Tienuurtje
in samenwerking met Fonds 1818, Fonds 3So, Techniekmenu.nl, Pius X Voorburg

Hoeveel (eenmalig) plastic verzamelen jouw leerlingen bij het tienuurtje?
Hoe kunnen we zorgen voor minder plasticafval bij ons tienuurtje?
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LEERDOELEN

NODIG

• leren met zorg om te gaan met het milieu
(kerndoel 39)
• zoveel mogelijk verschillende ideeën bedenken
voor een probleem (kerndoel 45)
• wiskundetaal/staafdiagram leren gebruiken
(kerndoel 23)
• ideeën leren ordenen door middel van een
mindmap (kerndoel 6)

• vel A3-papier en stift, voor elke leerling
• bijlage: ideekaarten
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VOORBEREIDING

• Vraag een ouder, vrijwilliger of externe om bij te dragen aan deze les. Deze heeft een centrale rol bij de
groene teksten. Stem met elkaar af.
• Let op! De laatste activiteit van deze les geef je een paar dagen / week later. Je kijkt dan of de klas minder
plastic afval verzamelt bij het tienuurtje dan bij aanvang.
• Tip! Deze les is heel geschikt om op te knippen in drie tot vier losse activiteiten.
• Zoek op internet naar ‘Biblion plasticsoep’ of ‘Plastic soup foundation grootste soep’. Zet het filmpje klaar.
• Zet de materialen klaar. Laat de leerlingen in groepen zitten van drie tot vier leerlingen.
• Print voor elke groep de ideekaarten en knip ze los.
TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

• Vertel zoveel mogelijk en met enthousiasme vanuit je eigen ervaring. Kies voorbeelden uit de praktijk die
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
• Bedenk vooraf wat moeilijke woorden kunnen zijn (vaktermen). Gebruik deze wel, maar zorg dat je
eenvoudige alternatieven, concrete voorbeelden of een uitleg beschikbaar hebt.
• Gebruik veel beeldmateriaal en echte materialen om te bekijken, voelen en uitproberen.
• Help leerlingen door vragen te stellen. Laat ze zo zelf een stap verder komen.

Lesbeschrijving
15

1 VERKENNEN

Verzamel tijdens het tienuurtje alle plastic afval. Deel het plastic in: soort bij soort. Leg alle pakjes bij elkaar,
alle flessen, alle doppen, alle rietjes, alle plastic zakjes, alle koekverpakkingen, etc. Zo maak je met elkaar een
staafdiagram. Wat verzamelen jullie het meest? Maak er een foto van.
Stel de ouder voor. Dit plastic gebruiken we maar één keer. Dat noem je eenmalig plastic. Zonde toch! We
gooien het allemaal weg. Ga in gesprek met elkaar aan de hand van een aantal van de volgende vragen:
• Waarom nemen we iets mee in eenmalig plastic?
›› Vooral omdat we iets willen eten of drinken natuurlijk! Er wordt plastic gebruikt, zodat je dit eten en
drinken makkelijk kunt meenemen, het blijft goed en droogt niet uit, het zit beschermd in je tas en
houd je tas ook schoon.
• Is weg wel écht weg bij plastic?
›› Laat het filmpje zien.
›› Ga eventueel verder in gesprek: Als je een appelklokhuis in de grond stopt, zorgt de natuur ervoor
dat er niets van over blijft. Behalve dan voedingsstoffen voor planten. Weg is écht weg. Als je plastic
in de grond stopt, breekt het dus in duizenden stukjes. Het plastic is er nog, ook al kun jij die
piepkleine stukjes (microplastics) niet meer zien. Weg is niet écht weg!
• Kunnen we al dat plastic niet gewoon uit de zee halen?
›› Boyan Slat is een jonge uitvinder. Hij heeft een plasticvanger ontworpen. Daarmee kun je plastic
vangen dat op de zee drijft. Het is nog niet zo makkelijk om al het plastic te vangen. Want ook op
het allerdiepste puntje van de zee (op 11 kilometer diepte) is plastic gevonden.
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• Hoe gevaarlijk is plastic in zee voor dieren?
›› Denk maar eens aan schildpadden die een plastic tas eten, omdat ze denken dat het kwal is. Of
vissen die piepkleine stukjes plastic aanzien voor viseitjes. Vogels, vissen en andere dieren denken
dat het plastic eten is. Op een gegeven moment hebben ze zoveel plastic in hun maag, dat er geen
plek meer is voor echt eten. Dan kunnen ze dood gaan.
• EXTRA VOOR DE BOVENBOUW! Hoe gevaarlijk is plastic in zee voor mensen?
›› Wij eten vis en dat is goed voor onze gezondheid. Vis bevat voedingsstoffen die in ander voedsel
bijna niet voorkomen. Maar in vis kan dus ook microplastic zitten. En ook al krijg je als mens maar
een piepkleine hoeveelheid binnen, toch zijn wetenschappers bezorgd.
›› Onderzoek met mensen is lastig; je kunt moeilijk vragen of een mens plastic gaat eten. Wel wordt
al onderzoek gedaan naar grote dieren: walvissen en haaien. Deze filterdieren slikken zeewater in
en ‘filteren’ daar plankton uit. Zo krijgen ze ook microplastic binnen. Deze piepkleine stukjes plastic
kunnen vervuild zijn met chemische stoffen en dat lijkt invloed te hebben op hoe walvissen en
haaien groeien en hoe ze zich voortplanten. (Bron: Whale and shark species at increasing risk from
microplastic pollution - studie, The Guardian)
• Is het niet gek dat wij plastic - dat voor áltijd mee gaat - maar een paar minuten gebruiken?
De ontwerpvraag van vandaag is: Hoe kunnen we zorgen voor minder (eenmalig) plastic bij ons tienuurtje?
Heb je kinderen die denken: jeetje, heeft dat wel nut dan? Het is zo’n overweldigend probleem!
Ja, dat is het. Maar iedereen kan iets doen. Een kleine actie kan een groot resultaat hebben. Als
iedereen elke dag een stuk zwerfafval zou oprapen en in de prullenbak zou doen, hebben we
maar één probleem: er is niet genoeg zwerfafval. Dus iets kleins doen kan al heel veel helpen!
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2 VERZINNEN - MINDMAP

