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Studiewijzer 

Hoe moet ik deze bundel 

gebruiken? 

Duid het juist antwoord aan. 

Scan de QR code en kijk naar het filmpje. 

Verbind.  

Nu is het aan jou. Maak gebruik van de actiekaarten.  

Werken op de computer.  

Groepswerk. 

Extra uitdaging.  
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Deel 1: Inleiding 

Wat leer ik in dit hoofdstuk ?  

 Ik leer onder begeleiding een oplossing te bedenken voor een gesteld probleem.  

 Ik leer rekening te houden met het milieu tijdens het bedenken van oplossingen.  
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Deel 1: Inleiding 

Probleemstelling 

Je kent het wel, je bent ’s morgens vroeger opgestaan om zelf je boterhammen te maken. Je 

hebt ze verpakt in een boterhammenzakje en in je boekentas gestopt.  

Op school na de eerste lessen gooi je je boeken in je boekentas.  

Nog eens twee uur, eindelijk middag! Je neemt je boterhammen. Die zijn naar onder van je boe-

kentas gegleden onder je boeken.  

Gevolg …  

Ja, je boterhammen zien er niet meer lekker uit en het zakje is stuk.  

Oplossing?  

 
Duid hieronder de mogelijke oplossingen aan. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

We gaan een brooddoos maken. Ken je een materiaal dat hiervoor geschikt 

is? __________________________________________________________ 

We onderzoeken of dit een goed materiaal is.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9BgbXN1f&id=29F6E51AAC88DE207D0F78ECEC8613470621B52D&thid=OIP.9BgbXN1fBuGc3cZ-eBDrkgEpDR&q=boterhammen+&simid=608038732470486717&selectedIndex=132
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Deel 2: Onderzoeken 

Wat leer ik in dit hoofdstuk ?  

 Ik leer wat kunststof is.  

 Ik leer welke soorten kunststof er zijn.  

 Ik leer hoe kunststof gemaakt wordt.  

 Ik leer biokunststof te maken.  

 Ik leer welke eigenschappen kunststof hebben.   

 Ik leer een presentatie in Prezi maken. 
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Deel 2: Onderzoeken 

Wat is kunststof?  

Scan de QR-code.  

Kijk naar het filmpje: Het klokhuis- Plastic.  

 
  Waar Niet waar 

Een voetbal T-shirt is gemaakt van plastic.     

In een drankkarton zit geen plastic, het is volledig gemaakt van karton.     

Plastic is goed voor het milieu.     

Plastic is gemaakt van aardolie en dat geraakt nooit op.     

Aardolie komt uit de grond.     

Leo Baekeland is de uitvinder van plastic.     

Plastic bestaat 107 jaar.     

Plastic is gemaakt door de natuur.     

Bio-plastic wordt gemaakt van aardappelen.     

      

Duid aan ‘waar’ of ‘niet waar’. 

Wist je dat.  

Kunststof ook wel plastic genoemd 

wordt.  
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Deel 2: Onderzoeken 

Hoe maken we kunststof ? 

Kunststof wordt in een fabriek gemaakt. Maar hoe gebeurt dit nu. Gebruik je tablet/

smartphone en scan de volgende QR-code. LET OP! Bekijk enkel het stukje van 6.05 tot 9.22 

In het filmpje was te zien hoe een kaasschaaf gemaakt wordt. 

Hieronder staan de verschillende stappen. Maar ze staan niet in 

de juiste volgorde.  

Zet ze in de juiste volgorde.  

Tip: Je kan het filmpje opnieuw bekijken. 

Opdracht: Zet in de juiste volgorde. 

Een mengeling van plastickorrels en kleuren valt in de buis.  A 

Het gesmolten plastic wordt in de matrijs gespoten. B 

Het oventje om de buis zorgt dat de korrels smelten. C 

De wokkel duwt de korrels vooruit.  D 

50 seconden later is het klaar.  E 

Voor de korrels in de machine gaan moeten ze gedroogd worden. F 

1 
2 3 4 5 6 
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Opdracht: Verbind de namen van de korrels met  het juiste product. 

Weet je het niet meer, kijk dan terug naar het filmpje uit de vorige opdracht.  

Deel 2: Onderzoeken 

Hoe maken we kunststof? 

ABS  

         

Polypropeen  

         

Polystyreen  

         

Polycarbonaat  

         

Extra info. Hoe wordt een petfles gemaakt?  
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Deel 2: Onderzoeken 

Zelf kunststof maken. 

Je kan zelf ook kunststof maken uit aardappelen. Hiervoor hebben we het zetmeel 

nodig.  

Neem hiervoor actiekaart 1.  

Klaar?  

