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1. Inleiding
In deze bundel komen jullie alles te weten over het belang, de rol, de problemen,.. van onze
oceanen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat jullie experten worden in één lesuur, jullie krijgen
vier lesuren de tijd om jullie hierin te verdiepen en welgemeende oceaanexperten te worden. Jullie
moeten dit niet alleen ontdekken, in deze vier uur gaat zowel de leerkracht jullie begeleiden bij de
nieuwe theorie alsook jullie zelf.
Ik wens jullie alvast veel leer- en oceaanplezier en zorg ervoor dat jullie na dit lessenpakket helemaal
op de hoogte zijn van het gebeuren in de oceanen.

2. Kennismaking met het nieuwe thema
2.1. De drie ecosysteemdiensten
1. Wat is een regulerende ecosysteemdienst?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Geef vier elementen in onze samenleving waar deze ecosysteemdienst verantwoordelijk voor is?
A.
B.
C.
D.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3. Wat is een producerende ecosysteemdienst?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Geef drie elementen in onze samenleving waar deze ecosysteemdienst verantwoordelijk voor is?
A. ……………………………………………………………………………………………………
B. ……………………………………………………………………………………………………
C. ……………………………………………………………………………………………………
5. Wat is een culturele ecosysteemdienst?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Geef twee element in onze samenleving waar deze ecosysteemdienst verantwoordelijk voor is.
A. …………………………………………………………………………………………………..
B. …………………………………………………………………………………………………..
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2.2. De regulerende ecosysteemdienst
Hieronder vinden jullie vier takenkaarten, deze kaarten verwijzen naar vier hoeken die jullie zullen
moeten uitvoeren. Drie hoeken daarvan zijn verplicht en één hoek is niet verplicht en moeten jullie
dus ook enkel doen, wanneer jullie met de andere hoeken klaar zijn. Hieronder vinden jullie al de
werkblaadjes en bijlagen die jullie per hoek zullen nodig hebben. De takenkaarten en dus de
opdrachten van de verschillende hoeken liggen al klaar bij de juiste hoek, op deze manier kunnen
jullie gemakkelijk de opdracht lezen en uitvoeren.

2.2.1. Hoek 1: Koolstofopslag

Tekst 1:
Koolstof die is opgeslagen in de bodem in de vorm van olie en andere fossiele brandstoffen
worden opgepompt met gigantische boren. Na deze boringen worden de fossiele brandstoffen
verwerkt waardoor er reeds CO2 vrijkomt in de lucht. De verwerkte oliën worden hierna
gebruikt om te verbranden en zo energie op te wekken. Deze energie wordt bijvoorbeeld
gebruikt in motoren van auto’s. Maar ook wanneer vliegtuigen vliegen wordt er een enorme
hoeveelheid brandstof verbrand. Deze verbranding zorgt ervoor dat er veel CO2 in de
atmosfeer vrijkomt. Het is net deze stap in de cyclus die het evenwicht verstoort en niet
natuurlijk is. Een deel van die CO2 wordt ook aan zeewater gebonden, maar omdat we veel te
veel verbranden kan de oceaan niet alles meer aan.
Tekst 2:
Koolstof wordt uit de lucht of atmosfeer gehaald door planten die aan fotosynthese doen.
Over fotosynthese heb je vorig schooljaar reeds geleerd. Alle groene planten hebben CO2,
water en licht nodig om suikers aan te maken om te groeien. De koolstof die in de lucht hing,
zit met andere woorden nu in de plant.
Tekst 3:
Dieren en levende organismen ademen zuurstof in en gebruiken deze om alle processen in hun
lichaam te voltooien. De zuurstof die wordt ingeademd wordt dus gebruikt en er wordt
koolstofdioxide terug uitgeademd. Hierdoor komt er weer extra CO2 in de lucht.
Tekst 4:
Een boom gebruikt koolstof om aan fotosynthese te doen. De rups op die boom eet zijn
blaadjes en krijgt zo koolstofverbindingen binnen. Een merel eet dan weer die rups, waardoor
ook de merel koolstofverbindingen opslaat. De merel wordt gevangen door de kat en ook de
kat heeft koolstofverbindingen.
Wanneer deze bomen, rupsen, merels en katten sterven, komen ze in de ondergrond terecht.
Na miljoenen jaren zitten de resten van deze dieren (de reducenten) nog steeds in de
ondergrond. Maar door de druk en een aantal processen zijn ze veranderd naar fossiele
brandstoffen. 30% van alle olie die wordt opgepompt en 50% van alle gassen komen uit de
oceanen!!
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Stellingen die waar zijn.
2. Er wordt heel wat koolstofdioxide aan
zeewater gebonden, maar hoe meer we
verbranden hoe meer er in de lucht zal blijven
hangen.
3. De helft van de gassen die we gebruiken
komen door boorplatformen uit de oceanen.
5. Hoe meer fossiele brandstoffen we uit de
bodem pompen, hoe meer koolstof en
koolstofdioxide er in de cyclus komen op een
niet-natuurlijke manier.

