HANDLEIDING
Plastic afval is een groot probleem. Er komt veel plastic in de oceanen
terecht. Deze drijvende rommel noemen we plastic soep. Jaarlijks sterven
meer dan een miljoen vogels en meer dan 100.000 zeezoogdieren omdat
ze verstrikt raken in plastic. Of omdat hun buiken ermee gevuld worden.
Er kleven dus een paar grote nadelen aan plastic, en dan vooral aan plastic
afval dat niet in de recyclingstroom belandt. In deze digitale les ontdekken
de leerlingen spelenderwijs hoe plastic soep ontstaat en welke mogelijkheden er zijn om het plastic afvalprobleem op te lossen. De leerlingen
krijgen handvatten om zelf in actie te komen en zo hun eigen school en
buurt schoner te maken.

Werkwijze
Deze digitale les is ontwikkeld voor leerlingen van groep 5 en 6 van het basisonderwijs. De les bestaat uit vier hoofdstukken die goed als vier aparte lessen kunnen
worden behandeld. De lessen kunnen zowel klassikaal worden aangeboden als
(grotendeels) zelfstandig door leerlingen worden verwerkt. Als u voor zelfstandige
verwerking kiest, is het aan te raden om enkele reflectiemomenten in te bouwen
waarin u klassikaal enkele opdrachten bespreekt. Suggesties hiervoor zijn opgenomen
in deze handleiding.

Kerndoelen
In het materiaal komen de Kerndoelen Basisonderwijs Oriëntatie op jezelf en de
wereld aan bod:

Kerndoel 35

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht en als consument.

Kerndoel 39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 44

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen
de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
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Lesoverzicht en doelen
In deze digitale les doorlopen de leerlingen de volgende vier hoofdstukken.

Intro

Titel + Inhoud
In de introductie wordt de titel van deze digitale les besproken. Daarnaast
worden procesafspraken gemaakt over de verwerking van de les.
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Tijdsduur
in minuten

5-10

Wat is plastic?
In het eerste hoofdstuk ontdekken de leerlingen dat plastic een product is
dat veel wordt gebruikt omdat het bepaalde eigenschappen heeft.
Daarnaast leren ze dat er verschillende soorten plastic zijn en waar plastic
van wordt gemaakt.

20-30

Wat is het probleem?
In het tweede hoofdstuk ontdekken de leerlingen de relatie tussen plastic
afval en plastic soep. Daarnaast leren ze enkele feiten en fabels over de
oorzaken en gevolgen van plastic soep herkennen.

20-30

Wat kunnen wij doen?
In het derde hoofdstuk ontdekken de leerlingen mogelijke oplossingen voor
het verminderen van plastic afval. Hierbij wordt ingezoomd op het recyclen
van ( plastic) afval. Daarnaast leren ze dat meerdere partijen nodig zijn om
het plastic afvalprobleem echt op te lossen. Ter inspiratie bekijken de
leerlingen een filmpje van Boyan Slat.

30-40

Wat kun jij doen?
In het vierde hoofdstuk ontdekken de leerlingen hoe zij zelf kunnen bijdragen
aan een oplossing voor het verminderen van plastic afval. Eerst maken ze
samen een actieplan ‘Weg met wegwerpplastic’ om onnodig gebruik van
plastic op school te voorkomen.
Daarna kunnen de leerlingen meedoen aan een challenge waarbij ze
een plan maken om zwerfplastic in hun eigen buurt in kaart te brengen
én in hun eigen buurt een zwerfafvalvrije zone te maken.

Wij vinden het heel leuk als jullie de plannen vanuit de challenge willen delen!
Knutsel, schrijf of teken jullie plan, of maak een filmpje van jullie actie.
Stuur het naar info@youngcrowds.nl
Hiermee maakt uw klas kans op een leuke prijs, zoals een vistocht met een
Plastic Whale. De leukste inzendingen plaatsen wij graag op de website
(altijd in overleg).
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30-40

Challenge

Openingspagina
Bespreek de titelpagina van deze les. Stel bijvoorbeeld de
volgende vragen:
Wie heeft een idee wat plastic soep is?
Zou plastic soep lekker zijn?
Waarom wel of niet?
Wie weet wat een kringloop is?
Wie kan een voorbeeld geven van een kringloop?

pagina 1

Home
Bespreek de introductiepagina. Vertel dat de leerlingen aan
de slag gaan met een digitale les over plastic en bekijk de vier
hoofdstukken. Bespreek bijvoorbeeld:
Of er klassikaal, in tweetallen of individueel wordt gewerkt.
Tot welke slide de leerlingen zelfstandig mogen werken.
Hoeveel tijd de leerlingen hiervoor krijgen.
Wanneer je een klassikaal moment wilt plannen.