Nu gaan we aan de slag om BIO-PLASTIC te maken.  

Neem hiervoor actiekaart 2. 

Zelfevaluatie: zelf kunststof maken 

Vaardigheden 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik heb het zetmeel zelfstandig gemaakt.  
          

Ik heb de juiste stappen gevolgd om 

mijn bio-plastic te maken. 

          

Ik heb de juiste hoeveelheden gebruikt.  
          

Klaar?  

Extra:  

 Kunststof maken uit melk en azijn   

 Kunststofkommetje uit strijkparels 
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Deel 2: Onderzoeken 

Kunststof op de proef gesteld. 

Inleiding 

Hoekenwerk:  In elke hoek kom je iets meer te weten over kunststoffen. Je krijgt in elke hoek  

15 minuten de tijd om de opdracht tot een goed einde te brengen.  

Vergeet niet je bevindingen in te vullen in je cursus.  

Afspraken: 

 Je werkt rustig en roept niet. 

 Je draagt zorg voor de materialen en het lokaal. 

 Als je vragen hebt steek je je hand in de lucht, de leerkracht komt je dan helpen. 

 Je voert de opdrachten keurig uit. 

Tijdens deze les kan je gebruik maken van de symbolen.  

We zijn aan het werk. 

We zijn klaar.  

We hebben informatie nodig. 

Aan de slag. 

Stop, zwijgen en luisteren!  
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Deel 2: Onderzoeken 

Kunststof op de proef gesteld  

Hoek 1: warmtegeleiding 

 

In deze hoek kom je wat meer te weten over de warmtegeleiding van kunststof. 

Neem de stukjes metaal, kunststof, hout en steen. 

Voel aan de stukjes hoe warm ze zijn.. 

Leg ze op de verwarming voor 5 minuten 

Welke denk je dat het warmste gaat zijn? 

Zet hieronder van het warmste naar het koudste. 

___________________ _________________ _________________ ____________________ 

Neem na 5 minuten de stukjes van de verwarming. 

Welke stof is warmste? 

Zet hieronder van het warmste naar het koudste. 

___________________ _________________ _________________ ____________________ 

Besluit: 

_____________________________ is de beste warmtegeleider 

Hoek 1: Warmtegeleiding 

 

In deze hoek kom je wat meer te weten over de warmtegeleiding van kunststof. 

Neem de stukjes metaal, kunststof, hout en steen. 

Voel aan de stukjes hoe warm ze zijn. 

Leg ze op de verwarming voor 5 minuten 

Welk materiaal gaat het warmst zijn, denk je?  

Rangschik hieronder van warmst naar koudst.  

___________________ _________________ _________________ ____________________ 

Neem na 5 minuten de stukjes van de verwarming. 

Welke stof is het warmst? Rangschik hieronder van warmst naar koudst. 

___________________ _________________ _________________ ____________________ 

Besluit: 

_____________________________ is de beste warmtegeleider. 



 14 

Deel 2: Onderzoeken 

Kunststof op de proef gesteld  

Hoek 2: Waterbestendigheid 

 

In deze hoek kom je wat meer te weten over de waterbestendigheid van verschillende materi-

alen. 

Neem de stukjes metaal, kunststof, hout en steen. 

Laat er enkele druppels water op vallen. Laat staan voor 5 minuten. 

Denk je dat na 5 minuten de druppels nog zichtbaar zijn? Kleur de vakjes groen als je denkt dat 

je de druppels nog gaat zien. 

metaal kunststof hout steen 

Neem na 5 minuten de stukjes van de verwarming. 

Op welke stof is de druppel nog zichtbaar? 

Kleur ze groen. 

metaal kunststof hout steen 

Besluit: 

_____________________________ is het meest waterbestendig. 
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Deel 2: Onderzoeken 

Kunststof op de proef gesteld  

Hoek 3: Krasbestendigheid 

 

Hier kan je ontdekken of een kunststof krasbestendig is. 

In deze hoek krijgt ieder van jullie een stukje metaal, kunststof, hout of steen. Je probeert er 

door middel van een duimspijker krassen in te maken. 

Ik denk dat in volgende materialen mijn kras het meest zichtbaar is. (Kleur ze groen). 

metaal kunststof hout steen 

Na het uitvoeren van de proef is mijn kras het meeste zichtbaar in: 

metaal kunststof hout steen 

Besluit: 

_____________________________ is het meest krasbestendig. (Waar de kras het minste  

zichtbaar is.) 
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Deel 2: Onderzoeken 

Kunststof op de proef gesteld  

Hoek 4: Vuurbestendigheid 

 

In deze hoek kom je wat meer te weten over de vuurbestendigheid van verschillende materia-

len. Pas op voor je eigen veiligheid. 