Stellingen die niet waar zijn.
1. Fossiele brandstoffen bestonden reeds voor er
leven op aarde was.

4. De helft van de fossiele oliën die we gebruiken
komt door boorplatformen uit de oceanen.
6. Enkel de organismen die vroeger op het land
leefden, zitten nu opgeslagen in de vorm van
fossiele brandstoffen.

2.2.2. Hoek 2: Zuurstofbron
Zuurstofarmoede in de oceaan: gevaren en oplossingen
17 januari 2018 Wetenschap

Klimaatverandering en andere factoren zorgen voor een gevaarlijke daling van het
zuurstofgehalte in de oceaan. Dat is een bedreiging voor het leven in zee en op aarde.
De voorbije 50 jaar is de hoeveelheid water zonder zuurstof in de open oceaan meer dan verviervoudigd. In
kustwateren is het aantal zuurstofarme locaties sinds 1950 meer dan 10 keer toegenomen. Wetenschappers
verwachten dat de zuurstofniveaus in beide zones zullen blijven dalen naarmate de aarde warmer wordt. Om de
achteruitgang te stoppen, moet de wereld zowel de klimaatverandering als de vervuiling van nutriënten in toom
houden, stelt een internationaal team van wetenschappers in een artikel, gepubliceerd op 5 januari 2018 in het
tijdschrift Science.
De studie is afkomstig van het Global Ocean Oxygen Network (GO2NE) – een werkgroep die in 2016 werd
opgericht door de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) – die 21 instellingen in
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11 landen vertegenwoordigt. Het onderzoek is het eerste dat zo een volledig overzicht geeft van de oorzaken,
gevolgen en oplossingen voor zuurstofarmoede wereldwijd, zowel in de open oceaan als in kustwateren. Het
artikel belicht de grootste gevaren voor de oceaan en de maatschappij, en wat het zal kosten om het water op
aarde gezond en productief te houden.

Wat staat er op het spel?
“Bijna de helft van de zuurstof op aarde komt uit de oceaan,” zegt Vladimir Ryabinin, uitvoerend secretaris van
de IOC. “Maar het gecombineerde effect van een te grote toevoer aan voedingsstoffen en van de
klimaatverandering vergroten het aantal en de omvang van 'dode zones' in de oceanen en kustwateren, waar het
zuurstofgehalte onvoldoende is voor het meeste zeeleven.”
In de zogenoemde 'dode zones' daalt het zuurstofgehalte naar een niveau dat zo laag is dat veel dieren stikken en
sterven. Vissen vermijden deze zones maar daardoor verkleint hun leefgebied en worden ze kwetsbaarder voor
roofdieren of bevissing. Maar het probleem gaat veel verder dan dode zones, zo waarschuwen de auteurs. Zelfs
kleinere zuurstofdalingen kunnen de groei en de voortplanting belemmeren en leiden tot ziekte of sterfte. Ze
kunnen ook leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke chemicaliën zoals stikstofoxide – een broeikasgas dat tot
300 keer sterker is dan koolstofdioxide – en giftig waterstofsulfide. Terwijl sommige dieren kunnen gedijen in
dode zones, daalt de algehele biodiversiteit.

