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Mei plasticvrij
Werkwijze
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Mei plasticvrij’ op pag. 2 van 

Kits nr 14.
• Motivatie
 Merkte je het al eens op? Je ging winkelen en zodra je 

thuiskwam en de boodschappen wou wegzetten, moest 
je heel wat plastic verpakkingen weghalen. Waarom 
wordt alles in verschillende lagen plastic verpakt? Kun-
nen we nog zonder? Wat zijn de alternatieven voor al 
deze plastic verpakkingen? Wat doen we met de steeds 
groter wordende berg plastic afval? Waar gaat al dat 
afval naartoe? Heb je al gehoord van de plasticvervui-
ling in de zee? Overal zijn microplastic-deeltjes, dit zijn 
kleine deeltjes plastic die in het milieu terecht komen. 
Als vissen de deeltjes inslikken, komen de microplastics 
in de voedselketen terecht. Hebben wij dan ook al plastic 
opgegeten? Wat kunnen WIJ eraan doen? Wie komt op 
voor een wereld met minder plastic? 

• Doelstellingen
 - Je kan de hoofdzaken uit een artikel halen. (W-vragen)
 - Je kan alternatieven geven voor plastic producten.
 - Je kan getallen tot 10 miljoen rangschikken van groot 

naar klein.
 - Je kan de ladder van Lansink aanvullen met de passende 

begrippen. 
 - Je kan zelf een affiche maken die past bij een campagne 

tegen plastic.

• Werkwijze
 - Instap: Lees het artikel ‘Weg met plastic’ op pag. 2 van 

Kits nr. 14 en bekijk ook even dit filmpje: 
 https://www.youtube.com/watch?v=MQWUOwmcRns. 

Hierin wordt uitleg gegeven over de campagne Mei plastic-
vrij. Probeer nu aan de hand van deze info de eerste vraag 
in te vullen. Deze peilt naar globale informatie. Zo krijg je 
een goed beeld van de inhoud van het artikel. 

 - Kern: Nu gaan we dieper in op het artikel. Maak de vol-
gende drie opdrachten. De tweede opdracht gaat over de 
inhoud van het artikel. De derde opdracht is een vraag over 
getallenkennis. Vergelijk de gegevens en zet ze van groot 
naar klein! De vierde vraag past binnen het thema Wereld-
oriëntatie. Denk goed na! Hoe zit de ladder in elkaar? Wat 
is beter voor het milieu en wat is minder goed? Verbind 
daarna de uitleg met de juiste plaats op de ladder, evenals 
de drie voorbeelden.

 - Slot: Bekijk de affiche van de campagne dit jaar. Maak zelf 
ook een affiche! 

 - Extra: Ga op wandel. Zorg dat je gewapend bent met 
handschoenen, eventueel een grijpstok en een grote vuilnis-
zak. Probeer minstens drie plastic zwerfitems op je weg te 
vinden en recycleer ze thuis correct! 

 - Twee interessante filmpjes over de plastic soep:
 https://www.zeehondencentrum.nl/zee/plastic-soep/oor-

zaken-van-plastic-soep
 https://oceanconservancy.org/wp-content/up-

loads/2018/06/FINAL-2018-ICC-REPORT.pdf 


