, waar ze er figuurtjes op gaan drukken. Ook de inkt
gaat in de machine. 

Dan worden de stempelrollen gepakt. Daar staan de figuurtjes op 
die straks gedrukt gaan worden. Het papier gaat in de machine 
en drukken maar! 

De inkt gaat op de stempelrol en die drukt het weer op het 
papier. 

Zo krijg je prachtig pakpapier voor… Sinterklaas!”

inkt – stempelrol – figuurtjes – vorkheftruck – machine –
figuurtjes – grote rollen – drukken – kleuren – pakpapier
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3. Hoe maakt men kartonnen dozen?

We weten nu al hoe papier en inpakpapier gemaakt worden. Maar 
hoe maakt men karton? En hoe kunnen we uit dat karton dozen 
maken?  
Bekijk het filmpje en los de vragen op. 

Karton bestaat uit verschillende verdiepingen. 
Hoeveel? drie

Wat zorgt voor de stevigheid van het karton? 
de ribbels

Waarom maakt men het papier warm en vochtig? 
zodat het heel buigzaam wordt

Wat is de naam van de meest gebruikte doos ter wereld?
 De Belgische vouwdoos 
 De Amerikaanse vouwdoos 
 De Zweedse vouwdoos

Deze doos heeft een aantal uitsparingen (slitsen) en een aantal 
vouwranden (rillen).
Het patroon is voor iedere doos anders/hetzelfde.

Wat heb je niet nodig om een doos te maken?
lijm – water – papier – steen

4
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4. Geluiden maken met papier en karton

Neem een doos en een blad kladpapier.
Zoek een partner.
Samen gaan jullie op zoek naar 10 verschillende geluiden die je kan 
maken met papier (5) en met karton (5). 

papier                                                         karton

1 ............................................... 1 ...............................................

2 ............................................... 2 ...............................................

3 ............................................... 3 ...............................................

4 ............................................... 4 ...............................................

5 ............................................... 5 ...............................................

5. Muziek maken met papier of karton

Jullie hebben nu 10 verschillende geluiden ontdekt. 

Kies nu samen of je de volgende opdracht met het karton of met het 
papier zal uitvoeren.

Jullie gaan samen een muziekstukje maken dat zal bestaan uit 8 
tellen. Dit spelen jullie 2 keer na elkaar.

Een voorbeeld: wrijf – wrijf – tik met vinger – tik met vinger –
wapper – wapper – tik op bank – tik op bank 

Wanneer iedereen klaar is gaan jullie alle muziekstukjes na elkaar 
spelen. Zo krijgen jullie een mooi klaslied.
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2. Afval sorteren

1. 6 verschillende soorten afval

Schrijf het afval dat je kan vinden op de volgende 
bladzijde bij de juiste vuilbak.

In elke vuilbak horen 5 materialen. 

restafval
Capri sun

potje van champignons

zilverpapier

chipszak

potje van yoghurt

………………………………

………………………………

glas
glazen fles

kapot bord

kleine glazen pot

kapot glas

grote glazen pot

………………………………

………………………………

papier en karton
inpakpapier

kartonnen doos

reclame

krant

wc-rol

………………………………

………………………………

GFT
groente-, fruit- en tuinafval

visresten

bananenschil

klokhuis

eierschaal

oud brood

………………………………

………………………………

PMD
plastic, metaal en drankkartons

brikje fristi

shampoofles

blikje Fanta

melkbrik

plastic flessen

………………………………

………………………………

KGA
klein gevaarlijk afval

batterijen

chemische producten

verf

lege bus Dreft

spuitbus

………………………………

……………………………… 6



potje van 
yoghurt

potje van 
champignons

zilverpapier

chipszak

inpakpapier

reclame

wc-rol

kartonnen 
doos

krant

visresten

oud broodeierschaal

bananenschil

klokhuis

plastic flessen

shampoofles

melkbrik 

brikje 
fristi

blikje 
Fanta

batterijen

spuitbus

verf lege bus Dreft

chemische 
producten

kleine glazen 
pot

glazen fles

kapot glas

Capri sun

grote glazen 
pot

kapot bord
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2. De juiste vuilbak

Waar blijven we met al dat afval vooraleer de vuilniskar het komt 
halen of voor we het naar het containerpark doen?
Verbind het soort afval met de juiste vuilbak.

Zet daarna een vinkje bij de vuilbakken die op de speelplaats staan. 

restafval

PMD

papier en karton

KGA

glas

GFT
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3. Een robot gemaakt van afval

Jullie hebben allemaal wat lege verpakkingen meegebracht van 
thuis. Ook de juf/meester heeft wat verzameld. Vandaag gaan jullie 
daarmee een robot maken, maar niet zo maar een robot!

De robot die jij gaat maken moet minstens 1 kenmerk hebben dat jij 
ook hebt. Bijvoorbeeld: dezelfde T-shirt, haarkleur, …

Kijk eerst naar het filmpje van Oskar Schlemmer (kunstenaar).
Welke elementen herken je?

Stap 1
Denk na over het kenmerk dat jij en de robot 
hetzelfde zullen hebben. Gekozen?

Stap 2
Kijk eens naar wat jij hebt meegebracht en wat de juf/meester heeft 
verzameld.
Wat kan je gebruiken om je robot te maken?

Stap 3
Denk even na over de manier waarop je alles aan elkaar zal maken.
lijmstift – plakband – touw – … 

Stap 4
Tijd om te starten. Hier vind je nog enkele voorbeelden.

9
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3. afvalverwerking

1. Wat gebeurt er met ons afval na de vuilnisbak?

Er zijn verschillende manieren om het afval te verwerken.
Hieronder ontdekken jullie: de stortplaats, de verbrandingsoven, 
composteren en recycleren. 
Maar sommige mensen doen aan sluikstorten. Weten jullie wat dat 
is? Ontdek het bij puntje 5.
Als jullie tijd over hebben dan kan je het filmpje bekijken. Hierin kan 
je zien wat men vandaag met afval doet maar 
ook hoe men vroeger met afval omging.