Ook het levensonderhoud van mensen komt in gevaar.
Klimaatverandering is de grootste boosdoener in de open oceaan. De opwarming van het oppervlaktewater
maakt het moeilijker voor zuurstof om tot het diepere water door te dringen. En naarmate de oceaan in zijn geheel
warmer wordt, bevat hij minder zuurstof. Bovendien hebben dieren die in warmer water leven, net meer zuurstof
nodig. In kustwateren zorgt een overtollige aanvoer van voedingsstoffen van land voor algenbloei die veel
zuurstof verbruiken als ze sterven en uiteenvallen.
Ook het levensonderhoud van mensen komt in gevaar, aldus de wetenschappers. Vooral in ontwikkelingslanden.
Kleine, ambachtelijke vissers kunnen niet altijd elders gaan vissen als zuurstofarmoede ervoor zorgt dat vissen
sterven of andere leefgebieden opzoeken. Ook koraalriffen – een grote toeristische attractie in veel landen –
kunnen wegkwijnen als er te weinig zuurstof in het water is.

Wat kunnen we doen?
Een gezonde oceaan is essentieel voor het voortbestaan van onze planeet. De oceaan draagt bij tot de lokale,
nationale en globale economie met zo'n 350 miljoen jobs wereldwijd. De blauwe economie biedt enorme kansen
– niet in het minst voor ontwikkelingslanden – door hernieuwbare energie, toerisme, aquacultuur of
biotechnologie. Daling van het zuurstofgehalte in het water vormt een ernstige bedreiging voor de vele voordelen
die mariene ecosystemen ons bieden.
In hun artikel stellen de wetenschappers voor om het probleem vanuit drie hoeken aan te pakken:
De oorzaken aanpakken: nutriëntenverontreiniging en klimaatverandering, door het gebruik van meststoffen
in de landbouw en de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Hoewel geen van deze problemen
eenvoudig of gemakkelijk op te lossen zijn, kunnen de inspanningen zowel de mensen als het milieu ten goede
komen. Betere septische en sanitaire systemen kunnen de menselijke gezondheid beschermen en
watervervuiling voorkomen.
Kwetsbaar zeeleven en mariene hulpbronnen beschermen. Aangezien de toename van zuurstofarme
gebieden op sommige plaatsen onvermijdelijk is, moeten bedreigde visgebieden beschermd worden tegen
bijkomende stress. Dat kan bijvoorbeeld door beschermde mariene reservaten te creëren en door een visverbod
uit te vaardigen in gebieden waarnaar vissen verhuizen om te ontsnappen aan zuurstofarmoede.
De monitoring van zuurstofniveaus over de hele wereld verbeteren. Wetenschappers weten ongeveer
hoeveel zuurstof de oceaan zou kunnen verliezen in de toekomst, maar niet op welke plaatsen deze dalingen zich
zullen voordoen. Om daar meer zicht op te krijgen en de meest effectieve oplossingen te formuleren, dringen zich
een aantal acties op: verbeterde monitoring, met name op het zuidelijk halfrond, onderzoek naar de processen
die daling van het zuurstofgehalte veroorzaken of erdoor beïnvloed worden, en de ontwikkeling van
geavanceerde digitale modellen om voorspellingen te kunnen doen.

Klimaatverandering aanpakken is essentieel voor het leven op onze blauwe planeet.
“Dit probleem kan worden opgelost”, zegt Denise Breitburg, hoofdauteur van de studie en mariene ecoloog bij
het Smithsonian Environmental Research Center. “Het beëindigen van de klimaatverandering vereist een
wereldwijde inspanning, maar zelfs lokale acties kunnen bijdragen aan het verminderen van het dalen van het
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zuurstofgehalte in het water door nutriëntenverontreiniging.” Als bewijs noemt Breitburg Chesapeake Bay in de
Verenigde Staten, waar de stikstofvervuiling met 24% is gedaald door een betere afvalwaterzuivering, betere
landbouwmethoden en betere wetgeving zoals de Clean Air Act. Hoewel sommige gebieden met lage
zuurstofgehaltes nog steeds bestaan, verdwijnt de Chesapeake dode zone. “De klimaatverandering aanpakken
lijkt misschien een lastig te omzeilen klif,” voegt ze eraan toe, “maar het is een cruciale stap in het stoppen van de
daling van het zuurstofgehalte in de oceaan en voor bijna elk ander aspect van het leven op onze blauwe planeet.”