Ik denk dat volgende materialen vuur gaan vatten. (Kleur ze groen). 

metaal kunststof hout steen 

Neem de tang die klaarligt op de bank en hou er een stukje metaal, kunststof, hout of steen 

mee vast. 

Hou de materialen om de beurt boven een theelichtje. Als het materiaal vuur vat leg je het 

meteen in de emmer water. 

Ook bij de materialen die geen vuur vatten doe je dit. 

Welk materiaal vatte vuur. 

 

metaal kunststof hout steen 

Besluit: 

_____________________________ is het meest vuurbestendig. (het materiaal dat niet of het minste 

in brand vliegt.) 
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Deel 2: Onderzoeken 

Kunststof op de proef gesteld  

Hoek 5: Elektrische geleidbaarheid. 

 

In deze hoek zullen jullie experimenteren met de stroomkring. Je komt hier te weten welke ma-

terialen geleiden en welke niet. 

Ik denk dat volgende materialen geleiden. (Kleur ze groen).  

metaal kunststof hout steen 

Jullie zien een stroomkring in je hoek staan. Het is de bedoeling dat je elk materiaal (metaal, 

kunststof, hout en steen) tussen de stroomkring plaatst. 

Als het materiaal geleidt zal het lampje branden. 

Welke van volgende materialen geleiden. (Kleur ze groen). 

metaal kunststof hout steen 

Besluit: 

_____________________________ is de beste elektrische geleider. 



 18 

Extra opdracht 

Neem andere voorwerpen uit je pennenzak en noteer of ze geleiden of niet. 

 

Balpen:  _________________________________________________________________  

Grafiet (binnenste potlood):  _____________________________________________  

________________________:  ________________________________________________  

________________________:  ________________________________________________  

________________________:  ________________________________________________  

________________________:  ________________________________________________  

________________________:  ________________________________________________  

________________________:  ________________________________________________  

________________________:  ________________________________________________  

________________________:  ________________________________________________  

 

Deel 2: Onderzoeken 

Kunststof op de proef gesteld  

Eindbesluit  

Zet een vinkje  in het vakje als het materiaal hier het beste in was. 

  Warmte- 

geleiding 

Water- 

bestendig 

Krasbesten-

digheid 

Vuur- 

bestendig 

Elektrisch 

geleidbaar-

heid 

Metaal           

Kunststof           

Hout           

Steen           
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Deel 2: Onderzoeken 

Soorten kunststof  

Kunststoffen kan je onderverdelen in  drie grote groepen. Namelijk:  

 Elastomeren 

 Thermoplasten 

 Thermoharders. 

Groepsopdracht: onderzoek de kenmerken van de verschillende soorten 

kunststof.  

Volg hierbij de fiches die je hieronder vindt.   

Extra info kan je vinden op Infokaart 1: Soorten kunststof. 

Proefje 1: THERMOPLASTEN 

Wat heb ik nodig? 

Theelichtje 

 

Plastic lepel 

 
Wat moet ik doen? 

Houdt het lepeltje even boven het theelichtje.   

Wat gebeurt er?   

___________________________________________________________________________ 

Laat de lepel afkoelen.   

Welke vorm heeft de lepel?   

___________________________________________________________________________ 

Breek de lepel.   

Ging dit makkelijk? JA - NEEN 
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Deel 2: Onderzoeken 

Soorten kunststof  

Proefje 2: THERMOHARDERS 

Wat heb ik nodig? 

Theelichtje 

 

Pvc-buis 

 

Wat moet ik doen? 

Houdt de Pvc-buis even boven het theelichtje.   

Wat gebeurt er?   

___________________________________________________________________________ 

Laat de Pvc-buis afkoelen.   

Welke vorm heeft de Pvc-buis?   

___________________________________________________________________________ 

Breek de Pvc-buis.   

Ging dit makkelijk? JA - NEEN 
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Deel 2: Onderzoeken 

Soorten kunststof  

Proefje 3: ELASTOMEREN 

Wat heb ik nodig? 

Elastiekje 

 

Plastic handschoen 

 
Wat moet ik doen? 

Trek aan het elastiekje.   

Wat gebeurt er als je het loslaat?   

___________________________________________________________________________ 

Trek aan de handschoen.   

Wat gebeurt er als je het loslaat?   

___________________________________________________________________________ 
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Deel 2: Onderzoeken 

Soorten kunststof  

1) Thermoharders: 

 

 Zijn _________________________.  