Herhaal de ontwerpvraag: Hoe kunnen we zorgen voor minder (eenmalig) plastic bij ons tienuurtje?
Introduceer de ideekaarten en geef de leerlingen drie opdrachten om de ontwerphersenen wakker te maken.
Doel is om bij elke opdracht vlot zoveel mogelijk verschillende ideeën te verzinnen. Ideeën hoeven (nog) niet
écht te kunnen. Ook gekke en vergezochte ideeën mogen. Help je leerlingen alleen waar nodig op gang.
1.

Laat een drinkpakje zien. Geef de opdracht: bedenk een idee met een eetbare verpakking. Op gang
helpen: verpakking van eetbaar papier (die je kunt opeten) of van planten (die bij het groenafval kunnen).

2. Laat een plastic rietje zien. Geef de opdracht: bedenk een idee waarbij de winkel het oplost. Op gang
helpen: bij pakjes in de supermarkt krijg je geen plastic rietjes, maar een metalen rietje.
3.

Laat een koekverpakking zien. Geef de opdracht: bedenk een idee waarbij je een spel kunt doen. Op
gang helpen: een wedstrijd doen en bijhouden wie/welke klas het minste plasticafval per week heeft.

Nu de ontwerphersenen wakker zijn, gaan de leerlingen in groepen van 3-4 meer ideeën verzinnen. Zorg
dat elke leerling een vel A3-papier en een stift krijgt en dat elke groep een set ideekaarten krijgt. Elke leerling
kiest één item uit het plastic afvalmateriaal. Laat de leerlingen hun gekozen item in het midden van het vel
plakken. Een tekening of foto kan natuurlijk ook! Verzinnen gaat als volgt:
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VERZINNEN MET EEN MINDMAP

• Start met je mindmap. Teken en schrijf ideeën bij jouw plastic item. Tip! Gebruik de ideekaarten.
Lees telkens één zin op een ideekaart en verzin daarmee een nieuw idee.
• Schuif door en vul aan. Iedereen schuift de mindmap door naar links en verzint ideeën op de
mindmap van zijn buur. Gebruik de ideekaarten! Herhaal dit tot elke leerling de eigen mindmap
weer voor zich heeft.
• Rond je mindmap af. Bekijk alle aanvullingen en vul je eigen mindmap nog één keer aan.
Tip! Stimuleer de leerlingen om de ideekaarten ter inspiratie te gebruiken. En stel waaromvragen. Laat de
leerlingen zich bij het gekozen item afvragen:
›› Waarom neemt iemand dit mee? Kan dat ook op een andere manier?
›› Waarom is er plastic gebruikt? Kan dat ook op een andere manier?
EXTRA VOOR DE BOVENBOUW! Check je oplossing.
Hoe ziet het proces van grondstoffen, via fabriek en winkel naar jou thuis eruit? Op welke momenten en
waarvoor wordt plastic gebruikt? Zorgt jouw oplossing ergens anders in dit proces voor meer plastic afval?
Gooi je niet gewoon thuis het plastic weg, om het in een ander bakje mee naar school te nemen? Denk nog
even verder! Hoe kunnen we zorgen voor minder (eenmalig) plastic in dit proces?
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3 KIEZEN

Laat elke leerling één bijzonder (innovatief) idee kiezen om met de klas te delen en één idee voor zichzelf
om volgende week te zorgen voor minder plastic bij het tienuurtje. Deel de bijzondere ideeën klassikaal met
elkaar. En spreek een moment met elkaar af - bijvoorbeeld een week later - waarop je opnieuw gaat kijken
naar de hoeveelheid (eenmalig) plastic.
Bedank de leerlingen voor hun creatieve ideeën en vertel kort hoe deze ideeën jou inspireren.
LET OP! De laatste activiteit doe je een paar dagen/week later!
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4 TESTEN

Verzamel opnieuw alle plastic afval tijdens het tienuurtje. Ga in gesprek
met de leerlingen aan de hand van de volgende vragen: Is het gelukt om
minder (eenmalig) plastic te verzamelen? Welke nieuwe oplossingen
werken goed? Hoe kunnen we zorgen dat we dit blijven doen?
Bedank de leerlingen voor hun creatieve ideeën en vertel kort hoe deze
ideeën jou inspireren.
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SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

• Inspireer andere klassen om ook te zorgen voor minder plasticafval bij het tienuurtje.
• Maak een kunstwerk van het verzamelde plasticafval. Zoek op internet naar ‘kunstwerk plastic afval’
voor inspirerende voorbeelden.
• Organiseer voor de hele school een week vol duurzame activiteiten. Op samenindeklas.nl vind je
meer lessen rond dit thema.
• Ruim het zwerfafval in de buurt van de school op. Daar kun je vaak een kit voor lenen. Of doe eerst
de les samenindeklas.nl/zwerfafval.
• Doe mee aan een Beach Cleanup of organiseer er zelf één.
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