Via: https://www.unesco-vlaanderen.be/nl/artikel/detail/zuurstofarmoede-in-de-oceaan-gevarenen-oplossingen

WERKBLAADJE ZUURSTOFBRON/ZUURSTOFARMOEDE
Opdracht 1:
Waarom is het zuurstofgehalte in oceanen ook zo belangrijk voor ons als mens?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Wat zijn dode zones?
………………………………………………………………………………………………………………………
Geef 2 gevolgen van dode zones in zeeën en oceanen.
-

……………………………………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………………………………...

Wat gebeurt er wanneer slechts kleine dalingen in het zuurstofniveau optreden?
-

……………………………………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………………………………...

-

……………………………………………………………………………………………………………...

Geef één oorzaak van het ontstaan van dode zones.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Geef drie pijlers om dit aan te pakken.
-

……………………………………………………………………………………………………………

-

……………………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………………………………………………….

Wat verandert er voor de mens (in ontwikkelingslanden)?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2.3. Hoek 3: Watercyclus
https://www.youtube.com/watch?v=TWb4KlM2vts
1.

In het filmpje hebben ze het enkel over grondwater, maar waar gebeurt verdamping nog in grote
hoeveelheden?
……………………………………………………………………………………………………………

2.

Wat verandert er in de watercyclus wanneer er meer warmte is?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Hoe beïnvloedt dit de mens?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1 en 2

3 en 4:
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2.2.4. Hoek 4: Het grote oceanenspel

Het Grote
Oceanenspel
Spelregels
Voorbereiding
Alle spelers zetten hun speelfiguur op het beginvakje. Daarna werpt iedere speler één keer met de
dobbelsteen. Degene die de meeste ogen werpt, mag beginnen.

Doel en verloop van het spel
Spelers gooien om de beurt met een dobbelsteen en proberen zo snel mogelijk nr. 63 te bereiken.
Per vakje hoort een vraag.
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Indien de speler de vraag:
-

juist weet te beantwoorden blijft de speler staan.

-

Fout weet te beantwoorden moet de speler 1 plaats achteruit.

Het doelveld moet met een exacte worp worden bereikt.

Spelvragen
1.

Hoe komt CO2 in de lucht terecht?

2.

Welke invloed heeft een klimaatverandering op de open oceaan?

3.

Leg de werking van de watercyclus kort uit.

4.

Wat kunnen we vertellen over de hoeveelheid zuurstofgehalte in onze oceanen?

5.

Wat zijn de vier grote stappen binnen de waterstofcyclus?

6.

Hoe komt het dat de koolstofcyclus niet volledig natuurlijk verloopt?

7.

Welke invloed heeft de zon op de waterstofcyclus?

8.

Welke voordelen hebben oceanen ons te bieden?

9.

Wat verstaan we onder de zogenaamde ‘dode zones’?

10.

Wat betekent fotosynthese?

11.

Wat is de invloed van de hoeveelheid zuurstof op de bevolking?

12.

Hoe lang bestaan fossiele brandstoffen al?

13.

Wat gebeurt er met grondwater wanneer ze dit uit de grond onttrokken hebben?

14.

Het aantal gegooide ogen vooruit.

15.

Wat gebeurt er wanneer er kleine dalingen in het zuurstofniveau optreden?

16.

Wat hebben planten nodig om te groeien?

17.

Geef twee bijeffecten van de producerende ecosysteemdienst.

18.

Het aantal gegooide ogen vooruit. Als je hierbij op het veld 23 komt: een beurt overslaan.

19.

Twee maal een beurt overslaan.

20.

Hoe schrijven we koolstofdioxidegas in symbolen?