 ___________ x te verwerken (bij te hoge temperatuur valt het 

uiteen. ) 

 Bv: _____________________________ 

2) Thermoplasten: 

 

 ________________________ te verwerken (vervormen bij hoge  

temperatuur) 

 Recycleerbaar 

 Bv: _______________________________ 

3) Elastomeren: 

 

 Mix van _____________________________ en thermoharders 

 Vervormen naar oorspronkelijke vorm. 

 Bv: ___________________________________ 

 

Even samenvatten.  

Tip: Neem infokaart 1 om de ontbrekende woorden in te vullen.  
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OPDRACHT: Je kent nu het verschil tussen de 3 soorten plastic. Zijn volgende voorwerpen voor-

beelden van thermoplasten, thermoharders of elastomeren?  

Geef het kleine vakje (linksonder in de hoek van de afbeelding) van de thermoplasten een rode 

kleur. De thermoharders een groene kleur en de elastomeren een blauwe kleur.  

Deel 2: Onderzoeken 

Soorten kunststof  
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Deel 2: Onderzoeken 

Zelfevaluatie  

Zelfevaluatie: Kunststof op de proef gesteld.  

Vaardigheden 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik heb alle hoeken kunnen afwerken.   
          

Mijn bevindingen waren juist.  
          

Ik heb me aan de afspraken gehouden. 
          

Ik heb alle antwoorden ingevuld.  
     

Ik had respect voor het materiaal .  
     

Ik werkte op een veilige manier; 
     

Zelfevaluatie: Soorten kunststof  

Vaardigheden 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik heb alle hoeken kunnen afwerken.   
          

Mijn bevindingen waren juist.  
          

Ik heb me aan de afspraken gehouden. 
          

Ik heb alle antwoorden ingevuld.  
     

Ik had respect voor het materiaal .  
     

Ik werkte op een veilige manier; 
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Deel 2: Onderzoeken 

Ken je nog voorwerpen die we dagelijks gebruiken die gemaakt zijn uit kunststof? 

Groepsopdracht: Kunststoffen in de school.  

Duur: 50  minuten 

Wat heb je nodig? 

De tablet/iPad 

 

Wat moet je doen? 

1. Ga nu in de klas en het schoolgebouw op zoek naar voorwerpen 

die gemaakt zijn uit kunststof.  

2. Maak een foto en schrijf op wat je gefotografeerd hebt. 

3. Zorg dat je binnen de afgesproken tijd (20 minuten) terug in de klas bent. 

 

Terug in de klas? Wat nu?  

1. Maak een collage van je foto’s.  

Zo krijg je een mooi overzicht van de vele voorwerpen van kunststof die ons omrin-

gen. (30 min) 

2. Verdeel de foto’s in de juiste groepen. (Thermoplasten, thermoharders en  

elastomeren.) 

Wat heb je nodig? 

Jouw gsm/fototoestel 

Wat moet je doen? 

1. Ga thuis op zoek naar voorwerpen die gemaakt zijn uit kunststof.  

Tip! Je kan in je eigen kamer kijken, maar ook in de keuken, woonkamer, badkamer, kel-

der, zolder,… 

2. Maak een foto en schrijf op wat je gefotografeerd hebt. 

3. Breng de foto’s digitaal mee naar school.  

 

Huiswerk: Op zoek naar kunststof. 
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Deel 2: Onderzoeken 

Opdracht: Maak een presentatie met Prezi van je foto’s. 

Het doel van deze opdracht is dat je een Prezi-presentatie maakt en presenteert over 

de kunststof in jouw huis.  Zorg dat je ook weet verteld over de juiste groepen. 

(Thermoplasten, thermoharders en elastomeren.) 

Wat heb je nodig voor je kan starten? 

1. Sorteer je foto’s in de juist mappen.  

Klaar?  

2. Neem actiekaart 3 om een Prezi-account aan te maken.  

Klaar?  

3. Neem actiekaart 4 en infokaart 2 om een Prezi-presentatie te maken.  

Klaar?  
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Deel 2: Onderzoeken 

Evaluatie  

Zelfevaluatie: Collage maken. 

Vaardigheden 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik heb me aan de afspraken gehouden. 
          

Ik heb alle antwoorden ingevuld.  
          

Ik had respect voor het materiaal .  
          

Zelfevaluatie: Prezi maken.  

Vaardigheden 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik heb mij aan het stappenplan gehou-

den.    

          

Ik heb thuis foto’s genomen .  
          

Ik heb me aan de afspraken gehouden. 
          

Ik had respect voor het materiaal .  
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Deel 3: Werkstuk 

Wat leer ik in dit hoofdstuk ?  

 Ik leer werken met Inkscape.  

 Ik leer hoe een lasercutter werkt.  

 Ik leer kunststof plooien.  