Dit is een 
stortplaats

25% of ¼ van ons afval komt terecht op zo’n grote stortplaats. Dat 
kost niet veel maar… het is ook niet goed voor het milieu! 

Enkele problemen die een stortplaats veroorzaakt: 
- Vervuiling van de bodem:

giftige stoffen dringen in de bodem. 
- Vervuiling van het water:

door de regen spoelen giftige stoffen in beken en rivieren.
- Vervuiling van de lucht: 

stoffen die liggen te rotten, brengen gevaarlijke gassen in de lucht.
- zieke en dode dieren: 

vossen, konijnen en meeuwen komen voedsel zoeken op 
stortplaatsen vol met gif.

1. water – lucht – stortplaats –
bodem – zieke en dode dieren 
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Dit is een 
verbrandingsoven.

24% van ons afval wordt verbrand in grote verbrandingsovens. 
Ook die zorgen voor grote problemen!
- Assen: 

na de verbranding blijven er assen over. Die zijn erg giftig en 
vervuilend. Ze worden naar speciale stortplaatsen gebracht. 

- Rook: 
door de verbranding ontstaat schadelijke rook. 
Die wordt gefilterd, maar niet altijd even goed. Als de temperatuur 
in de ovens niet hoog genoeg is, kan de rook ook erg giftige 
stoffen bevatten. 

2. gefilterd – giftige stoffen –
verbrandingsoven – stortplaatsen –
giftig en vervuilend – verbrand –
verbrandingsovens

Soms composteren
we ons afval ook, zoals je hier ziet! 

22% van ons afval wordt gecomposteerd. Dit wil zeggen dat we van 
dierlijk en plantaardig afval (etensresten, tuinafval) compost maken! 

Compost is een soort aarde die boordevol voedingsstoffen zit. 
Daarom wordt die gebruikt om de grond van tuinen en parken te 
verbeteren. 

3. verbeteren – aarde – voedingsstoffen –
composteren – compost 
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Dit is het symbool voor 
recyclage.

29% van ons afval wordt gesorteerd. Het komt terecht in het 
containerpark: papier, karton, glas, plastic, metaal, enzovoort. Al dat 
afval wordt daar verzameld. 

Later wordt het dan gerecycleerd. Dat wil zeggen dat het 
klaargemaakt wordt om opnieuw te worden gebruikt. 

4. gesorteerd – gerecycleerd –
containerpark – recyclage 

5. schoongemaakt – natuur –
sluikstorten – stortplaats 

2. Goede en slechte manieren van afvalverwerking

Welke manieren zijn goede manieren van afvalverwerking? Als je de 
oefeningen hierboven hebt ingevuld zal je dit zeker weten! 
Kleur de kaartjes rood of groen: groen als het een goede manier van 
verwerken is, rood als het een slechte manier van verwerken is!  

storten

recycleren

verbranden composteren

sluikstorten

Sommige mensen storten hun vuilnis 
op plaatsen waar het verboden is 
bijvoorbeeld langs een weg. 

Dit noemen we sluikstorten . 

Dat is gevaarlijk voor de natuur. Al dat vuilnis moet naar een echte 
stortplaats gebracht worden. De plek waar gestort werd, moet ook 
weer schoongemaakt worden. Dat kost allemaal veel geld! 
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4. hoekenwerk

1. Hoek 1: elfje 

Op de tafel kunnen jullie allemaal gedichten vinden 
over dozen. Kies 1 gedicht uit met je groep en lees dit. 
En dan is het aan jullie.
Jullie gaan ook een gedicht schrijven over dozen. Niet zomaar een 
gedicht, een elfje.
Een elfje is een gedicht dat bestaat uit precies 11 woorden, verdeeld 
over 5 regels.
Bedenk samen in je groep een elfje. Schrijf dit eerst op een kladblad 
en vul het daarna hier onderaan in.

Het voorbeeld:

Ons elfje:

13



2. Hoek 2: afval in de natuur

Jullie weten al wat zwerfafval is.
Als niemand dat zwerfafval opraapt dan zal dit na een tijd vergaan.
Maar hoelang duurt het voor een stukje afval vergaan is?
Dat hangt natuurlijk af van de afbraaktijd.
De afbraaktijd is tijd die de natuur nodig heeft om afval te verteren.
Leg de prenten van het afval bij de juiste tijd.
Klaar? Dan kunnen jullie de correctiesleutel vinden in de enveloppe.
Alles juist? Verbind dan de correcte afbraaktijd met het juiste afval.

6 maanden

2 weken

50 jaar

1 jaar

5 jaar

12 jaar

oneindig

oneindig

oneindig

20 jaar

kauwgomblikje

sigarettenpeukijsstokje

fietsbandbananenschil

plastic taskrant

glazen potjeklokhuis

14



3. Hoek 3: constructies

Omdat onze dozen allemaal verschillende groottes hebben 
werken we voor deze opdracht met vierkante blokken.
Ik heb voor jullie verschillende blokkenbouwsels gemaakt. Het is nu 
aan jullie om deze zo goed mogelijk na te bouwen.
Let op! Je kan niet alle blokken op de foto zien. Op de plattegrond wel.
De laatste 3 plattegronden vullen jullie zelf in. 

3 4 5
2 1 0

2 3 2
2 0 1

2 3 2
2 1 1

3 3 2
2 1 1

5 4 2
3 2 1
2 1 0

2 2 5
2 0 0
1 0 0

2 0 3
0 1 0
2 0 2

2 2 0
0 2 2
2 2 0

15
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4. Hoek 4: het proces van papier

Leg de foto’s op de tafel in de juiste volgorde. 
Klaar? Neem uit de enveloppe de correctiesleutel. 
Alles juist? Zet het juiste nummer bij de juiste foto.