21.

Wat betekent condensatie?

22.

Wat is het effect van een te laag zuurstofgehalte in de oceanen?

23.

Het aantal gegooide ogen terugzetten.

24.

Waar of niet waar?
De helft van de fossiele oliën die we gebruiken komt door boorplatformen uit de
oceanen.

25.

Waarvoor worden fossiele brandstoffen in ons leven gebruikt?
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26.

O2 wordt omgezet naar … gedurende het ademhalingsproces

27.

Het aantal gegooide ogen terugzetten.

28.

Overstromingsbeheersing is een voorbeeld van een …. Ecosysteemdienst.

29.

Waarom zijn levende organismen ook schuldig aan de toevoer van CO2 in de lucht?

30.

Geef drie oplossingen om de daling in zuurstofgehalte op te lossen.

31.

Nog een keer gooien.

32.

Het aantal gegooide ogen vooruit.

33.

Waar gebeurt verdamping in grote hoeveelheden?

34.

Waar of niet waar
Doorheen de jaren is het zuurstofgehalte in de oceanen gestegen.

35.

Kunnen wij leven zonder grondwater?

36.

Het aantal gegooide ogen vooruit.

37.

Welke invloed heeft de klimaatopwarming op onze regulerende ecosysteemdienst?

38.

Geef één bijeffect van de culturele ecosysteemdienst.

39.

Op welke manier pompen ze oliën of gassen uit de oceanen?

40.

Wat verstaan we onder een broeikasgas?

41.

Het aantal gegooide ogen terug.

42.

Wat betekent ‘regulerende ecosysteemdiensten’?

43.

Geef twee gevolgen van ‘dode zones’ in zeeën en oceanen.

44.

Hoe verloopt de koolstofcyclus in grote lijnen?

45.

Het aantal gegooide ogen terug.

46.

Ga 4 vakjes vooruit

47.

Wat betekent evaporatie?

48.

Welke twee stoffen worden het meest uit oceanen gepompt?

49.

Heeft koolstof ook voordelen? Zoja welke?

50.

Het aantal gegooide ogen vooruit. Als je hierbij op veld 54 komt: een beurt overslaan.

51.

Wat zijn reducenten?

52.

2 maal een beurt overslaan.

53.

Geef twee effecten van de regulerende ecosysteemdienst

54.

Het aantal gegooide ogen terug.

55.

Fossiele brandstoffen worden door verbranding omgezet in …

56.

Benoem de drie ecosysteemdiensten

57.

Wat is de rol van grondwater in de bodem?

58.

Je bent in slaap gevallen. Keer terug naar veld 30.

59.

Het aantal gegooide ogen vooruit.
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60.

Op welke manier kunnen we de menselijke gezondheid en de milieuvervuiling
verbeteren?

61.

Waar ontstond het eerste leven? In de zee of op het land?

62.

Wat heeft het lage zuurstofgehalte als effect op de bevolking?

63.

Het doelveld moet met een exacte worp worden bereikt.

2.3. De producerende en de culturele ecosysteemdienst
1. Brainstorm over deze vorm van ecosysteemdiensten

Producerende
ecosysteemdienst

Culturele
ecosysteemdienst
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2. Wat is een producerende ecosysteemdienst?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. De oceanen bieden ons veel producten aan, geef enkele voorbeelden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Antikankerstoffen zijn afkomstig van welk organisme?
…………………………………………………………………………………………………………..

5. Wat betekent overbevissing in oceanen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wat betekent de term ‘biodiversiteit’ in onze oceanen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Wat is een culturele ecosysteemdienst en geef enkele voorbeelden die de oceanen ons biedt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Wat biedt onze Noordzee ons, op vlak van culturele ecosysteemdiensten?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.4. Hebben we alles begrepen?
WERKBLAADJE ARTIKEL: ‘ZES GEVAREN DIE ONZE
OCEANEN BEDREIGEN’
Lees het artikel ‘Zes gevaren die onze oceanen bedreigen’ en beantwoord onderstaande vragen.
https://www.glo-be.be/nl/articles/zes-gevaren-die-onze-oceanen-bedreigen
Indien je het antwoord niet uit de context kan afleiden, mag je ook opzoeken. Ook uit vorige lessen weet je al
heel wat! De site van WWF kan handig zijn.
Opdracht 1: beantwoord volgende vragen

Benoem de drie verschillende ecosysteemdiensten en geef van elke ecosysteemdienst een voorbeeld.