 Ik leer welke beroepen er met kunststof in aanraking komen.  
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Deel 3: Werkstuk  

Inkscape 

Inkscape is een vector-tekenprogramma, met het internationale standaardformaat 

SVG(Scalable Vector Graphics) als basis. Je kan natuurlijk beelden en tekeningen in 

talloze andere open formaten invoeren of uitvoeren, zoals Postscript, eps, png, jpg, 

bmp en tif.  

 

Het programma biedt alle basistekenvormen aan, alsook transformaties ervan, gradiënten, 

groeperingen, lagen, tekst-op-pad, enzovoort.  

 

Meer informatie vind je op infokaart 3.  

We gaan hier stap voor stap mee leren werken.  

Opdracht 1: Voeg een vierkant in.  

Neem actiekaart 5 en volg nauwkeurig de stappen. 

Klaar?  

Opdracht 2: Voeg een rechthoek in.  

Neem actiekaart 6 en volg nauwkeurig de stappen. 

Klaar?  

Opdracht 3: Voeg een afbeelding in het vierkant in.  

Neem actiekaart 7 en volg nauwkeurig de stappen. 

Klaar?  
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Deel 3: Werkstuk 

Opdracht 4: Voeg tekst in een rechthoek in.  

Neem actiekaart 8 en volg nauwkeurig de stappen. 

Klaar?  

Opdracht 5: Voeg je eigen naam en een afbeelding in een rechthoek in.  

Neem actiekaart 9 en volg nauwkeurig de stappen. 

Klaar?  

Opdracht 6: Maak de omtrek voor je brooddoos.  

Neem actiekaart 10 en volg nauwkeurig de stappen. 

Klaar?  

Opdracht 7: Graveer tekst in het deksel van je brooddoos.  

Neem actiekaart 11 en volg nauwkeurig de stappen. 

Klaar?  

Extra: Maak een memory 
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Deel 4:  
Deel 3: Werkstuk  

Plooien 

Opdracht 8: Plooi je kunststof. 

Neem actiekaart 12 en infokaart 4 en volg nauwkeurig de stappen. 

Klaar?  

Hieronder kan je een foto van je brooddoos kleven.  
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Deel 3: ICT 

Inkscape 

Deel 3: Werkstuk  

Zelfevaluatie 

Zelfevaluatie: Inkscape 

Vaardigheden 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik heb mij aan de stappenplannen ge-

houden.    

          

Ik werkte nauwkeurig.  
          

Ik werkte zelfstandig.  
          

Ik ben tevreden van het resultaat.  
     

Ik ruimde het materiaal netjes op.  
     

Ik ruim het materiaal op met oog voor 

het milieu 

     

Ik heb me aan de afspraken gehouden. 
     

Ik had respect voor het materiaal .  
     

Zelfevaluatie: plooien 

Vaardigheden 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik heb mij aan de stappenplannen ge-

houden.    

          

Ik werkte nauwkeurig.  
          

Ik werkte zelfstandig.  
          

Ik ben tevreden van het resultaat.  
     

Ik ruimde het materiaal netjes op.  
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Beroepen 

Deel 3: Werkstuk 

Vind je het interessant om met kunststoffen te werken? Maak er dan je beroep van.  

Opdracht: Schrijf onder de foto’s de beroepen die regelmatig met kunststof in aanraking ko-

men. 

Infokaart 5 kan je hierbij helpen.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Wat leer ik in dit hoofdstuk ?  

 Ik leer een gezonde lunch maken. 

 Ik leer aan de hand van de voedingsdriehoek over gezonde voeding.  

 Ik leer brood te maken. 

 Ik leer groenten en fruit schoonmaken. 

 Ik leer groenten en fruit snijden.  

 Ik leer hoe je de afwas doet.  

 Ik leer hoe je brood moet bewaren. 

 Ik leer hoe je groenten en fruit moet bewaren. 

 Ik leer welke verschillende beroepen er zijn in de voedingssector. 

 

Deel 4: Gezonde lunch  
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Deel 4: Gezonde lunch  

Het beste tijdstip om een warme maaltijd te verbruiken vanuit gezondheids-

standpunt is 's middags. Omdat je na het middageten nog meer beweegt en je 

zo meer calorieën verbrand. En ’s avonds bewegen de meeste mensen minder.  

Dit is echter niet voor iedereen haalbaar. Sommige mensen moeten dus 's 

avonds de warme maaltijd nuttigen. Deze personen zullen 's middags wel nood 

hebben aan voedsel en zullen dan ook een lichte maaltijd verbruiken.  Deze maaltijd 's middags 

noemen we de lunch. 

