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Woord Betekenis 
Het doel is het terugdringen van de 
hoeveelheid plastic afval. 

Het doel is om de hoeveelheid plastic afval 
minder te maken/te verminderen. 

Naar schatting komt er elke dag 12 
miljoen kilogram plastic in zee terecht. 

Elke dag komt er ongeveer 12 miljoen 
kilogram plastic in zee terecht. 

Landen zien er de noodzaak van in om 
de hoeveelheid plastic te verminderen. 

Landen zien in dat het dringend is om de 
hoeveelheid plastic te verminderen. 

Veel landen willen een verbod 
instellen op wegwerpproducten van 
plastic. 

Veel landen willen het regelen dat er geen 
wegwerpproducten van plastic meer gebruikt 
mogen worden. 

Aruba is voortvarend te werk gegaan. Aruba aarzelde niet, maar begon direct. 
omtrent over, betreffende 
Er zijn zonnebrandcrèmes die de stof 
oxybenzone bevatten. 

Er zijn zonnebrandcrèmes waar de stof 
oxybenzone in zit. 

Deze crèmes tasten het koraal aan. Deze crèmes zorgen ervoor dat het koraal 
slechter wordt. 

Afgelopen maart is er een nieuwe wet 
ingediend. 

Afgelopen maart is er een nieuwe wet 
officieel aangeboden aan iemand die 
erover gaat. 

Drie eilanden zijn met de 
staatssecretaris overeengekomen dat 
er een verbod op wegwerpplastic komt. 

Drie eilanden hebben een officiële afspraak 
met de staatssecretaris gemaakt dat er een 
verbod op wegwerpplastic komt. 

Het kabinet van Nederland geeft de drie 
eilanden steun bij het terugbrengen 
van het plastic afval. 

Het kabinet van Nederland geeft de drie 
eilanden steun bij het verminderen van het 
plastic afval. 

De stichting spoort bewoners en 
bedrijven aan te stoppen met het 
gebruik van wegwerpplastic. 

De stichting vraag met nadruk aan 
bewoners en bedrijven om te stoppen met het 
gebruik van wegwerpplastic. 

 

 
Werk samen met de leerlingen in je groepje. Schrijf eerst zelf een antwoord op en bespreek 
daarna de antwoorden in je groepje. 
 
1. Wat is het onderwerp van de tekst? Wat gaat de tekst je over dit onderwerp vertellen, 

denk je? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
2. Waar denk je aan bij de tussenkopjes? 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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3. Wat is wegwerpplastic? Wat weet jij al van wegwerpplastic en de problemen daarmee? 
Hoe wordt er op jouw eiland omgegaan met wegwerpplastic? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
4. Wat hoop je te weten als je de tekst gelezen hebt? 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

 De tekst begrijpen 1 

 
Lees in groepjes de tekst. Ieder krijgt een rol: 
1. Leerling 1 probeert de betekenis van onbekende woorden te bedenken. 

Leg ook uit hoe je achter de betekenis komt. 
2. Leerling 2 vat na elk stukje samen. 

Wat is de belangrijkste informatie in het stukje? 
3. Leerling 3 stelt vragen over het stukje. 

Welke vragen kun je over de tekst stellen? Gebruik vraagwoorden als wie, wat, waarom, 
hoe, waardoor. 

4. Leerling 4 voorspelt. 
Wat verwacht je in het volgende deel van de tekst te lezen? Waarom denk je dat? 
 

Maak na elk stukje aantekeningen. Wat wil je in je groepje bespreken? 
 
Lees de inleiding en schrijf je aantekeningen op. 
 
v 
 
 
 
 
Lees ‘Plastic soep’ en schrijf je aantekeningen op. 
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Lees ‘Verbod’ en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
Lees ‘Aruba en Curaçao: (bijna) geen plastic meer’ en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
Lees ‘Plannen van Caribisch Nederland en Sint-Maarten’ en schrijf je aantekeningen 
op. 
 
 
 
 
 
 
Bespreken in de klas 
Wat wil je straks bespreken in de klas? Een vraag die je nog steeds hebt? Een moeilijk 
woord? Onderstreep of markeer dat in je aantekeningen hierboven. 
 
 

 Een tijdbalk maken 
In de tekst lees je over de wetten en regels rondom het verbod op wegwerpplastic. De 
schrijver gebruikt allerlei jaartallen om duidelijk te maken wanneer er in welke landen en op 
welke eilanden bepaalde regels (gaan) gelden over het gebruik van wegwerpplastic. Met een 
tijdbalk kun je er een goed overzicht van maken. 
1. Zoek de jaartallen op in de tekst en onderstreep ze. Onderstreep ook de gebeurtenis die 

bij het jaartal hoort. Let op: bij sommige jaartallen horen meerdere gebeurtenissen. 
2. Zet de jaartallen en gebeurtenissen op de juiste plaats in de tijdbalk. De tijdbalk staat op 

de volgende bladzijde. 
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 De tekst begrijpen 2 
Bespreek in je groepje bij elke vraag:  
• Wat is het beste antwoord?  
• Waarom is dat het beste antwoord? 
 
