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Evaluatie 
 

De drie lessen, gaande over de plasticsoep, zullen eveneens geëvalueerd 
worden. In de eerste les zal je al meteen een openboek taak maken dat voor 
10% van de punten meetelt. De conceptcartoon, waarvan je een voorbeeld zal 

zien en uitleg van zal krijgen in de tweede les, telt mee voor 15%. Het 
resterende percentage, 75%, kan je verdienen doormiddel van de toets in de 

derde en laatste les, de productevaluatie. 
 
Leerstof 

 
Les 1: Natuurwetenschappen 

 

1.1 Suske & Wiske 

Vooraleer je aan het takenblad begint, bekijk je het filmpje dat vooraan in de 
klas wordt afgespeeld. Je lost de vragen op aan de hand van de bijlage dat je op 

de volgende pagina’s kan terugvinden. (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/suske-

en-wiske-trekken-ten-strijde-tegen-plastic-in-de-zee/) 
 

Extra dossier ‘plasticsoep’ 

Het extra dossier ‘Wat een soep!’ komt uit de strip Suske en Wiske: Lambik 

plastiek dat zich achteraan het stripverhaal bevindt. 
 

 

 

 

Naam: Klas: 

Datum: Nummer: 

Titel: Leermateriaal ‘The plastic soup’ Vakleerkracht: 
_________________ 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/suske-en-wiske-trekken-ten-strijde-tegen-plastic-in-de-zee/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/suske-en-wiske-trekken-ten-strijde-tegen-plastic-in-de-zee/
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1.2 PowerPointpresentatie ‘Plasticsoep is troep’ 

Hieronder staan de dia’s van de PowerPoint over plasticsoep. Schrijf notities van 
wat de leerkracht tijdens deze presentatie zegt. Het zal je helpen bij het 
studeren voor de toets. 
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1.3 Kahoot! 

Neem je smartphone en surf naar ‘Kahoot.it’. Type de game pin in, dat 
weergegeven staat op het bord. Wanneer je dit hebt gedaan, kies je een naam 
en wacht je in stilte tot de quiz van start gaat. 

 
 

Les 2: Natuurwetenschappen 

 

2.1 De wereld van OZ, iets verkeerd gegeten 

Je bekijkt het videofragment dat op het bord wordt afgespeeld. Let hierbij op de 
plastic voorwerpen die in de tekenfilm te zien zijn. Oog voor detail is hierbij van 

belang.  
 

Plankton 

Vervolledig onderstaande tekst door middel van de uitleg van 
de leerkracht. 

De naam Plankton is afkomstig vanuit het _____________ en 

betekent _____________ . 

 

Plankton is de verzamelnaam van alle _____________ en _____________ die 

passief in de waterkolom meedrijven, respectievelijk het fytoplankton 

(_____________) en zoöplankton (_____________) genoemd. 

Sommige planktongroepen blijven hun hele leven lang _____________ . Terwijl 

anderen slechts enkel de _____________ doorlopen in hun leven. Die laatste 

zijn grotere organismen als _____________ en _____________ . 

 

Omcirkel het juiste antwoord. 

Plankton kan wel/niet tegen de stroom in zwemmen. Ze kunnen 

langdurige trage/korte snelle bewegingen maken. Fytoplankton moet aan het 

wateroppervlakte/diep in de zee blijven, zodat ze kunnen groeien. 

 

Verklaar volgende uitspraken. 

1. Overdag gaat het zoöplankton tot een paar honderd meter de diepte in. 

2. Plantonplantjes kunnen moeilijk overleven beneden een zekere diepte. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 13 

2.2 Opruimactie speelplaats 

Je neemt vooraan in de klas één paar handschoenen en per groepje één 
vuilniszak. Je zal gedurende een kwartier tijd de speelplaats opkuisen. Al het 
plastic dat je opraapt steek je in de vuilniszak die je hebt gekregen. Het afval dat 

je vindt werp je dus NIET in de vuilbak dat op de speelplaats staat. 
 

 
 
2.3 Taakomschrijving conceptcartoon 

In de les heb je zelf al een voorbeeld gezien van een goede conceptcartoon. Nu 

is het aan jou! Maak in groepjes van twee tot drie studenten een eigen 
conceptcartoon dat betrekking heeft tot het onderwerp ‘zwerfvuilproblematiek’. 

Raadpleeg onderstaande criteria en het evaluatie-instrument. Vul ook de peer-en 
self-assessment in wanneer je de conceptcartoon indient. 
 

Criteria 

De criteria voor een goede conceptcartoon zijn: 

 Het onderwerp gaat over alledaagse verschijnselen of situaties. 

 Er zijn verschillende alternatieve verklaringen. 