OPDRACHT: Noteer hieronder de lunch die jij gisteren verbruikt hebt. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

OPDRACHT: Was jouw lunch gezond? 

Een handig hulpmiddel is de voedingsdriehoek. De voedingsdriehoek toont welke producten 

goed zijn voor de gezondheid en welke minder goed zijn. 

 

Neem infokaart 6 voor extra informatie.   

Wist-je-datje: 
Hoe hoger in de drie-
hoek, hoe gezonder de 
producten zijn voor je 
lichaam. Je eet dus 
best voeding uit de bo-
venste groepen. 

 

Wist-je-datje: De pro-

ducten uit de rode bol zijn 

niet gezond. Je mag er af 

en toe iets uit eten, maar 

best niet te veel! 
 

De voedingsdriehoek 
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Deel 4: Gezonde lunch  

De voedingsdriehoek is onderverdeeld in 5 zones: 

 Voedingsmiddelen met goede voedingsstoffen staan __________________ 

 Voedingsmiddelen met weinig / geen voedingsstoffen staan ____________ of zelfs  

buiten de voedingsdriehoek! 

De 5 zones: 

 blauwe zone: _____________________________________________________________ 

 

 donkergroene zone: _____________________________________________________________ 

 

 lichtgroene zone: _____________________________________________________________ 

 

 oranje zone: _____________________________________________________________ 

 

 rode zone: _____________________________________________________________ 
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Deel 4: Gezonde lunch  

We kiezen voor gezonde en gevarieerde voeding! 

Nu is het tijd om onze brooddoos gezond te vullen.  

We maken een gezonde boterham.   

Wat hebben we nodig om deze gezonde boterham te maken?  

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

Uitvoering  
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Deel 4: Gezonde lunch  

Stap 1: Brood maken  

Neem hiervoor actiekaart 13 

Klaar?  

Stap 2: Broodje gezond maken 

 Tomaat en komkommer schoonmaken en snijden (Infokaart I7) 

 Wortel en sla schoonmaken en snijden (Infokaart I8) 

 Mayonaise maken (actiekaart 14) 

 Eieren koken (actiekaart 15) 

 Broodjes gezond (actiekaart 16) 

 

Stap 3: Smoothie  

Actiekaart 17  

Infokaarten  

 banaan en citroen schoonmaken I9 

 Ananas en appel schoonmaken I10   

Opdracht: Maak een gezonde boterham en een gezond drankje.  

Je gaat aan de hand van de verschillende stappen nu een gezonde lunch maken.  

Volg goed de verschillende stappen en actiekaarten.  
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Deel 4: Gezonde lunch  

Wanneer je gekookt hebt, moet je achteraf alles wat je gebruikt hebt proper in de kast terugzet-

ten. 

Neem hiervoor infokaart 11  

Afwassen 

Opdracht: Bekijk de zes tekeningen. Lees de zinnen eronder.  

 De tekeningen staan niet in de juiste volgorde. Ken jij de juiste volgorde? Zet het juiste cijfer bij 

de passende tekening.  

________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

1. Verwijder alle voedingsresten  

2. Vul de afwasbak met warm water  

3. Was alles netjes af.  

 

4. Droog de vaat goed af. 

5. Zet alles weer netjes op de juiste plaats  

6. Reinig en droog de afwasbak 
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Deel 4: Gezonde lunch  

Opdracht: Was onze lunch wel zo gezond?  

Plaats onze lunch eens in de voedingsdriehoek.  



 41 

Deel 3: ICT 

Inkscape 

Deel 4: Gezonde lunch  

Zelfevaluatie 

Zelfevaluatie: koken  

Vaardigheden 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik heb mij aan de stappenplannen ge-

houden.    

          

Ik werkte nauwkeurig.  
          

Ik werkte zelfstandig.  
          

Ik ruimde het materiaal netjes op.  
     

Ik ruim het materiaal op met oog voor 

het milieu. (sorteren)  

     

Ik werkte veilig.  
     

Ik had respect voor het materiaal .  
     

Zelfevaluatie: Afwassen 

Vaardigheden 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik werkte in de juiste volgorde.  
          

Mijn afwas was proper.  
          

Mijn afwas was droog.  
          

Mijn afwas stond op de juiste plaats.  
     

Mijn gootsteen was proper en droog.  
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Deel 4: Gezonde lunch  

 

Het bewaren van brood . 

 Afhankelijk van wanneer je het brood wilt eten kan je het op twee verschillende manier bewa-

ren.    

1. Indien je het brood dezelfde dag nog of de dag daarna wilt opeten bewaar je het brood 

best in de _______________________ en in een _______________________ .  