6

1

5

4

3

2
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5. Hoek 5: zelf een doos vouwen

Volg de stappen op het stappenplan. Iedereen maakt een eigen doos. 

17



Tijd over?

Bespreek in groep.

18



Tijd over?

1. origami

Neem een vierkant blad papier en volg de stappen.

nog meer stappenplannen
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3. kruiswoordraadsel

Vul de zinnen aan en schrijf de woorden op de juiste plaats in het 
rooster. Welk woord komt tevoorschijn?
Let op: ‘ij’ schrijf je in één vakje! 

2. rebus

Los de rebus op.

20
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4. Ontwerp je eigen cornflakes

Ontwerp de doos voor je eigen cornflakes.
Je mag ook de doos van je lievelingscornflakes aanpassen. 

21



Vraag 1: Ik doe altijd het licht uit als ik mijn kamer verlaat. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 2: Als ik mijn tanden poets, dan draai ik de kraan dicht tot ik klaar ben. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 3: Ik probeer mijn afval steeds in de juiste vuilnisbak te gooien.
 Waar
 Niet waar

Vraag 4: Als ik naar school kom breng ik een plastic drinkfles mee die ik kan 
hergebruiken. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 5: Ik gebruik een brooddoos in plaats van zilverpapier om mijn lunch te 
verpakken. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 6: Ik sluit thuis de deuren als ik een kamer verlaat, zo kan de warmte niet 
weg. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 7: Als ik onder de douche sta of mijn handen was, dan draai ik de kraan 
terug dicht tot ik klaar ben. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 8: Ik gebruik zowel de voorkant als de achterkant van een blad papier. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 9: Ik raap af en toe een papiertje op dat ik op de grond vind en ik gooi het 
in de juiste vuilnisbak. Zo wordt mijn omgeving een beetje properder. 
 Waar
 Niet waar

Vraag 10: Ik drink kraantjeswater in plaats van flessenwater, zo is er minder afval. 
 Waar
 Niet waar

Klaar? Tel elk ‘waar’-vierkantje dat jij ingekleurd hebt. 
Als je minder dan 5/10 scoorde, dan ben je niet zo zuinig. 
Scoorde je meer dan 5/10, wauw! 
Vul bovenaan in hoeveel op tien jij scoorde. 

Ik scoorde: ……/105. Hoe zuinig ben jij? Doe de test.
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6. doolhof

Help de vuilnismannen hun weg tot bij de lege doos rijst te vinden. 

7. getallen

Zoek alle getallen op de doos.

10 500 4 125

Rangschik ze nu van groot naar klein. 

500 > 125 > 10 > 4 23



8. afvalwoordenspel

Zoek de woorden in de puzzel op en streep ze door. De woorden 
staan van links naar rechts of van boven naar beneden geschreven. 
Heb je alle woorden gevonden, schrijf dan de overgebleven letters 
achter elkaar op de regel met de cijfers en lees de zin. 

24a    l    l e   s     i    n   d   e   p   r    u    l     l e    n   b   a   k  



woordenlijst

1. woordverklaringen (op alfabetische volgorde)

afbraaktijd: de tijd die de natuur nodig heeft om afval te verteren
afval: een rest product wat mensen overhouden en niks meer mee 
kunnen doen
afvalverwerking: de verwerking van afval. Dit kan op verschillende 
manieren: verbranden, recycleren, composteren, …
cellofaan: een dun, doorzichtig velletje plastic
composteren: van dierlijk en plantaardig afval (etensresten, 
tuinafval) compost maken. Dit is een soort aarde waar veel 
voedingsstoffen in zitten.
containerpark: een plaats waar men gesorteerd afval in daarvoor 
bestemde containers kan achterlaten
elfje: een gedicht dat bestaat uit precies 11 woorden, verdeeld over 
5 regels
fabriek: een werkplaats of gebouw waar iets wordt gefabriceerd 
oftewel gemaakt
giftig: iets waar een schadelijke of dodelijke stof in zit 
inpakpapier= pakpapier: papier dat men gebruikt om voorwerpen 
te verpakken
koffiedrab: het bezinksel dat overblijft na het zetten van koffie 
origami: de Japanse kunst van het vouwen van papier
peuk: het overblijfsel van een sigaret wanneer deze is opgerookt
plattegrond: een schematische afbeelding van een ruimtelijk 
gebied
proces: het verloop
pulp: dikke vloeistof die overblijft als je iets hebt fijngemalen
rebus: een soort van woord-puzzel waarin figuren gebruikt worden 
om woorden of woorddelen voor te stellen
recycleren: het opnieuw gebruiken van materialen
rillen: vouwranden
slitsen: uitsparingen 25



sluikstorten: stiekem vuilnis storten op plaatsen waar het niet mag 
storten: ergens iets achterlaten 
verbranden: iets door vuur vernietigen
vorkheftruck: een transportmiddel dat men hoofdzakelijk gebruikt 
voor het vervoer van goederen die op een pallet staan, 
bijvoorbeeld in een magazijn en-of op bedrijfsterreinen
vuilnisbak: een bak of een container waarin afval en alles wat men 
niet meer nodig heeft, wordt verzameld
vuilniskar = vuilniswagen = vuilnisauto:  een vrachtwagen die 
gebruikt wordt om afval in te zamelen bij bedrijven en huishoudens 
(huisvuil). Het afval wordt getransporteerd naar een vuilnishoop of 
een verbrandingsoven.
zeef: iets dat gebruikt wordt om mengsels te scheiden op basis van 
korrelgrootte, of vast van vloeibaar
zwerfafval = zwerfvuil: al het afval dat rondslingert op plekken die 
daar niet voor bestemd zijn

2. enkele afkortingen

GFT: groente-, fruit- en tuinafval
KGA: plastic, metaal en drankkartons
PMD: klein gevaarlijk afval
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evaluatie

1. Papier en karton

Hoe verliep het samenwerken met je partner?