pagina 2

Wat is plastic – Overal plastic
Dit hoofdstuk start met een opdracht die bij voorkeur klassikaal
wordt uitgevoerd. De leerlingen verzamelen allerlei soorten
plastic voorwerpen en sorteren deze op hun eigen manier.
Bespreek de opdracht klassikaal na volgens de aanwijzingen
bij de opdracht. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:
Veel voorwerpen om ons heen bevatten plastic.
	Plastic kan verschillende eigenschappen hebben.
Bijvoorbeeld: dikte, flexibiliteit, hardheid of kleur.
	De voorwerpen kunnen op verschillende eigenschappen
worden gesorteerd. Bijvoorbeeld: waar wordt het voorwerp
voor gebruikt, grootte van de voorwerpen, kleur, et cetera.
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Wat is plastic – Juist of onjuist?
De leerlingen bekijken het filmpje over plastic. Daarna krijgen
ze drie stellingen. Bespreek de stellingen eventueel op een
later moment met de leerlingen na.
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Toelichting bij de juiste antwoorden:

1
2
3

Plastic is een stof die door mensen in een fabriek wordt
gemaakt.
Er zijn veel soorten plastic. De soort moleculen en de
soort bindmiddel bepalen het soort plastic.
Een synthetische stof wordt kunstmatig gemaakt door
stoffen met elkaar te mengen.
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De leerlingen lezen een strip over het ontstaan van aardolie.
Bespreek met de leerlingen wat ze op elk plaatje van de strip
herkennen. Daarna maken de leerlingen vier stellingen.
Bespreek de stellingen eventueel op een later moment met de
leerlingen na.
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Toelichting bij de juiste antwoorden:

1
2
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Aardolie is een natuurlijke stof die is ontstaan uit resten
van planten en dieren.
Het duurt miljoenen jaren voor aardolie is gevormd uit
de resten van planten en dieren.
Aardolie is beperkt beschikbaar. We gebruiken steeds
meer aardolie en de voorraad kan niet zomaar worden
aangevuld.
Van het meeste plastic kun je weer nieuw plastic maken.
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Wat is plastic – Niet altijd aardolie!
De leerlingen lezen een stukje over bioplastic. Daarna maken
ze een opdracht waarin ze verschillende grondstoffen voor
bioplastic kunnen aanvinken. Bespreek de antwoorden
eventueel op een later moment met de leerlingen na.
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Wat is plastic – Plastic fantastic!
De leerlingen maken een opdracht waarin zij de juiste
eigenschappen van plastic aanvinken. Deze eigenschappen
hebben ze in het eerste hoofdstuk lang zien komen.
Bespreek de antwoorden eventueel op een later moment met
de leerlingen na.
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Wat is het probleem?
Dit hoofdstuk start met een opdracht die bij voorkeur klassikaal
wordt uitgevoerd. Bekijk de foto van de schildpad met het plastic.
Bespreek de opdracht klassikaal volgens de aanwijzingen bij de
opdracht.
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Wat is het probleem? – Plastic Soep
De leerlingen lezen een stukje tekst over plastic soep.
Daarna bekijken ze de afbeeldingen. Op de afbeeldingen zijn
enkele gevolgen te zien van plastic soep die nadelig zijn.
Bespreek de plaatjes. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:
	Plastic soep zorgt voor veel rommel in onze omgeving.
Kinderen spelen soms letterlijk bovenop een berg (plastic) afval.
	Dieren zoals vissen eten per ongeluk plastic omdat het een
lekker hapje lijkt. Door het plastic in hun buik worden ze ziek
en gaan ze dood.
	Plastic valt uiteen in heel kleine deeltjes. Deze kunnen in het
drinkwater blijven zitten waardoor je als mens ook plastic
binnenkrijgt. Dit gebeurt in landen waar het water niet goed
kan worden gefilterd, omdat er bijvoorbeeld geen geld is
voor goede filtersystemen.
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Wat is het probleem? – Wereldwijd en hier
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De leerlingen bekijken een filmpje over plastic soep. Bespreek
het filmpje klassikaal na. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen:
Hoe komt plastic van onze woonomgeving in zee terecht?
	Hoe komt het dat plastic in steeds kleinere stukjes wordt
afgebroken?
Speelt het probleem van plastic soep alleen in Nederland?
	Hebben de kinderen ideeën over hoe we kunnen voorkomen
dat het plastic afval in zee terechtkomt?
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Wat is het probleem? – Quiz

Hierna maken de leerlingen een korte quiz met feiten en fabels
over plastic soep. Bespreek de antwoorden eventueel op een
later moment met de leerlingen na.
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Toelichting bij de juiste antwoorden:

