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VULKANEN
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Schrijven

Niveau B1

Subvaardigheid Verslagen en opstellen

Can-do statement ERK
SCHB1-3b. Kan korte, eenvoudige opstellen schrijven over belangwekkende 
onderwerpen (B1+).

Domein opleiding

Doelgroep VO klas 1,2,3

Thema Vulkanen, wereldoriëntatie, samenvatting schrijven.

Naam taak VULKANEN-SCH-VO123-B1-RDL

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak voor de leerlingen en zet een videofragment klaar. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor: 
https://schooltv.nl/video/popup/het-ontstaan-van-vulkanen-en-eilanden-op-de-grens-van-twee-aard-
platen/#autoplay
Bereid de leerlingen voor door enkele sleutelwoorden te bespreken:
lava - magma - vulkaan - uitbarsting - aardplaten - aardkorst - gesteente - vruchtbaar- etc 
Laat de leerlingen eerst een paar keer kijken en geef ze kans de vragen te beantwoorden. Laat leerlingen 
daarna hun samenvatting schrijven (ronde 2). 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De leerling schrijft kloppende informatie als antwoord op de vragen (zie voorbeelduitwerking). Het is 
niet nodig dat de leerling in complete zinnen schrijft. 

2. Vormelijke criteria 

B1
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Voorbeelduitwerking

1  Wat zijn aardplaten?
 Stukken losse aardkorst die bewegen.
2 Wat gebeurde er in 1963 (wat zagen de vissers?)?
 Ze zagen het ontstaan van een nieuw eiland. 
3 Hoe kon dit gebeuren? 
 Op de oceaanbodem dreven twee platen uit elkaar 
 en er ontstond een spleet. Door die spleet kwam magma omhoog.
 Dit koelde af en werd steen. 
4a Hoeveel bewegen aardplaten per jaar?
 5 centimeter
4b Hoeveel meter is de Atlantische oceaan breder geworden sinds Columbus? 
 25 meter
5 Wanneer en hoe ontstaan vulkanen?
 Als twee aardplaten botsen schuift de ene onder de andere.
 Die neemt brokken steen mee en die worden magma. Het magma 
 komt naar boven door de aardkorst.
6 Waarom is het eiland Java heel vruchtbaar? 
 Lava en as bevatten veel voedingsstoffen voor planten

Voorbeelduitwerking ronde 2

Aardplaten zijn losse stukken aardkorst, ze bewegen. Ze kunnen uit elkaar bewegen, dan ontstaat er een spleet 
en kan er magma omhoog komen. Dit koelt af en wordt steen. Dan is er een nieuw eiland. 
Dat zagen vissers in 1963 voor de kust van IJsland gebeuren. De aardplaten bewegen elk jaar ongeveer  
5 centimeter en hierdoor wordt de Atlantische oceaan breder. Hij is sinds de tijd van Columbus al 25 meter 
breder geworden.
Aardplaten kunnen ook botsen. Dan schuift de ene plaat onder de andere en komt er steen naar beneden.  
Dit verandert in magma, stijgt op en duwt door de aardkorst. Zo ontstaat een vulkaan. Een vulkaan is  
gevaarlijk, maar zorgt ook voor vruchtbare grond. 

116 woorden. 