 Elke verklaring heeft dezelfde status, is waarschijnlijk.  

 Elke verklaring is geloofwaardig. 

 Elke verklaring omvat een vaak voorkomend pre-(mis)concept. 

 Er is eventueel een lege tekstballon voor een eigen verklaring.  
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Evaluatie-instrument 

Evaluatie conceptcartoon         /6 

ZO O V UV 

Voldoet de conceptcartoon aan de criteria? 

0.5 1 1.5 2 

Slechts één of 

twee criteria 
voldoen. 

Er zijn meerdere 

criteria niet 
beantwoord. 

Eén of twee 

criteria vervullen 
niet. 

Alle gevraagde 

criteria voldoen. 

Heeft de conceptcartoon betrekking tot het onderwerp 
(zwerfvuilproblematiek)? 

0.5 1 1.5 2 

De 
conceptcartoon 

past niet binnen 
het onderwerp. 

Het onderwerp 
van de cartoon is 

in samenhang 
met zwerfvuil. 

De 

conceptcartoon 
heeft een direct 

verband met 

plasticafval. 

Het onderwerp is 
toegepast op de 
zee/oceanen. 

Bevat de cartoon spel- of taalfouten? 

Er zijn meerdere 

grote en/of kleine 
spel- of taalfouten 

gemaakt. 

Er is één grote of 

er zijn meerdere 
kleine spel- of 

taalfout(en) 
gemaakt. 

Er is één klein 
spel- of taalfout 

gemaakt. 

Er zijn geen spel- 
of taalfouten 

gemaakt. 

 

Met: 

- ZO: zeer onvoldoende 

- O: onvoldoende 

- V: voldoende 

- UV: uiterst voldoende 
 

Peer- en self-assessment              /2 
Beoordeel je partner en jezelf op jullie bijdrage aan de taak. Vul onderstaande 

tabel in, geef je partner en jezelf per onderdeel één van de volgende scores: 
2 - Meer dan de rest van de groep. 

1 - Evenveel als de rest van de groep. 
0 - Minder dan de rest van de groep. 

 

Namen groep: Aanbrengen 
van juiste 

inhouden. 

Opgenomen 
taken goed 

uitgevoerd. 

Bijdragen tot 
een positieve 

samenwerking. 
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Les 3: Aardrijkskunde en techniek 

 

3.1 The Ocean Cleanup 

Bij dit onderdeel van de les meld je ten eerste aan op een computer. Vervolgens 
bekijk je eerst aandachtig het filmpje (bijgevoegde link) en vul daarna de online 

quiz in (link onderaan).  

 

Filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1EAeNdTFHU&fbclid=IwAR1Vje7NnwGFNv

eGpPJHRTkZG9_UD_SmTZy8jX6awURcR_8fcV3XwyP2yYY  

 

Opgepast! Vergeet de ondertiteling niet aan te zetten! Dit filmpje is namelijk in 

het Engels. Tik op: Instellingen → Ondertiteling → Nederlands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quiz: 

https://www.bookwidgets.com/play/6HSLJ4?teacher_id=6065646556151808  

  

https://www.bookwidgets.com/play/6HSLJ4?teacher_id=6065646556151808
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3.2 Artikel: Plasticsoep 

Bij dit onderdeel van de les heb je opnieuw een computer nodig. Eerst lees je 
onderstaand artikel aandachtig en vul je daarna de vragen in via onderstaande 
link. 

 
Quiz: 

https://www.bookwidgets.com/play/8HSKVQ?teacher_id=6065646556151808  
 
 

Artikel: 

Plastic soep - de ins & outs van een jong 
milieuprobleem 

 

 
 
Jaarlijks komen er miljoenen tonnen plastic afval in zee terecht. Zeestromen 
brengen dat bijeen in vijf gyren. Omvang, oorzaken, gevolgen en oplossingen 

voor een milieuprobleem dat nog niet echt op de agenda staat. 
In 1997 nam kapitein en zeebioloog Charles Moore met zijn catamaran Alguita 

deel aan de Trans-Pacific-zeilwedstrijd tussen Long Beach in Californië en 
Honolulu op Hawaii. Net als de andere schippers voer hij om de North Pacific 

Gyre heen. Een gyre is een gebied in de oceaan waar zeestromen, aangedreven 
door constante (passaat)winden en de rotatie van de aarde bij elkaar komen op 
een soort rotonde. Er bestaan vijf gyren, twee in de Grote Oceaan, twee in de 