1. Welke titel zou ook goed bij deze tekst passen? 

A. Ernstige toestand van de wereldzeeën 
B. Nature Foundation spoort bewoners aan 
C. Twijfels bij nieuwe plasticvoorstellen 
D. Verbod op plastic in veel landen 

2019 

_____ 

• ______________________________________________________________ 

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

• Saba wil een verbod op wegwerpplastic invoeren. _____ 

• _____________________________________________________________ 

2017 

_____ 

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

• _____________________________________________________________ 
 

• _____________________________________________________________ 

 
• _____________________________________________________________ 

 
• _____________________________________________________________ 

 
• Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt een verbod op wegwerpplastic. 
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2. In r. 15 staat het woord verzwakken en in r. 45 staat het woord verslechteren. 
a. Kijk goed naar de woorden zelf. Welk stukje van de woorden ken je al? 

 
Van verzwakken ken ik het stukje _________________________________________ 
 
Van verslechteren ken ik het stukje ________________________________________ 

 
b. Wat betekenen deze woorden? 

 
verzwakken = _________________________________________________________ 
 
verslechteren = ________________________________________________________ 

 

3. In het stukje Plastic soep lees je over de griend die in Thailand werd gevonden met 
acht kilo plastic in zijn maag (r. 16-19). Welk verband heeft dit met de overige tekst 
onder dit tussenkopje? 
A. Het is een oorzaak van het probleem in de regels ervoor. 
B. Het is een oplossing voor het probleem in de regels ervoor. 
C. Het is een tegenstelling met het probleem in de regels ervoor. 
D. Het is een voorbeeld van het probleem in de regels ervoor. 

 
4. Waarom is plastic soep een probleem voor mens en dier (r. 20-24)? Leg je antwoord uit. 
 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

5. Lees het stukje onder het tussenkopje Aruba en Curaçao: (bijna) geen plastic meer. 
Lees dan de zinnen hieronder. Wat is waar? 

I. Op Aruba is het nu al verboden om plastic tasjes uit te delen. 
II. Door het verbod op Aruba is de hoeveel wegwerpplastic die in de natuur belandt, 

al minder geworden. 
 

A. Alleen I is waar. 
B. Alleen II is waar. 
C. I en II zijn allebei waar. 
D. I en II zijn allebei niet waar. 
 

6. In r. 40 staat het woord landsverordening. Een stukje verder in de tekst onder hetzelfde 
tussenkopje staat een woord wat hetzelfde betekent als landsverordening. Welk woord is 
dat? 
 
_____________________________________________________________________ 
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7. Op Aruba is er ook een verbod op het gebruik van zonnebrandmiddelen die de stof 
oxybenzone bevatten. Wat heeft dit verbod te maken met het verbod op 
wegwerpplastic? 
 
_____________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________ 

 
8. Lees de tekst onder het tussenkopje Plannen van Caribisch Nederland en Sint-

Maarten. 
a. Wat gaat Saba onder andere doen met het Nederlandse geld en waarom? 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
b. Is het krijgen van geld juridische of financiële steun? 
 

____________________________________________________________________ 
 

 Je eigen vragen beantwoorden 
Aan het begin van de les heb je opgeschreven wat je te weten wilde komen door het lezen 
van de tekst. 
 
1. Heb je antwoord op je eigen vragen gekregen? Wat is het antwoord? 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

2. Welke andere vragen heb je nu nog? Hoe ga je het antwoord zoeken? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 Alternatieven voor je eigen plasticgebruik bedenken 
1. Maak een overzicht van alle producten die je gebruikt en die in plastic verpakt zijn. 

Vergelijk je lijst met die van anderen om zo niets te vergeten. 
2. Zet de producten op volgorde. Bovenaan schrijf je het product waarvoor het het 

makkelijkst is om een alternatief (andere mogelijkheid) te vinden. Onderaan schrijf je 
het product waarvoor het het moeilijkst is om het door iets anders te vervangen. 

3. Kies drie producten van je lijst uit waarvan je probeert het alternatief te gebruiken. 
Probeer dit de komende week te doen en liefst voor altijd! 

4. Schrijf na een week je ervaringen op: is het gelukt om de alternatieven te gebruiken? 
Waarom wel of waarom niet? 
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