Dit wil ik graag nog zeggen aan de juf/meester: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Afval sorteren

Dit heb ik vandaag geleerd: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Afvalverwerking

Welke manier van afvalverwerking vind jij het beste? 
Omcirkel.

storten – recycleren – verbranden – sluikstorten – composteren 

Leg kort uit waarom.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
27



4. Hoekenwerk

De kinderen in mijn groep zijn:

…………………………………………. ………………………………………….

…………………………………………. ………………………………………….

…………………………………………. ………………………………………….

Dit ging vandaag goed in onze groep:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Dit willen we volgende keer anders doen:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Hoe verliep de samenwerking in onze groep?

28



Extra opdracht voor thuis
1. Portemonnee van een drankkarton

Wat heb je nodig?

• leeg tetrabrik of drankkarton
• gekleurde tape (2 cm breed)
• stukje klittenband (velcro)
• meetlat

• zwarte stift
• schaar
• water
• nietjesmachine

Stappen Hoe moet je het doen? Foto 

Stap 1 Drankkarton plat maken 
Maak de boven- en onderkant van het 
drankkarton los.

Stap 2 Knippen en meten
Knip de boven- en onderkant eraf, 
zodat je een rechthoek krijgt. Maak 
het karton van binnen schoon en 
droog het af.

Meet de hoogte van het karton en 
deel dit door 3. Zet streepjes op 1/3 
van de bovenrand.

Stap 3 Lijn tekenen
Verbind de streepjes met elkaar met 
een lijn. Doe dit ook langs de 
zijkanten.

29
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Stap 4 Knippen
Knip langs de lijn uit, alleen de 
achterzijde niet.

Stap 5 Gekleurde tape
Plak gekleurde tape over alle 
geknipte randen.

Stap 6 Plooien
Vouw het pak dicht zoals een 
accordeon, met de zijkanten naar 
binnen geplooid.
Vouw het onderste gedeelte naar 
boven. 

Stap 7 Nieten
Niet de twee delen in het midden aan 
elkaar.

Stap 8 Klittenband (velcro)
Plak het ruwe stukje klittenband in 
het midden en doe het andere stukje 
erop. Verwijder het papiertje van het 
stukje en druk nu de portemonnee 
dicht. Het andere stukje plakt nu op 
de juiste plaats!
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Bijlagen extra les drama
verschillende plaatsen

1/1

in de 
badkamer

in de 
slaapkamer

in de 
keuken

in een 
pretpark

op de 
markt

in de 
auto

in de 
tuin

in het 
kippenhok

op de 
straat

in de 
winkel

bij de 
bakker

op de 
speelplaats



Doelen GO! Thema Dozen 
 
Leren leren 
2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau 
zelfstandig gebruiken. 
3 De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) 
verwerven en gebruiken. 
Dit kan door 

3.3 ze in eigen woorden na te vertellen of verkort weer te geven. 
3.4 verbanden te leggen tussen: 

• nieuwe informatie en informatie waarover ze reeds beschikken; 
• afbeeldingen en de bijhorende tekst. 

6. Houdingen en overtuigingen 
De leerlingen kunnen op hun niveau leren 

6.2 met efficiëntie, door hun materiaal klaar te leggen voor de opdracht en het efficiënt te 
gebruiken. 

 
Sociale vaardigheden 
1. relatiewijzen 
 1.1 de leerlingen kunnen zich op assertieve wijze voorstellen 
  Dit houdt in:  

het woord nemen in een groepsgesprek 
 1.3 de leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders 
  Dit houdt in: 
  helpen als anderen elkaar niet begrijpen; 

anderen helpen bij het opruimen; 
1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling werken. 

Dit houdt in: 
in een taaksituatie tonen of zeggen wat anderen moeten doen; 
het leiderschap van een klasgenoot aanvaarden; 
regels en afspraken nakomen; 
Leren samenwerken in de klas; 

2 De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven. 
 Dit houdt in: 
actief luisteren en zelf spreken afwisselen; 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, 
geslacht of etnische origine. 

 Dit houdt in: 
regels en een taakverdeling afspreken met het oog op een vlotte groepswerking bij een spel of taak; 
afspraken die binnen de groep werden gemaakt, naleven; 
de anderen herinneren aan de bedoeling van het samenwerken; 
bijdragen tot een geslaagd groepsproces; 
onderling overleggen naar aanleiding van een groepsopdracht;  
samenwerken met kinderen van andere sociale klassen of andere culturen. 

 
Media 
7.1.6 Toestellen, materialen en software op een zorgzame manier hanteren 
7.3.1 Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media 
7.3.7 Informatie in aangereikte bronnen zoeken 
7.3.9 Informatie verwerken en/of bewaren met behulp van media 
  



Muzische vorming 
Beeld 
4.1.2.1 Een beeldend werk maken door gevoelens, fantasieën, ervaringen en situaties persoonlijk 
expressief te verwerken, al dan niet gebruik makend van een ontwerp. 
4.1.2.5 Experimenteren met beeldelementen 
4.1.2.7 Een vorm voorstellen d.m.v. volumes (3D). 
4.1.2.12 Een beeld (2D of 3D) creëren door objecten bewust in de ruimte te plaatsen. 
Bv.: een robot vormgeven, de ruimte van het blad benutten 
4.1.2.25 Experimenteren met materialen, gereedschappen en technieken. 
4.1.2.26 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. 
4.1.3.1 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze uit volgende elementen: 

Aanpak en organisatie  
Bv. Hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik tewerk gegaan? … 

Motivatie  
Bv. Ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde ik mij?... 