2.  Indien je het brood langer wil bewaren om het later op te eten kun je het verpakt in een 

_____________________ in de _____________________ bewaren.   

Proefjes  

Wat gebeurt er met het stukje brood?  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

 

Bewaring en bederf 

  

Na 3 dagen Na een week 

Is d
e

 k
le

u
r v

e
ra

n
d

e
rd

?
 

Is d
e

 g
e

u
r v

e
ra

n
d

e
rd

?
 

Is d
e

 te
xtu

u
r v

e
ra

n
d

e
rd

?
 

Is d
e

 k
le

u
r v

e
ra

n
d

e
rd

?
 

Is d
e

 g
e

u
r v

e
ra

n
d

e
rd

?
 

Is d
e

 te
xtu

u
r v

e
ra

n
d

e
rd

?
 

Bewaar een stuk brood  op kamertemperatuur  

zonder verpakking. 
            

Bewaar een stuk brood  op kamertemperatuur  

in een plastic zak. 
            

Bewaar een stuk brood  op kamertemperatuur  

in een broodzak. 
            

Bewaar een stuk brood  in de koelkast  zonder 

verpakking. 
            

Bewaar een stuk brood  in de koelkast  in een 

plastic zak. 
            

Bewaar een stuk brood  in de koelkast  in een 

broodzak. 
            

Bewaar een stuk brood  in de diepvriezer  in een 

plastic zak. 
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Deel 4: Gezonde lunch  

Besluit :  

 Voedingsmiddelen bederven sneller als we ze niet correct bewaren. Elk voedingsmiddel 

heeft zijn eigen bewaarmethode.   

De 2 beste manieren om brood te bewaren zijn:  

 In de diepvriezer in een plastic zak: 

_______________________________________________________________________________ 

 Op kamertemperatuur in een broodzak: 

_______________________________________________________________________________ 

Bewaren van groenten.   

We hebben nog groenten over van onze gezonde boterham. We kunnen deze op verschillende 

manieren bewaren. Neem infokaart 12 en lees de bewaartips.   

We kiezen ervoor om onze tomaten in te leggen.  

Tomaten inleggen 

Als je tomaten wilt inleggen moet je de tomaten altijd drogen. We gaan eerst onze tomaten dro-

gen in de oven.  

Neem hiervoor actiekaart 18: tomaten inleggen.  

 

 

 

 

Klaar?  
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Beroepen 

Deel 4: Gezonde lunch  

Soorten bakkers  

Er zijn verschillende soorten bakkers.  

Verbindt de juiste taakomschrijving met de juiste bakker.  

  

De warme bakker: O O 

Deze bakkers beschikken over diepvriesinstallaties. Zij 

leveren brood, stokbrood, chocoladekoeken enz. aan 

winkels, ziekenhuizen, bejaardentehuizen … Zij kunnen 

op minder drukke dagen een voorraad aanleggen. 

De koude bakker: O O 

Hij bakt het aantal broden die nodig zijn voor de dage-

lijkse verkoop in zijn winkel of ronde. Het brood moet 

altijd vers zijn 

De industriële bak-

ker: 
O O 

Deze bakker is eigenlijk geen bakker. De koude bakker 

verkoopt brood maar bakt het niet zelf. 
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Wat leer ik in dit hoofdstuk ?  

 Ik leer juist sorteren.  

 Ik leer afval verminderen. 

 Ik leer bewust omgaan met het milieu.  

 

Deel 5: Afval  
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Deel 5: Afval  

Probleemstelling 

Wist je dat we per persoon 450 kilo afval per jaar produceren?  

Wat gebeurt er met dit afval?   

Al ons afval mogen we zo maar niet in de natuur achterlaten,  maar wat doen 

we er dan mee?  

Schrijf hieronder al je ideeën?  

Wat doen we met 

ons afval?  
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Deel 5: Afval  

Sorteren  

 

Afval dient gesorteerd te worden.  Waarom is goed sorteren zo 

belangrijk?  

Scan de QR-code.  

Bekijk het filmpje en kom er achter waarom sorteren zo 

belangrijk is.  

Sorteren is belangrijk omdat __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Fost Plus is een organisatie die instaat voor de inzameling, sortering en recy-

clage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Je kent ze waarschijnlijk 

vanop tv, langs de weg,…  

Hieronder een voorbeeld van één van hun campagnes.  
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Deel 5: Afval  

Sorteren  

PMD 

Hieronder vind je een sorteerwijzer. Waar op staan wat er wel of niet in de blauwe zak mag.  
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Deel 5: Afval  

Sorteren  

Opdracht: Mag onderstaand afval in de PMD-zak? Kijk op de sorteerwijzer en 

zet een kruisje in de juiste kolom.  

