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45-60 minuten

Lesbrief bovenbouw
Mos, de onopvallende alleskunner

Wat ga je doen?

Tijdens deze les ontdekken leerlingen
wat mos bijzonder maakt. De leerlingen
gaan zelf op zoek naar mos in de
schoolomgeving en komen erachter dat
mos een heel simpel plantje is, maar
tegelijk een belangrijke plek in veel
ecosystemen heeft.

Materialen
•

•
•
•

tuiniersoutfit (werkschort,
werkhandschoenen, schepje, harkje,
etc.)
loeppotjes (aantal afhankelijk van
aantal leerlingen, 26 lln = 6 potjes)
klemborden
werkbladen

Deze les sluit aan bij de volgende kerndoelen:
Kerndoel Nederlands
• Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
• Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden
en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
• Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie
van hun onderdelen.

Voorbereiding

Tuiniersoutfit en lesmateriaal klaarleggen.

Lesopening

Kom de klas binnen gekleed als tuinier. Vertel de leerlingen dat je naar de school bent gestuurd om het
schoolplein netjes te maken, maar dat je vindt dat het plein al zo mooi is. Zeker nu de bomen en struiken
kaal worden blijft het toch nog groen. Vraag de leerlingen hoe dat kan. Als de leerlingen niet zelf met ‘mos’
komen kun je dit zelf vertellen. Antwoorden als ‘gras’ en ‘onkruid’ zijn niet fout! Hier kun je later zelfs mooi op
terugkomen tijdens het discussie onderdeel.
Maak met de klas een mindmap over mos op het bord. Wat weten de leerlingen hier al over?

Naar buiten

Verdeel de leerlingen in groepjes van 3, geef elk groepje een loeppotje mee en ga naar buiten. De groepjes gaan
op zoek naar verschillende soorten mos. Als een groepje wat mos heeft gevonden stoppen bestuderen ze eerst
de plek waar het mos groeit en beantwoorden de volgende kijkvragen:
• Waar groeit het mos?
• Wat voor beestjes zie je in de buurt van of in het mos?
Daarna stoppen ze een klein stukje van het mos in het loeppotje en proberen het na te tekenen met zoveel
mogelijk details.
Als de groepjes klaar zijn vergelijken ze hun bevindingen met die van een ander groepje.
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Bespreken + discussie (dit kan zowel buiten als binnen)
Vraag de leerlingen wat voor verschillen ze zagen tussen de antwoorden en tekeningen van hun groepje en die
van een ander groepje?
• Verschillende ondergronden voor mos (hout, steen, aarde)
• Verschillende beestjes
• Verschillende soorten mos (nadruk op geen wortels, vooral stengeltjes en blaadjes)
Vertel de leerlingen wat mos bijzonder maakt. Ondanks dat het een simpel plantje is zorgt het wel voor de
omgeving. Net als bomen zorgt mos voor zuurstof, vormt een beschermlaagje voor de ondergrond, biedt een
huis voor insecten en nestmateriaal voor bijvoorbeeld vogels. Sommige mensen zijn niet zo blij met mos, juist
omdat het overal groeit, net zoals sommige andere plantjes die je bijvoorbeeld wel eens tussen de stoeptegels
vindt.
Deze informatie vormt de basis voor een discussie over de stelling: Onkruid bestaat niet. Deze discussie kun
je voeren door verschillende kinderen hun eigen mening te laten geven of verder structureren door de groep
te verdelen in ‘voor’ en ‘tegen’ en deze subgroepen samen na te laten denken over voor- en tegenargumenten.
Kan de klas tot een gedeelde conclusie komen?

Afsluiting (spelen-werken)

Vul nu samen met de leerlingen de mindmap die je aan het begin van de les op het bord hebt gemaakt aan.
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Mos, de onopvallende alleskunner!
Waar groeit het mos?

Wat voor beestjes zie je in de buurt van of in het mos?

Teken hieronder het stukje mos zo goed mogelijk na.
Let goed op alle kleine onderdeeltjes!
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Leestijd:

Achtergrondinformatie

Deze informatie is bedoeld om als leerkracht net even wat meer van het onderwerp te weten dan wat er in
de les behandeld wordt. Zo ben je voorbereid op vragen van kinderen die nieuwsgierig zijn geworden en
meer willen weten. Onderaan de tekst is een begrippenlijst te vinden waarin een aantal woorden nader staan
uitgelegd.