-

…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

-

…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

-

…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Noem 5 voordelen die de oceanen ons te bieden hebben. Dit haal je uit het artikel of uit kennis uit de
vorige lessen.
•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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Noem 5 nadelen waarmee de oceanen te kampen hebben.
•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

•

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Wat betekent biodiversiteit?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat veroorzaakt de dode zone in bijvoorbeeld de Golf van Mexico?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Opdracht 2: Wat gebeurd er op volgende afbeeldingen? Geef een beschrijving of een benaming.

…………………………………………….. ………………………………………………………...
…………………………………………….. ………………………………………………………
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……………………………………………………..

………………………………………………...

…………………………………………………….

………………………………………………

……………………………………………………..
…………………………………………………….
Opdracht 3: Geef je eigen mening.

Wat doe jij om de impact van vervuiling zo klein mogelijk te houden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Zoek een oplossing (klein of groot) om een van de titels van het artikel aan te gaan.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
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ONTWERP JE EIGEN AFFICHE
Opdracht:
Vorige drie lessen zijn jullie al bezig geweest over de verschillende ecosysteemdiensten. Jullie
hebben gezien dat er een regulerende, producerende en culturele ecosysteemdienst is. Daarnaast
hebben jullie bij elke ecosysteemdienst ook geleerd wat deze voor mogelijke gevolgen met zich
meebrengt. Gebruik de geziene theorie en ontwerp een eigen affiche waarin je de andere
leerlingen duidelijk maakt hoe het gesteld staat met de oceanen en hoe wij als mens deze kunnen
verbeteren. Overtuig je klasgenoten van het belang van de oceanen en verbeter deze wereld!

Tijd te besteden aan de opdracht

40 minuten

Aantal personen

Max 4 leerlingen/affiche

Materiaal

Af te geven datum

Stappenplan

-

Papier
Stiften
Creativiteit
Computer
Afbeeldingen

Op het einde van de les

-

-

Vorm met vier leerlingen een groepje
Ontwerp een affiche waarin je, je
klasgenoten choqueert met de
situatie in de oceanen en samen naar
oplossingen zoekt
Zorg dat alle criteria van de checklist
aanwezig zijn
Wees zo creatief mogelijk en verras
iedereen!
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Doelen

-

-

De leerlingen kunnen een idee
bedenken om een probleem van de
oceanen tegen te gaan.
De leerlingen kunnen vijf voor-en
nadelen aanhalen die verbonden zijn
met oceanen.
De leerlingen kunnen de drie
ecosysteemdiensten (regulerend,
cultureel, producerend) benoemen en
kort uitleggen.
De leerlingen kunnen op een rustige
manier met elkaar samenwerken.
Aan zelfevaluatie doen

Checklist criteria:
Criteria
Minstens één gevaar van oceanen beschrijven
Minstens twee positieve gevolgen van oceanen
beschrijven
Vermelden welke ecosysteemdienst je toepast
Minstens één probleem van oceanen
aankaarten
Mensen overtuigen van het belang van oceanen
Affiche
Creativiteit
Enthousiasme

Aanwezig?
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Evaluatie: ontwerpen van affiche
Naam Leerling:

Klas:

Datum:

Puntenverdeling:
-

Inhoud:
Vaardigheden:
Attitudes:
Zelfevaluatie:

/8
/2
/3
/2

Totaal:

/15

Inhoud:

Criterium

Minstens één
gevaar van
oceanen
beschrijven
Minstens één
probleem van
oceanen
aankaarten
Duidelijk
vermelden welke
ecosysteemdienst
je toepast
Minstens twee
positieve gevolgen
van oceanen
beschrijven
Overtuigingskracht
van het belang van
oceanen