Afval  Ja  nee 

Glas  
  

Drinkkarton van melk  
  

Plastic waterfles 
  

Etensresten  
  

Papier 
  

Aluminiumfolie  
  

Botervlootje  
  

Fles van wasverzachter  
  

Colablikje  
  

Plastic zakje  
  

Luier 
  

Conservenblik  
  

Aluminium schaaltje  
  

Verfspuitbus  
  

Plastic schaaltje van vleeswaren  
  

Extra: http://www.kabouterspel.be/ 
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Deel 5: Afval  

Sorteren  

Opdracht: Verbind de symbolen met de juiste verklaring.  

 

    Hier vind je een vuilbak. 

 

    

‘Het groene punt’ 

De fabriek van dit product betaalt de 

recyclage. 

 

    Deze fles moet in de glasbak. 

 

    
Dit afval mag niet in de gewone vuil-

bak. 

 

    Dit product kan gerecycleerd worden. 
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Deel 5: Afval  

Sorteren  

Heel veel afval wordt aan huis opgehaald. Om te weten wanneer welk afval opgehaald 

wordt, krijgt iedereen een ophaalkalender.  Maar je kan dit ook opzoeken op https://

www.ophaalkalender.be/ 

 

 

1. Op welke dag in augustus wordt in jouw straat het papier opgehaald?  

___________________________________________________________________________________ 

2. Wanneer wordt in september het glas opgehaald? 

___________________________________________________________________________________ 

3. Om de hoeveel tijd worden de zakken PMD opgehaald? 

___________________________________________________________________________________ 

4. In welke maanden kun je niet telefoneren om grof vuil op te halen? 

___________________________________________________________________________________ 

5. Op welke dag wordt wekelijks het resfafval opgehaald? 

___________________________________________________________________________________ 

6. Wanneer moet je de zak dan buiten zetten? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Opdracht: Zoek onderstaande vraagjes op voor jouw straat.  
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Deel 5: Afval  

Recycleren 

Wat gebeurt er met het  pmd-afval?  

  

Het gesorteerd pmd-afval wordt verder gesorteerd in een pmd-sorteercentrum.  

Volgend filmpje toont je hoe. Een ingenieuze installatie…  

 

 

 

Veel van dit afval krijgt een nieuw leven.  Er worden nieuwe pro-

ducten van gemaakt.  

Plastic flessen en flacons:  

 

27 PET-flessen  1 fleece trui 

 

 

HDPE-flacons   opbergbak 

Metalen verpakkingen: 

19.000 conservenblikjes  1 auto 

 

 

670 drankblikjes  1 fiets 

https://www.fostplus.be/sites/default/files/Images/Sorteren-en-recycleren/6.jpg
https://www.fostplus.be/sites/default/files/Images/Sorteren-en-recycleren/4.jpg
https://www.fostplus.be/sites/default/files/Images/Sorteren-en-recycleren/5.jpg
https://www.fostplus.be/sites/default/files/Images/Sorteren-en-recycleren/2.jpg
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Deel 5: Afval  

Recycleren  

Aan de slag  met PMD. 

We kunnen ook zelf ons PMD-afval verminderen. Dit door er nieuwe dingen van te maken.  

Zoek op het internet vier verschillende afbeeldingen van realisaties gemaakt 

uit PMD-afval. Kleef ze hieronder netjes op. 
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Deel 5: Afval  

Recycleren  

Ideeën nodig?  
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Deel 5: Afval  

Recycleren  

Wat heb ik nodig om het te maken?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Maak nu zelf een werkstuk uit gerecycleerd materiaal.  

Kleef hieronder een afbeelding van het werkstuk dat ik ga maken.  
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Deel 5: Afval  

Recycleren  

Hoe ga ik het werkstuk maken?  

Wat zijn de verschillende stappen. 

Noteer stap voor stap hoe je te werk gaat. Noteer ook telkens wat je nodig hebt.  

Actie  Wat heb ik nodig?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Toon je werkfiche aan de leerkracht.  
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Zelfevaluatie.  

Zelfevaluatie: Werkstuk uit Pmd 

 
Nooit 

 (0) 

  Soms 

(1) 

 

Meestal 

(2) 

  

 Altijd 

(3) 

  

Evaluatie 

leerkracht 

            /3 

Ik volgde de juiste volgorde?  
          

Ik werkte veilig.  
          

Ik werkte zelfstandig.  
          

Ik ben tevreden van het resultaat.  
     

Mijn werkplaats was netjes opgeruimd.  
     

Ik hield mij aan de veiligheidsvoorschrif-

ten.  

     

Mijn werkstuk was origineel. 
     

Ik verminderde de PMD-zak.  
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