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Onderwerp: Verbod op wegwerpplastic 
 
Voorbereiding  
• Print tekst en opdrachtblad voor alle leerlingen. 
• Maak groepjes van vier leerlingen die samen de opdrachten maken. 
 

 
Geef de leerlingen enige tijd om de vragen te beantwoorden en bespreek deze dan. Wat 
verwachten ze in de tekst te lezen? Wat weten ze al over het onderwerp? Wat willen ze 
uit de tekst te weten komen? 
 

 
1. Maak groepjes van vier leerlingen. Leg uit dat ze samen de tekst gaan lezen en wat 

hun rol wordt. Vertel dat u eerst voordoet hoe dat werkt. 
2. Doe hardop denkend voor hoe u de tekst leest en daarbij voorspelt, samenvat, een 

onbekend woord opheldert, en een vraag stelt. Onderstaande modeltekst geeft 
daarvoor een voorbeeld, maar doe het vooral in eigen woorden. 

 
‘Ik lees in de inleiding: Een verbod op plastic rietjes, bordjes en vele andere 
wegwerpartikelen van plastic moet de plastic soep in de oceanen tegengaan. Wat is 
‘plastic soep’ eigenlijk? Ik er weleens van gehoord, volgens mij is dat plastic dat in de 
oceanen drijft. Maar het staat niet uitgelegd in de inleiding. Misschien wordt het verderop 
in de tekst nog uitgelegd. Het woord ‘tegengaan’ vind ik ook moeilijk. Ik lees even terug; 
daar zie ik dat het te maken heeft met een verbod en met plastic. Ook als ik verder lees 
in de inleiding zie ik dat staan. Er komt een verbod op plastic. Dat zal zo zijn omdat er 
minder plastic moet komen. En als er minder plastic is, wordt de plastic soep ook niet 
groter. ‘Tegengaan’ zal dan betekenen dat iets minder vaak zal gebeuren.’ U heldert hier 
de betekenis van onbekende woorden op. 
 
‘Ik ga nu het tweede stukje van de tekst lezen. Het kopje daarvan is Plastic soep. Aha, 
in dit stukje zal wel worden uitgelegd wat plastic soep precies is.’ U doet hier een 
voorspelling. 
 
‘Ik lees verder: Waarom komt er een verbod op wegwerpproducten van plastic? Ik weet 
al dat het iets te maken heeft met de plastic soep. Maar is die plastic soep eigenlijk 
gevaarlijk? En voor wie dan? Misschien wordt dat in de tekst uitgelegd.’ U stelt hier een 
vraag. 
 
 ‘Uiteindelijk belandt het zelfs op het bordje van de mens. Hier eindigt het tweede stukje. 
In dit stukje werd inderdaad uitgelegd wat plastic soep is. En er werd verteld waarom het 
plastic gevaarlijk is voor dieren en mensen. Ik vat het stukje samen: “Er komt veel 
plastic afval in de natuur. Dat komt uiteindelijk in de oceanen terecht, dat is de plastic 
soep. Het plastic afval is gevaarlijk voor dieren en mensen. Dieren eten het op en sterven 
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er vaak aan. Mensen eten de dieren op, waardoor ze het plastic ook binnenkrijgen.” Dit is 
het belangrijkste van dit stukje tekst.’ U vat hier samen. 
 
3. De leerlingen gaan aan de slag. Ze lezen steeds een tekstdeel en voeren dan hun 

taak uit.  
Na lezen van elk tekstdeel schrijven ze eerst op wat ze willen bespreken: leerling 1 
het onbekende woord, leerling 2 de belangrijkste informatie, leerling 3 een vraag over 
het stukje, leerling 4 een voorspelling. 

4. Neem klassikaal de inhoud van de tekst door: 
• Vraag de leerlingen wat ze in de tekst niet (goed) begrepen hebben en bespreek 

deze punten. 
• Probeer, door ondersteunende vragen, begripsproblemen zoveel mogelijk te laten 

verhelderen door de leerlingen zelf en betrek alle leerlingen hierbij. 
• Vul dit eventueel aan met andere punten waarvan u wilt checken of ze goed 

begrepen zijn. 
 

 
De leerlingen maken de tijdbalk individueel en vergelijken deze later met die van de 
andere leerlingen in hun groepje. Ze zoeken de jaartallen en gebeurtenissen op in de 
tekst en vullen die op de juiste plaatsen op de tijdbalk in. 
 

 
1. De leerlingen maken de vragen, opnieuw door ze eerst zelf te beantwoorden en 

daarna onderling de antwoorden te vergelijken en te bespreken. 
2. Neem met de leerlingen de vragen door en laat hen verwoorden hoe ze aan het 

antwoord komen. 
 

 
Deze opdracht kent vanzelfsprekend geen goede of foute antwoorden, maar bespreek de 
antwoorden op de twee vragen om spreekvaardigheid te oefenen. 
 

 
Laat de leerlingen alternatieven bedenken voor hun eigen plasticgebruik en proberen 
deze alternatieven te gebruiken. Ze schrijven hun ervaringen op. Bespreek op een later 
tijdstip wat de leerlingen hebben opgeschreven. Laat hen daarbij mondeling toelichten of 
het gelukt is om de alternatieven te gebruiken en waarom dat wel of niet gelukt is. 
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1. D. Verbod op plastic in veel landen 
2. a. zwak, slecht 

b. zwakker worden, slechter maken 
3. D. Het is een voorbeeld van het probleem in de regels ervoor. 
4. Dieren eten het plastic op; daar kunnen ze ziek van worden, ze kunnen erdoor 

verzwakken en ze kunnen eraan sterven. Ook komt het plastic zo steeds verder in de 
voedselketen terecht. Mensen eten sommige van deze dieren op; zo krijgen zij het 
plastic ook binnen. 

5. C. I en II zijn allebei waar. 
6. wet (r. 46) 
7. Deze crèmes (waar de stof oxybenzone in zit) tasten ook de natuur aan, net als 

wegwerpplastic. 
8. a. Een waterbottelfabriek bouwen waar herbruikbare waterflessen worden gebruikt. 

Zo wil Saba een einde maken aan de grote invoer van plastic flesjes. 
b. financiële steun 

2019 

2021 

• Wie op Aruba plastic tasjes uitdeelt aan klanten krijgt een boete. 

2016 • Aruba neemt een verbod op verspreiding van plastic tasjes door bijvoorbeeld 
supermarkten en restaurants aan. 

• Saba wil een verbod op wegwerpplastic invoeren. 2020 

• Op Aruba wordt een landsverordening omtrent wegwerpplastic aangenomen. 

2017 

2018 

• Op Aruba is (sinds januari) het gebruik van wegwerpplastic verboden, 
evenals zonnebrandcrèmes die oxybenzone bevatten. 

• Op Bali in Indonesië is wegwerpplastic (sinds juni) niet meer welkom. 

• Curaçao hoopt (aan het einde van het jaar) vrij van plastic te zijn. 

• De EU doet tien soorten wegwerpplastic in de ban. 

• Canada wil een verbod op wegwerpplastic. 

• Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt een verbod op wegwerpplastic. 

 