Inzet  
Bv. Was het moeilijk? Heb ik volgehouden? … 

Creativiteit  
Bv. Welke ideeën heb ik verwerkt?... 

Durf  
Bv. Durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen verlegd? … 

Samenwerking  
Bv. Heb ik me aan afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in de groep  
opgenomen, het werk van anderen gewaardeerd? … 

Muziek  
4.2.2.18 Samen een klankspel of klankverhaal maken. 
4.2.2.19 Alleen of in groep improviseren. 
Bv.: De leerkracht geeft een bepaald ritme en kinderen bedenken er een ander ritme bij of erachteraan. 
4.2.2.21 Een eenvoudig muziekstuk componeren. 
4.2.3.1 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze uit volgende elementen: 

Aanpak en organisatie  
Bv. Hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik tewerk gegaan? … 

Motivatie  
Bv. Ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde ik mij?... 

Inzet  
Bv. Was het moeilijk? Heb ik volgehouden? … 

Creativiteit  
Bv. Welke ideeën heb ik verwerkt?... 

Durf  
Bv. Durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen verlegd? … 

Samenwerking  
Bv. Heb ik me aan afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in de groep opgenomen, het 
werk van anderen gewaardeerd? … 

Drama 
4.3.2.1 Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, fantasieën en handelingen uitbeelden. 
4.3.2.2 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. 
4.3.2.10 Een situatie of verhaal uitbeelden door bewust gebruik te maken van attributen. 



4.3.2.13 Een situatie of verhaal uitbeelden door bewust decor en decorstukken, omgevingsgeluiden 
of muziek te gebruiken. 
4.3.3.2 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze uit volgende elementen: 

Aanpak en organisatie  
Bv. Hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik tewerk gegaan? … 

Motivatie  
Bv. Ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde ik mij?... 

Inzet  
Bv. Was het moeilijk? Heb ik volgehouden? … 

Creativiteit  
Bv. Welke ideeën heb ik verwerkt?... 

Durf  
Bv. Durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen verlegd? … 

Samenwerking  
Bv. Heb ik me aan afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in de groep 
opgenomen, het werk van anderen gewaardeerd? … 

 
Nederlands 
1.1.2. 24 Eenvoudige instructies bij opdrachten die opgebouwd zijn uit ten hoogste vier duidelijk 
onderscheiden stappen, begrijpen en uitvoeren. 
1.1.2.37 Informatie selecteren in voor hen bestemde boodschappen uit (multi)mediale bronnen: 

op basis van gegeven of zelfgeformuleerde criteria selecteren; 
de gevraagde of gewenste informatie reconstrueren; 
persoonlijke meningen over de informatie formuleren; 
waarneembare gegevens op juistheid beoordelen; 
de informatie op relevantie beoordelen. 

1.1.3.53 Vragen van de leraar over een behandeld onderwerp binnen de verschillende leergebieden 
beantwoorden: 
 eigenschappen en kenmerken uit een context afleiden; 

gebeurtenissen, overeenkomsten en verschillen uit een context afleiden; 
verbanden uit een context afleiden. 

1.2.2.101 Voor hen bestemde eenvoudige schriftelijke instructies begrijpen en uitvoeren. 
1.2.2.130 De betekenis van woorden afleiden uit de tekst.  
1.2.2.131 De betekenis van woorden opzoeken in een woordenboek en op internet en de juiste 
betekenis relateren aan de context. 
1.2.3.113 Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven naar analogie van voorbeelden. 
1.2.3.132 Een reclameslogan voor leeftijdgenoten schrijven. 
 
Wereldoriëntatie 
Sociale vaardigheden 
3.1.2.5 Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 
3.1.4.8 Met een eigen voorbeeld de weg die een product aflegt van producent tot verbruiker 
illustreren. 
Natuur 
3.2.1.4 Gericht waarnemen met alle zintuigen en die waarnemingen op een systematische wijze noteren. 
3.2.6.28  Voorbeelden geven van recycleerbare materialen. 
3.2.8.2 Afval deponeren in de daarvoor bestemde opslagmogelijkheden in de klas en de school (bijv. 
papier, karton, glas, gft, pmd, batterijen, inktpatronen …). 
3.2.8.3 Aan de hand van voorbeelden illustreren hoe afval wordt verzameld, gesorteerd, en gerecycleerd. 
3.2.8.4 Voorbeelden geven van afvalbesparende/afvalvergrotende (leef)gewoontes. 
Techniek  
3.3.3.17 Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. 



Wiskunde  
2.1.09 Binnen een zinvolle context gehele getallen op een as kunnen afbeelden en omgekeerd de 
waarde van een getal kunnen afleiden uit zijn plaats op een as. 
2.2.22 De begrippen lengte en breedte bij een rechthoek kunnen gebruiken. 
2.3.01 Driedimensionale situaties vanuit verschillende gezichtspunten kunnen interpreteren. 
2.3.04 Blokkenconstructies kunnen naleggen die vanuit verschillende standpunten (aanzichten) 
tweedimensionaal afgebeeld zijn. 