ZO
(Zeer
onvoldoende)
0
Niet aanwezig

Niet aanwezig

O
(Onvoldoende)
0,5

V
(Voldoende)
1

Er worden geen
gevaren
beschreven

Er wordt één
gevaar
beschreven

Er worden geen
problemen
beschreven

Er wordt één
probleem
aangekaart

G
(Goed)
1,5
Er worden twee
gevaren
beschreven

Er worden twee
problemen van
oceanen
aangekaart
Niet aanwezig
Er wordt geen
De
De
duidelijke
ecosysteemdienst ecosysteemdienst
ecosysteemdienst wordt vermeld
wordt vermeld en
toegepast
kort geduid
Niet aanwezig
Er wordt geen of
Er worden twee
Er worden twee
één positief
gevolgen van
positieve
gevolg beschreven oceanen
gevolgen
beschreven
beschreven
Geen
Heel lage
Mensen staan stil Mensen beseffen
overtuigingskracht, overtuigingskracht bij het belang van het belang van
puur informatief
oceanen
oceanen

ZG
(Zeer goed)
2
Er worden drie
gevaren
beschreven
Er worden drie
problemen van
oceanen
aangekaart
De
ecosysteemdienst
wordt vermeld en
kort uitgelegd
Er worden drie
positieve
gevolgen
beschreven
Mensen gaan zelf
initiatief nemen
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Opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Vaardigheden:

Criterium

De informatie over
oceanen wordt op
een creatieve
manier verwerkt

ZO
(Zeer onvoldoende)
0
Geen creativiteit,
weinig kleur,
afbeeldingen, pure
informatie

O
(Onvoldoende)
0,5

V
(Voldoende)
1

Zeer lage
creativiteit,
weinig
overtuiging,
weinig
verbeelding

Matige
creativiteit,
zowel
informatie
als
overtuiging

G
(Goed)
1,5
Hoge
creativiteit,
veel
informatie,
veel
overtuiging,
spreekt direct
aan om te
lezen

ZG
(Zeer goed)
2
Zeer hoge
creativiteit, veel
overtuiging,
grote
overtuiging

Attitudes:

Criterium

ZO
(Zeer onvoldoende)
0

O
(Onvoldoende)
0,25

V
(Voldoende)
0,50

G
(Goed)
0,75

ZG
(Zeer goed)
1,0

De leerlingen
kunnen op een
rustige manier met
elkaar
samenwerken

Ze kunnen niet op
een rustige manier
samenwerken

Ze kunnen niet op
een rustige manier
samenwerken, ook
al proberen ze dit

Ze kunnen op
een rustige
manier
werken

Ze kunnen op
een zeer
rustige manier
werken

Medewerking in de
klas

Geen medewerking

Geen
medewerking

Elk groepslid
doet zijn best
om goed mee
te werken

Elk groepslid
doet zijn
uiterste best

De leerlingen zijn
gemotiveerd om
de opdracht uit te
voeren

Nul motivatie

Zeer weinig
motivatie

Ze kunnen op
een rustige
manier
samenwerken,
met af en toe
een
opmerking
Alle leden van
de groep doen
moeite om
mee te
werken
Matige
motivatie

Goede
motivatie

Zeer goede
motivatie
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Zelfevaluatie:
Naam:

Criterium

Medewerking in
de groep

Samenwerking
met de andere
groepsleden

Klas:

ZO
(Zeer
onvoldoende)
0
Geen inbreng in de
groep

Werkt individueel

O
(Onvoldoende)
0,25

Datum:

V
(Voldoende)
0,50

Geen inbreng in de Weinig, maar
groep
voldoende
inbreng in de
groep
Werkt individueel

Werkt het liefst
individueel,
maar doet
moeite om
samen te
werken.

G
(Goed)
0,75

ZG
(Zeer goed)
1,0

Veel inbreng
in de groep

Zeer veel
inbreng en
positieve
ideeën in de
groep
Goede
Zeer goede
samenwerking samenwerking
met andere
met andere
groepsleden
groepsleden
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