1
2

3

4

Sterker nog: zelfs onder de meeste microscopen zie je ze
niet, zo klein zijn ze.
En dus raken zeedieren er niet alleen in verstrikt, maar
komt er ook veel plastic in hun buik terecht. Wist je dat
schildpadden dol op kwallen zijn? En een zak die door
het water zweeft, die lijkt daar best op…
Van alle landen op de wereld levert China de grootste
bijdrage aan de plastic soep. Indonesië staat op de
tweede plek. De hele top 5 bestaat uit Aziatische
landen. De grootste bijdrage van Nederland aan de
plastic soep is autobandenschaafsel.
Ook die dobberen veel rond. Maar flessen, doppen en
deksels staan op nummer 1, gevolgd door sigarettenpeuken en wattenstaafjes. Maar wist je dat het grootste
deel van het plastic in zee oude visnetten zijn?
Die moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd.
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Wat kunnen wij doen? – Eenvoudig of niet?
De leerlingen bekijken vier plaatjes met mogelijke oplossingen
voor het plastic afvalprobleem. Op de volgende twee slides
maken de leerlingen een opdracht waarbij ze de juiste
oplossing naar het juiste plaatje slepen. Bespreek de opdracht
eventueel op een later moment met de leerlingen na.
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Wat kunnen wij doen? – Wat zijn de opties
De leerlingen krijgen meer informatie over oplossingen voor
het plastic afvalprobleem rondom de drie oplossingsrichtingen:
Geen plastic/ Minder plastic/ Beter plastic. Op de volgende drie
slides maken de leerlingen een opdracht waarbij ze steeds
kiezen tussen twee plaatjes die met deze oplossingen te
maken hebben. Bespreek de opdracht eventueel op een later
moment met de leerlingen na.
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Wat kunnen wij doen? – Recyclen maar
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De leerlingen bekijken een filmpje over recycling. In het filmpje
wordt duidelijk waarom plastic flessen apart worden
ingezameld en hoe de flessen worden gerecycled.
Bespreek het filmpje na. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:
	Begrijpen de kinderen waarom de flessen apart van ander
plastic worden ingezameld?
	Begrijpen de kinderen waarom de flessen zelf niet worden
hergebruikt maar omgesmolten?
	Welke voordelen van recycling kunnen de leerlingen noemen?

Het apart inzamelen van afval wordt niet in elke gemeente
ondersteund. De leerlingen bekijken een tweede filmpje over
nascheiding van afval. Bespreek het filmpje met de leerlingen.
Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:
	Het verschil tussen het vooraf scheiden van afval en
nascheiding van afval.
De afvalverwerking in jullie eigen gemeente.
Afvalscheiding op jullie school.
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Wat kunnen wij doen? – Wie doet wat?
Dit is een opdracht met wat meer uitdaging. Lees de instructie
voor de opdracht gezamenlijk door. De leerlingen kunnen de
opdracht daarna zelf in tweetallen of in groepjes maken.
Hierbij vertellen ze aan elkaar waarom ze een bepaald
antwoord goed of fout vinden. In de tabel vinken de leerlingen
de juiste antwoorden aan. Benadruk dat jullie de opdracht
gezamenlijk nabespreken.
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Aandachtspunten voor de nabespreking:
	Veel oplossingen kunnen door alle partijen worden
uitgevoerd.
	Of de antwoorden groen of oranje worden, heeft veelal te
maken met de belangrijkste rol van een bepaalde partij en
met de mate van invloed van de betreffende partij.
	De groene antwoorden zijn de meest logische match tussen
een partij en een oplossing.
	De oranje antwoorden kunnen met de juiste uitleg ook een
match zijn.

Wat kunnen wij doen? – Slimme Slat
De leerlingen bekijken een filmpje over Boyan Slat. In het filmpje
vertelt hij over zijn idee om het plastic afvalprobleem aan te pakken.
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Wat kan jij doen? – Weg met wegwerpplastic
Om onnodig gebruik van plastic op school te voorkomen,
maken de leerlingen een actieplan rondom wegwerpplastic.
Deze opdracht kan goed in groepjes worden uitgevoerd.
De leerlingen lezen de instructie en schrijven een plan met
behulp van de vier stappen:
1.	Welk wegwerpplastic is nu aanwezig in je klas, of zelfs in
de hele school?
2. Zijn deze spullen nodig?
3. Bestaat er een beter alternatief?
4. Hoe kunnen jullie slim zorgen dat al jullie schoolafval écht
op de goede manier gerecycled wordt, en niet stiekem soms
toch op het plein, op straat of in de sloot belandt?
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Bespreek de opdracht na. Zijn er ideeën die jullie als klas
meteen kunnen uitvoeren? Of als school?

Wat kan jij doen? – Challenge
De leerlingen worden uitgenodigd om mee te doen aan een
challenge waarbij ze een plan maken om zwerfplastic in hun
eigen buurt in kaart te brengen én in hun eigen buurt een
zwerfafvalvrije zone te maken.
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Ter inspiratie bekijken de leerlingen eerst het filmpje over
Plastic Whale Foundation.

Wij vinden het heel leuk als jullie de plannen
willen delen! Knutsel, schrijf of teken jullie plan,
of maak een filmpje van jullie actie.
Stuur het naar info@youngcrowds.nl
Hiermee maakt uw klas kans op een leuke prijs, zoals een
vistocht met een Plastic Whale. De leukste inzendingen
plaatsen wij graag op de website (altijd in overleg).
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