Doelen OVSG Thema Dozen 
 
Wiskunde  
WI-GK.LEZ.2.3  
De lln. kunnen natuurlijke getallen lezen en noteren tot en met 1000. 
WI-GK.LEZ.2.4  
De lln. kunnen natuurlijke getallen lezen en noteren tot en met 10 000. 
WI-GK.ORD.6.1  
De lln. kunnen natuurlijke getallen vergelijken, ordenen en plaatsen op een getallenas. Zij kunnen 
een interval bepalen en vaststellen of een getal al dan niet tot een gegeven interval behoort in zo 
een geordende rij getallen tot en met 20. 
WI-GK.ORD.6.2  
De lln. kunnen natuurlijke getallen vergelijken, ordenen en plaatsen op een getallenas. Zij kunnen 
een interval bepalen en vaststellen of een getal al dan niet tot een gegeven interval behoort in zo 
een geordende rij getallen tot en met 100. 
WI-GK.ORD.6.3  
De lln. kunnen natuurlijke getallen vergelijken, ordenen en plaatsen op een getallenas. Zij kunnen 
een interval bepalen en vaststellen of een getal al dan niet tot een gegeven interval behoort in zo 
een geordende rij getallen tot en met 1000. 
WI-MVL.IDEN.7.7  
De lln. kunnen volgende begrippen correct hanteren: lengte (basis), breedte (hoogte). 
WI-MVL.STRUC.1.1  
De lln. kunnen (al dan niet met een constructievoorschrift) een model nabouwen: in de ruimte. De 
complexiteit van zowel de constructie als van het constructievoorschrift, neemt toe met de leeftijd. 
WI-MVL.STRUC.2.1  
De lln. kunnen een driedimensionale blokkenconstructie (met kubussen) nabouwen: met een 
tweedimensionale tekening als model. 
WI-MVL.STRUC.9.1  
De lln. kunnen van kubussen een uitslag (ontplooiing, ontwikkeling, bouwplaatje) tekenen en van 
getekende uitslagen nagaan welke een kubus kunnen opleveren. 
WI-MWO.POS.2.2  
De lln. kunnen gebruik maken van de termen vooraanzicht, bovenaanzicht, zijaanzicht. 
 
Nederlands 
NL-LUI-DV-D03.06.07  
De leerlingen kunnen in informatieve teksten op hun niveau de hoofdgedachte afleiden indien er in 
de tekst één thema aan de orde is en waarin alle zinnen betrekking hebben op het thema. Ze kunnen 
de hoofdgedachte formuleren met eigen woorden. 
NL-LUI-TV-01.06  
De leerlingen kunnen eenvoudige, mondeling gegeven instructies uitvoeren indien deze bestaan uit 
vijf stappen. Ze kunnen hieruit de relevante dingen selecteren om de verschillende deelstappen goed 
te kunnen onthouden. 
NL-LUI-TV-01.08  
De leerlingen kunnen instructies bij opdrachten uitvoeren. Ze kunnen zich een voorstelling maken bij 
langere instructies. 
NL-SPR-DV-D03-05-02-01  
De leerlingen kunnen een zinsdeel of een zin aanvullen met een passend deel dat rijmt. 
NL-LEZ-DV-D03-02a-06  
De leerlingen kunnen de betekenis van een gelezen woord vinden indien de woordbetekenis in de 
tekst wordt uitgelegd. 
NL-LEZ-TV-01-03  



De leerlingen kunnen eenvoudige instructies bij opdrachten - met ten hoogste vier stappen - lezen en 
correct uitvoeren. 
NL-LEZ-TV-01-04  
De leerlingen kunnen instructies bij opdrachten lezen en correct uitvoeren. Ze kunnen lange 
instructies verdelen in kleinere stappen (deelinstructies). 
NL-SCH-DV-D06-06  
De leerlingen kunnen conventionele vormkenmerken van teksttypes overnemen. 
 
Wereldoriëntatie 
WO-NAT-01.01  
De leerlingen herkennen en benoemen op basis van geluid, geur, kleur, smaak en gevoel elementen 
uit hun leefwereld. 
WO-NAT-01.08  
De leerlingen kunnen op hun niveau (evt. met behulp van een volwassene), eenvoudige bronnen 
hanteren om meer te weten te komen over de natuur en het milieu. 
WO-NAT-08.01  
*De leerlingen dragen zorg voor hun eigen omgeving. 
WO-NAT-08.02  
*De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de natuur. 
WO-NAT-08.06  
De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen 
WO-NAT-08.07  
De leerlingen herkennen een aantal afvalfracties en benoemen ze correct. 
WO-NAT-08.08  
De leerlingen herkennen pictogrammen en afkortingen met betrekking tot het sorteren van afval op 
school. 
WO-NAT-08.09  
De leerlingen sorteren hun afval op een correcte wijze. 
WO-NAT-08.10  
*De leerlingen zijn bereid hun afval op een correcte wijze te sorteren. 
WO-NAT-08.12  
De leerlingen zien een aantal voordelen van recyclage in. 
WO-NAT-08.15  
De leerlingen geven voorbeelden van schadelijke gevolgen van water-, grond- en 
luchtverontreiniging, geluidsoverlast en lichtvervuiling. 
WO-TEC-02.24  
De leerlingen voeren een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uit. 
WO-MNS-SV-2.1.3  
De leerlingen kunnen spontaan anderen helpen. 
WO-MNS-SV-2.2.2  
De leerlingen kunnen zich laten helpen. 
WO-MNS-SV-2.3.3  
De leerlingen kunnen zorg dragen voor de netheid van de lokalen, voorzieningen en het materiaal 
van anderen. 
WO-MNS-SV-2.5.2  
De leerlingen kunnen in een spel- of taaksituatie zeggen of tonen wat anderen moeten doen. 
WO-MNS-SV-2.5.4  
De leerlingen kunnen verslag uitbrengen over een taakgroep. 
WO-MNS-SV-2.5.5  
De leerlingen kunnen de verantwoordelijkheid van een groepstaak op zich nemen. 
WO-MNS-SV-2.6.4  
De leerlingen kunnen de leiding van een klasgenoot aanvaarden. 



WO-MNS-SV-2.12.2  
De leerlingen tonen een openheid om met iedereen samen te werken en samen te spelen. 
WO-MNS-SV-2.12.8  
De leerlingen kunnen overleggen naar aanleiding van een groepsopdracht. 
 