Atlantische Oceaan en een in de Indische Oceaan. Op het noordelijk halfrond 
draaien ze met de klok mee, op het zuidelijk halfrond ertegenin. Middenin is het 

rustig en windstil, aan de randen niet. Daarom kiezen zeilers niet voor de kortere 
route door de gyre, maar voor de langere en snellere route erlangs. 
Om zijn derde plaats te vieren koos Moore op de terugweg voor de rustige en 

korte route door de gyre, die zeilers mijden en ook vissers omdat er weinig te 
vangen valt. Bij gebrek aan wind moest Moore zijn dieselmotoren gebruiken. ‘In 

de week die het duurde om er doorheen te varen,’ vertelde hij later, ‘zag ik elke 
dag, zover als mijn ogen reikten plastic drijven: flessen, doppen, plastic zakken 
en heel veel kleine stukjes plastic. Het klinkt ongelofelijk, maar ik heb geen 

schoon stuk oceaan gezien.’ Moore verbaasde zich erover dat juist op deze plaats 
op aarde, waar je bijna niet verder van enige vorm van menselijke beschaving 

verwijderd kunt zijn, de invloed van de mens nog zo sterk aanwezig is.  

https://www.bookwidgets.com/play/8HSKVQ?teacher_id=6065646556151808
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Drijvende vuilnisbelt 

 
Moore nam na zijn reis contact op met oceanograaf Curtis Ebbesmeyer, een 

expert in drijvend afval. Die noemde het gebied de Eastern Garbage Patch. Aan 
de Aziatische kant van de Stille Oceaan ligt de Western Garbage Patch. Samen 
worden ze de Great Pacific Garbage Patch of de Pacific Trash Vortex genoemd: 

om hun as draaiende, drijvende vuilnisbelten. Ze bestaan grotendeels uit plastic, 
want dat breekt niet af. Charles Moore werd door deze ervaring milieuactivist. Hij 

ging met zijn schip terug voor metingen, schreef er het boek Plastic Ocean over 
en trekt sindsdien de wereld rond om te strijden tegen de vervuiling van de 
wereldzeeën door plastic afval. 

Dat er waarschijnlijk drijvende vuilnisbelten zouden bestaan, hadden 
wetenschappers van de Amerikaanse National Ocean and Atmospheric 

Administration (NOAA) in 1988 al beweerd. In Alaska hadden zij extreem hoge 
concentraties drijvend plastic gemeten op plaatsen waar zeestromen bij elkaar 
komen. Moore bewees als eerste het daadwerkelijke bestaan ervan. Zijn 

ontdekking werd in de media al snel opgeblazen als een eiland van plastic in de 
oceaan, een drijvende vuilnisbelt. Dit beeld is niet juist. In plaats van een 

opeenhoping van grote stukken plastic is er eerder sprake van een soort plastic 
soep: een groot wateroppervlak met hoge concentraties plastic schilfers 

(microplastics), met hier en daar wat grotere stukken. 
 

 
De vijf gyren. Op het noordelijk halfrond draaien ze met de klok mee, op het zuidelijk halfrond 

ertegenin. 
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Oorzaken 

 
Volgens het UN Environment Programme (UNEP) komt 80 procent van het plastic 

afval in de oceaan van activiteiten op het land. De hoofdoorzaak is het afval dat 
via riolen en rivieren uit stedelijke gebieden meegevoerd wordt. Daarnaast 
dumpen toeristen (plastic) afval op het strand. De overige 20 procent van het 

afval komt van activiteiten op zee. Het overgrote deel is afkomstig uit de visserij, 
waarbij plastic afval, visnetten en vislijnen per ongeluk of opzettelijk in de zee 

gedumpt worden. Vervolgens voeren de zeestromen het plastic langzaam naar 
de gyres. Onderweg valt het plastic door fotodegradatie uit elkaar in steeds 
kleinere stukken. Omdat het plastic al een lange weg heeft afgelegd, bevinden 

zich in de gyres vooral kleinere fragmenten. Volgens recente studies komt er 
jaarlijks zo’n 8 miljoen ton plastic van het land in zee terecht en drijft er in de 

gyren 6600 tot 268.000 ton rond. Op mysterieuze wijze verdwijnt er dus veel 
plastic, want de hoeveelheid die er jaarlijks bijkomt, is veel malen groter dan de 
waargenomen hoeveelheid die er ronddrijft. Men is naarstig op zoek naar de 

missing link. 
 

Gevolgen 
 

De plasticsoep vormt een groot probleem voor zeedieren. Grotere dieren als 
vogels, schildpadden en vissen zien het plastic aan voor voedsel. Zij eten het op 
en sterven daarna door verstikking of verhongering omdat hun maag verstopt 

raakt. 
 

 
Deze zeeschildpad raakte ooit verstrikt in een plastic ring om bierblikjes bij elkaar te houden. Het 

schild beschermde haar lijf, maar een aantal organen werken niet naar behoren. 
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