Schone sloot
Ligt er rommel in en langs de sloot?
In deze les gaan de leerlingen afval
opruimen en ordenen

Na deze les kunnen de leerlingen:

• Kritisch naar de natuurlijke omgeving kijken
• Gevonden afval ordenen op verschillende onderwerpen
• Deze les sluit aan bij kerndoel 39: De leerlingen leren
met zorg om te gaan met het milieu; en kerndoel 33:
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met
eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek,
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•

19

Vuilniszak(ken)
Afvalgrijpers (lenen bij de gemeente)
Werkblad per groepje leerlingen
Klembord en potlood per groepje leerlingen
Handschoenen
Eventueel schepnet
Post-its

Lesvoorbereiding
Voorbereiding

Lees de lesbrief door, verzamel de
benodigdheden en bekijk vooraf of er afval
ligt bij de sloot waar je heen wilt.
Hebben de leerlingen pauze voor je deze les
geeft? Geef ze dan een kijkopdracht in de
pauze: wat voor een zwerfafval zien ze buiten?
Dit kunnen ze verwerken in het woordweb dat
ze in de introductie gaan maken.

Introductie

Begin deze les met het bespreken
van afval in de natuur.

10
min.

Wat voor soort afval komen de leerlingen wel eens
buiten tegen? Weten ze ook hoelang het blijft liggen?
Laat ze hier in groepjes even over brainstormen en
een woordweb ervan maken. Laat aan het einde van
de introductie het volgende filmpje zien:
https://www.youtube.com/embed/TiMOBjojNHQ.
Zien de leerlingen in het filmpje nog soorten
zwerfafval waar ze niet aan gedacht hadden? Die
kunnen ze (eventueel in een andere kleur) nog
toevoegen aan hun woordweb.

Informatie

5

min.

Vertel de leerlingen dat ze straks bij
de sloot afval gaan verzamelen. Afval
hoort niet in de natuur en kan erg slecht zijn
voor het slootleven. Waarom?
•

Het duurt erg lang voordat afval
verteerd is. Plastic verteert helemaal niet
en blijft altijd in de natuur.

•

Plastic afval valt in kleine stukjes uiteen in
het water. Hierbij kunnen giftige stoffen
in de sloot terechtkomen.

•

Ook eten dieren de kleine stukjes afval
ongemerkt op.

•

Als het water vervuild raakt, dan neemt
het aantal soorten en exemplaren
per soort af. De verscheidenheid aan
diertjes- en plantsoorten is juist belangrijk
voor het evenwicht in de natuur.
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Slootjesdagen lesbrief 5

Schone sloot
Doen

Afsluiting

Laat de leerlingen het gevonden afval scheiden naar
de bestaande afvalbakken die er zijn op school: plastic,
papier, restafval (eventueel glas).
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min.
1. Bespreek voordat je naar buiten gaat de regels
over hoe de leerlingen zich dienen te gedragen
aan de waterkant: voorzichtig zijn in de buurt van
de rand, oppassen zodat je anderen niet per ongeluk in
het water duwt en loop voorzichtig zodat je geen planten
vertrapt.

Bespreek na wat ze kunnen doen om zwerfafval in de eigen
omgeving te verminderen. Welke ideeën zijn er om zwerfafval
tegen te gaan? Wat kunnen ze zelf doen en hoe kunnen ze
aan anderen laten zien dat het goed is wat ze doen? Misschien
willen de leerlingen wel campagne voeren op school om zo
de andere leerlingen meer bewust te maken van zwerfafval.
Misschien zijn er plannen om wekelijks afval te rapen?
Misschien willen ze de buurt bij het probleem betrekken? Of
ergens een afvalbak laten plaatsen?
Verzamel alle ideeën op post-its die je op het bord plakt. Maak
een foto van de ideeën om in de klas op te hangen.

2. Ga met de klas naar de sloot.
3. Leg de opdracht uit en herhaal kort de afspraken. Vertel
hoe lang de leerlingen de tijd hebben (10 minuten).
4. Maak groepjes van vier leerlingen en geef hen een
vuilniszak en afvalgrijpers.
5. Elk groepje heeft 10 minuten de tijd om afval te
verzamelen. Daarna komt iedereen weer terug bij de
startplek.
6. Nu mag elk groepje hun verzamelde afval ordenen. Op
het werkblad staat wat de leerlingen moeten doen. Ze
schrijven hun resultaten op het werkblad op.
7. Daarna verzamel je al het afval bij elkaar en laat je de
leerlingen nog één keer ordenen. Zien ze nu andere
resultaten dan in hun eigen groepje?
8. Verzamel al het afval weer in de vuilniszakken en ga terug
naar school.
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PLUS-opdracht

Terug in de klas maken de groepjes een vervolgopdracht.
Op basis van het ingevulde werkblad maken de leerlingen
een diagram op basis van de ordeningen. Behandel kort
verschillende soorten diagrammen en grafieken bijvoorbeeld
staaf- of taartdiagrammen. Geef hen vervolgens ruitjespapier en
laat hen stoeien met het omzetten van de gevonden resultaten
in een diagram of grafiek.
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Kleur

Schone sloot

Leg het afval nu op kleur. Leg het neer van lichte naar donkere kleuren. Wat valt jullie op?

Werkblad afval ordenen

...................................................................................................

1

Materiaal

Leg de soorten afval steeds bij elkaar. Bijvoorbeeld blikjes, zakdoekjes, chipszakjes.
Vul de tabel in met alle gevonden materialen. Links vullen jullie het soort afval in,
rechts schrijven jullie op hoeveel stuks je van het soort afval hebt gevonden.

Grootte

2

3

Leg het afval neer van groot naar klein. Schat in hoe groot het kleinste stuk afval is en
hoe groot het grootste stuk afval.

Het kleinste stuk afval is ongeveer .................................... cm
Het grootste stuk afval is ongeveer .................................... cm

Soort afval

Aantal stuks
Hoe lang denk je dat het er ligt?

Schat met elkaar in welk stuk afval er het kortst ligt en welk stuk afval het langster ligt.
Maak zo een ordening van kort naar lang. Teken hieronder het stuk afval wat het kortst
ligt en welke er volgens jullie het langst ligt.

Wat is het snelste verdwenen?

Bedenk met elkaar welk stuk afval het snelst is vergaan en voor welk stuk het heel lang duurt.
Maar zo een ordening van kort naar lang. Schrijf hieronder op hoe jullie ordening eruit ziet.

...................................................................................................
...................................................................................................
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4

5
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