Mos en omgeving

Er zijn ontzettend veel interessante planten waar kinderen veel over kunnen leren. Mos is misschien niet de
eerste waar je aan zou denken, maar het is overal te vinden. Het groeit namelijk niet alleen maar op de aarde,
waar andere planten hun wortels in vastgrijpen, maar ook op hout en steen. Dit maakt het een geschikt plantje
om in verschillende schoolomgevingen te onderzoeken.

Ecosystemen

Mossen zijn een belangrijke schakel in ecosystemen*, waarin dieren en planten samenleven. Mossen
produceren namelijk zuurstof, beschermen tegen beschadiging, zorgen voor een goed microklimaat* voor
ontkieming van allerlei soorten zaden en vruchten en bieden leefruimten aan vele kleine beestjes, zoals
spinnen, mieren, mijten en duizendpoten.

Opbouw van mos

Mossen hebben blaadjes met bladgroen*om zonlicht op te vangen en vormen sporen om zich voort te planten,
maar hebben geen vaatstelsel* om voedingsstoffen aan de binnenkant van het plantje te vervoeren. Door deze
combinatie van kenmerken nemen de mossen een bijzondere plek in binnen het plantenrijk. Omdat ze stengels
en bladeren hebben, worden mossen tot de hogere planten* gerekend en bijvoorbeeld niet tot eenvoudiger
gebouwde lagere planten* zoals schimmels.
Omdat mossen geen vaatstelsel hebben vindt het transport van voedingsstoffen voornamelijk aan de
buitenkant plaats, langs stengels en bladeren. Mossen kunnen via het blad snel en gemakkelijk vocht opnemen.
Dit vocht wordt binnenin van de ene cel naar de andere verplaatst. Een mosblad werkt daarom als blad en als
wortel tegelijk.

Mossoorten in Nederland

Er is overal wel mos te vinden, zeker op vochtige plekjes. Voorbeelden op en rond het schoolplein zijn tussen
stoeptegels, op schaduwrijke muurtjes en bij de wortels van bomen. In Nederland zijn er over het algemeen
twee soorten mossen te zien, waaronder de bladmossen en de levermossen, die hieronder verder staan
beschreven. De levermossen zijn nog onderverdeeld in twee subgroepen, namelijk de bebladerde en de
thalleuse levermossen.
Bladmossen: Deze bestaan uit een al dan niet vertakte
stengel die rondom bezet is met bladeren. Hieronder zie je
een voorbeeld wat je veel tegen kunt komen, namelijk het
Grijs kronkelsteeltje.

Grijs kronkelsteeltje (bladmos)
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Levermossen bestaan uit twee subgroepen:
Bebladerde levermossen: Deze hebben een stengel
en bladeren. De bladeren zijn één cellaag dik en
zitten in twee rijen aan de stengel (dus niet rondom).
Er is vaak ook een derde rij kleinere, anders
gevormde rij onderblaadjes. Een nerf ontbreekt, een
belangrijk verschil met de bladmossen.

Gedrongen kantmos (bebladerd levermos)

Thalleuse levermossen: Deze hebben dikke lobben
(thallus) die meerdere cellagen dik zijn. Schubben
aan de onderkant zorgen voor vochtopname.
Sporenkapsels zitten meestal aan het einde van de
thalluslob.

Parapluutjesmos (thalleus levermos)

Begrippenlijst:
										

*ecosystemen: gebieden waarin bepaalde dieren en planten kunnen leven door de hoeveelheid zonlicht, de
kwaliteit van de bodem, de hoeveelheid water en de luchtkwaliteit.
*microklimaat: de klimaatomstandigheden in een heel klein gebied.
*bladgroen: de groene kleurstof van planten, waarmee ze licht opvangen die wordt omgezet in energie om te
kunnen groeien.
*vaatstelsel: transportsysteem in planten waarin voedingstoffen worden vervoerd van de wortels naar de
bladeren en andersom.
*hogere planten: planten die uit verschillende onderdelen bestaan, zoals wortels, stengels en bladeren.
*lagere planten: planten die niet in verschillende onderdelen zijn verdeeld, maar overal uit hetzelfde materiaal
bestaan.
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