Muzische vorming 
MV-BLD-OM-2.1  
Kinderen onderzoeken al doende de diverse mogelijkheden en onderlinge verhoudingen van 
materialen. 
 MV-BLD-OM-2.2  
Kinderen onderzoeken door experimenteren de hulpmiddelen: dragers, verbindingswijzen, 
werktuigen. 
MV-BLD-OM-2.6  
Kinderen onderzoeken de mogelijkheden en beperking van materialen, hulpmiddelen en 
beeldelementen in combinatie met elkaar. 
MV-BLD-OM-3.2  
Kinderen kunnen uit een assortiment aan materialen en hulpmiddelen een bewuste keuze maken om 
een constructie op te zetten of een creatie te ontwerpen. 
MV-BLD-OM-3.3  
Kinderen kunnen de hulpmiddelen in functie van de gewenste vormgeving kiezen en hanteren: 
dragers, hechtingsmaterialen, gereedschappen. 
MV-BLD-OM-3.6  
Kinderen vinden plezier en voldoening in het beeldend vormgeven. 
MV-BLD-BS-8  
Kinderen genieten ervan naar beeldend werk van zichzelf en anderen te kijken en erover te praten. 
MV-MUZ-SI-1.1  
De kinderen experimenteren met allerlei instrumenten. 
MV-MUZ-SI-3.1  
De kinderen kunnen een door de leerkracht aangegeven ritme nabootsen. 
MV-MUZ-MB-2.1.2  
De kinderen onderzoeken voorwerpen door er geluiden mee te maken. 
MV-DRA-BV-1.11  
De kinderen ontwikkelen hun fantasie via allerlei spelsituaties. (fantasie) 
MV-DRA-SB-2.4  
De kinderen kunnen eenvoudige dialoogjes improviseren. (taal). 
MV-DRA-SB-2.13  
De kinderen exploreren de mogelijkheden van materialen, rekwisieten en kostuums in functie van 
het spel. (rekwisieten). 
MV-DRA-SGB-3.4  
De kinderen genieten van wat anderen in de kring tonen of spelen en ze reageren er spontaan op. 
MV-MED-OOW-2.1  
De kinderen kunnen audiovisuele media technisch bedienen. 
MV-MED-OOW-2.2  
De kinderen kunnen de audiovisuele media functioneel bedienen. 



 

Doelen ZILL Thema Dozen 
 
FICHE 
Thema dozen 
 
 
 

 

 
 

 WDlw1 Inzien en vaststellen hoe men wiskunde en logisch denken kan 
gebruiken om problemen uit het dagelijkse leven op te lossen 
en daarbij waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie 
van menselijke inventiviteit 

 WDlw3 Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties 
binnen en buiten de klas en de redeneringen daarbij 
onderbouwen, vergelijken, bijsturen, weergeven en beoordelen  
• 6-9j   Eenvoudige problemen zoals rekenraadsels, breinbrekers en andere 
wiskundige problemen met betrekking tot getallen, meten en meetkunde 
oplossen, oplossingen onderzoeken, vergelijken, bijsturen, 
beargumenteren, bespreken en daarbij wiskundige heuristieken 
ontdekken, kennen en gebruiken zoals  veronderstellen  proberen en 
controleren  een tekening maken  omgevingsmateriaal gebruiken  naar 
analogie werken  patronen zoeken in gegevens  lijsten of tabellen 
gebruiken  noodzakelijke en overbodige gegevens onderscheiden  
elimineren 

 WDlw4 Redeneren over wiskundige patronen en verbanden  

 WDlw5 Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren en 
wiskundige redeneringen op verschillende manieren weergeven 
• Grafische voorstellingen 

 WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties 
• 6-8j   Eenvoudige twee- en driedimensionale constructies nabouwen 

 WDmk2 Inzicht verwerven in meetkundige objecten 
• Ruimtefiguren 
• Ruimtefiguren >  4-10j Onderzoeken van voorwerpen door zich te 
bewegen in de ruimte, te kijken naar en te handelen met voorwerpen uit 
de omgeving en daarbij woorden gebruiken zoals plat, recht, rond, 
gebogen, hoekig 

 MUgr2 Durven fantaseren en  verbeelden   
• 8-10j   Plezier beleven aan het bewust aanspreken van de 
verbeeldingskracht - durven afstappen van het gewone, van het 
gebruikelijke en verbeelding durven inzetten in de vormgeving 

 MUgr4 Overal muzische mogelijkheden zien en benutten  



• 8-10j   Alert zijn voor muzische impulsen en verwonderd zijn over 
muzisch initiatief dat anderen nemen - actief inspelen op de muzische 
mogelijkheden die zich aandienen 

 MUge2 De muzische  bouwstenen  beleven, herkennen, onderzoeken en 
hanteren 
• Muziek > Ritme >  8-10j Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en 
bedenken van: 

• verschillende maatsoorten 
• een eenvoudig, grafisch voorgesteld ritme 
• eenvoudige ritmische  motieven 
• ritmisch voor- en naspel 
• ritmische begeleiding bij een lied of klankstuk 
• (bekende) ritmes 

 
• Drama > Structuur (spelinhoud verzinnen, verhaalopbouw, spanning en 
sfeer) >  8-10j Bewust beleven, herkennen en met eigen woorden 
beschrijven en onder begeleiding toepassen van: 

• het bedenken van een eenvoudige dramatische situatie (wie-wat-
waar) 

• de sfeer van een scène 
• de structuur van een scène/stuk met een begin, midden en slot 

 

 MUva1 Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen 
• 2.5-12j   Plezier beleven aan samen muzisch bezig zijn en muzisch 
samenspel - zich aanpassen aan de regels van het muzisch samenspel - 
bereid zijn en geduld oefenen om tot harmonisch samenspel te komen 

 MUva2 Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met 
oog voor de muzische bouwstenen, werkvormen en 
vormgevingsmiddelen  
• Beeld 
• Muziek 
• Drama 
• 7-9j   Tijd nemen om grondig waar te nemen - eigenschappen van een 
(kunst)werk onderscheiden en opgedane indrukken verwoorden 

 MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om 
zich muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama 
verfijnen 
• Beeld > Collage, assemblage, constructie, beeldhouwen, textiel >  8-
10j Verkennen en onderzoeken van (eenvoudige) constructie- en 
verbindingstechnieken - oefenen in het maken van collages en assemblages 
met combinaties van verschillende soorten papier en materialen - 
kennismaken met creatieve houtbewerking (spijkeren, zagen en schuren) - 
oefenen in het textiel verwerken: textiel maché, textielcollage … - 
verkennen van textiel maken: weven, knopen en spanwerk, vilten … 



• Drama > Non-verbaal drama >  8-10j Experimenteren met het beschrijven 
van een personage of situatie die anderen uitbeelden - oefenen op het 
spelen en improviseren van een non-verbale scène door expressief gebruik 
van het lichaam en mimiek 
• Drama > Verbaal drama >  8-10j Oefenen op het variëren in stem- en 
lichaamsgebruik - eenvoudige regieaanwijzingen van andere kinderen 
volgen in het spel - afspraken maken in de scène (wie-wat-waar-wanneer) 
Experimenteren met tekst tijdens het improviseren (met andere kinderen) 
- poëzie brengen met bewuste aandacht voor stem- en lichaamsgebruik 
• Drama > Dramaspel >  8-10j Naar aanleiding van een spel een personage, 
situatie, voorwerp of handeling spelen - zelfstandig dramatisch spelen met 
stem, mimiek, het lichaam en attributen spelen 
• Drama > Drama met materialen >  8-10j Oefenen op het technisch 
hanteren van verschillende soorten poppen, figuren (schim, masker) en 
objecten - oefenen op aangepast stem- en lichaamsgebruik - oefenen op 
het inzetten en herdefiniëren van attributen in een scène 

 TOtg4 Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het 
nut daarvan inzien 

 TOtg5 Bereid zijn om taal correct, verzorgd en  gepast  te gebruiken 

 TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken 
• Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit verhalen en 
informatieve teksten uit kinderliteratuur, schoolboeken en andere media) 
• 6-9j   Steeds complexere talige en niet-talige boodschappen, afgestemd 
op interesse, leefwereld en leesniveau, verwerken 

 TOsn2 Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te 
begrijpen 
• 6-12j   Gebruik maken van de betekenis van een woord of van de context 
van een woord om een woord te ontsleutelen 

 TOsn4 Bij het schrijven aandacht besteden aan zins- en tekststructuur, 
lay-out en beeldende elementen, leesbaarheid, spelling en 
interpunctie 
• 6-9j   Aandacht besteden aan lay-out en beeldende elementen: 

• ontdekken welke invloed lay-out en beeldende elementen hebben 
bij het ‘lezen’ van boodschappen 

• toepassen van inzichten over de rol van lay-out en beeldende 
elementen in eigen boodschappen 

 

 MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden 
• 2.5-12j   De mogelijkheden van media op een positieve, verantwoorde en 
waardevolle manier aanwenden 

 MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden 
ontwikkelen 
• 8-12j   Klaviervaardigheden ontwikkelen waaronder: toetsenbord 
hanteren 



 MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 
• 6-12j   Navigeren en zoeken binnen een website 
• 8-12j   Een website-adres (URL) invoeren - in een voor hen bestemde 
omgeving (op het internet zoeken) via een  zoekrobot  en daarbij 
aangepaste en/of zelfgekozen zoektermen gebruiken - kritisch waarderen 
van URL's 

 SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren 
van een gemeenschappelijk doel 
• 5-12j   Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar 
kunnen uitleggen - voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk 
antwoord te komen bij vragen 
• 9-12j   Elkaars rol en taakbesef bespreken 

 SEiv2 De eigenheid en grenzen van anderen respecteren 
• 6-12j   In het eigen gedrag rekening houden met de gedachten, 
gevoelens, behoeften, standpunten en gedrag van anderen - daar 
respectvol mee omgaan - eigen gedrag afstemmen op de bedoelingen van 
anderen - zich verplaatsen in de gedachtegang, gevoelens en behoeften 
van andere kinderen 

 IVzv2 Op een efficiënte manier informatie en  leerervaringen  
opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en 
inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties 
• 5-12j   Zich met hulp bewust worden van de kennis, vaardigheden, 
inzichten en attitudes die men gaandeweg verwerft - verworven en nieuwe 
leerinhouden met elkaar verbinden - hierover met anderen communiceren 

 IVzv3 Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te 
voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in functie 
van zelfredzaam en zelfstandig functioneren 
• 4-12j   Een opgelegde opdracht geconcentreerd en met volgehouden 
aandacht afwerken 

 OWte6 In de  toepassingsgebieden  van  techniek  eenvoudige 
technische systemen, het  technisch proces , hulpmiddelen en 
keuzes herkennen 
• 7-12j   Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenzelfde technisch 
proces op verschillende manieren (ambachtelijk, geautomatiseerd, 
bandwerk, maatwerk …) kan doorlopen worden 

 OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de 
natuur en het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze 
beïnvloeden 
• 2.5-12j   Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, 
PMD … 
• 7-12j   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 … 



 MZzo1 Gericht en intens waarnemen met de zintuigen  
• Voelen 
• 6-12j   Geconcentreerd kijken, luisteren, voelen, ruiken, proeven en 
beleven - de waarneming ondersteunen door in zijn verbeelding 
voorkennis op te halen - hulpmiddelen gebruiken om beter waar te nemen 
- condities creëren die helpen om beter waar te nemen - oog hebben voor 
details en nuances 
• 6-12j   Verslag uitbrengen van wat men heeft waargenomen en deze 
waarneming met elkaar vergelijken 

 
Verloop :  
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