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Intro
Een ideaal prentenboek

om een (klas)gesprek aan te knopen over het milieu.

Benodigdheden
Klasgesprek

Boek: Stella en de zeemeeuw

Leeractiviteiten

Knutselactiviteiten

Doe-activiteiten

Het liedje Jak Jak Jak van Radio

Oorwoud

Computer met eventueel beamer 

Plastic doppen

Lijm(pistool) 

Grote stevige plaat

Plastic flessen

Crêpepapier/ vliegerpapier

Permanente stiften

Computer met eventueel

beamer

Afval

Stevig papier in groot formaat

Stiften/ kleurpotloden/ ... 

Afvalzakken



  KNOOP  E EN  GESPREK  AAN  I N  DE  K LAS  OVER  AFVA L
EN  DE  IMPACT  ERVAN  OP  HE T  MI L I EU .

Klasgesprek

Voor het lezen

Maakt deze prent jou blij of verdrietig? Waarom?

Wat zie je op de prent dat er niet thuishoort? Waarom is dat zo? 

Hoe heet dat gestreept ding in de verte? (een vuurtoren) Waarvoor dient dat? 

Welke dieren zie je? Ken je nog andere dieren die hier zouden kunnen leven?

Bekijk de cover van het boek aandachtig met de kinderen.

Lees samen de titel. Volgende vragen kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te

knopen.

Tijdens het lezen

Waar zou de zeemeeuw alle dingen die hij naar Stella brengt vinden?      

Maar op een dag kwam de kleine zeemeeuw niet… Wat zou er gebeurd zijn? 

Waar zouden jullie de zeemeeuw gaan zoeken?  

De dierenarts toont een vreemde zwart-wit prent aan Stella? Wat is dat? Waarvoor

dient dat?   

Wat zou Stella kunnen doen om te helpen? 

Als Stella het strand opruimt met haar oma staat er op het zakje ‘red de bijen’. Vinden

jullie dat een goed idee? Waarom wel/niet?

Stella schrijft een brief om hulp te vragen. Hoe zouden wij kunnen helpen om minder

plastic te gebruiken? 

Op de prent van de winkelstraat staan heel wat tips om minder plastic te gebruiken.

Welke tips zijn dat? 

Wat betekent dat, recycleren?

Bekijk elke prent aandachtig en sta even stil bij wat er allemaal te zien is. Volgende vragen

kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te knopen bij het voorlezen. 

   

Na het lezen

Wat kun je op school doen om het gebruik van plastic te verminderen? Doen jullie dit al

op jullie school?   

Wat zou je thuis kunnen doen? Doen jullie thuis al iets om het afval te verminderen?   

…

Na het lezen kunnen er nog vragen gesteld worden door de kinderen. Verplaats het verhaal

naar de omgeving van de kinderen zelf door verder te gaan met nog enkele bedenkingen:



I D E E ËN  OM  I N  DE  K LAS  U I T  T E  WERKEN .
(VERSCH I L L ENDE  MOE I L I J KHE I D SGRADEN )

Leeractiviteiten

Inspiratie: Verschillende ecologische winkels of online websites bieden een kijk op duurzame

alternatieven, van bamboe tandenborstels, herbruikbare drinkbussen tot

gerecycleerde jeansbroeken, die je kan gebruiken om inspiratie op te doen.

Bespreek eventueel huismiddeltjes die vroeger werden gebruikt, en nu terug in opkomst

zijn.

Bespreek waar in de klas je natuurlijke materialen zou kunnen gebruiken, zoals hout, glas en

keramiek.

Zoek in de klas zoveel mogelijk dingen van plastic. 
Hoe zouden we die kunnen vervangen?

Schrijf een brief naar een bedrijf/restaurant/winkel waarvan jullie vinden
dat ze nog minder plastic zouden kunnen gebruiken.
Toelichting: Wordt jouw favoriete tussendoortje verpakt in plastic? Misschien is het leuk om

samen met de klas een brief te schrijven naar het bedrijf. Het is mooi meegenomen dat

kinderen op jonge leeftijd ervaren dat ze hun stem mogen laten horen. En ook al kunnen ze

die brief nog niet zelf schrijven, toch behoort het tot de mogelijkheden om hun

mening te delen. 

Andere alternatieven kunnen een petitie, een enquête of filmpje op sociale media zijn.

Het liedje ‘jak jak jak’ van radio Oorwoud beluisteren, erop dansen,
meezingen,…
Toelichting: Radio Oorwoud werkt samen met WWF en maakt liedjes over natuurbeleving,

klimaatverandering en milieuproblemen. De gekke teksten zijn bedoeld voor lagere

schoolkinderen, maar ze swingen zo de pan uit dat ze multi-inzetbaar zijn. Ook kleuters

kunnen op deze muziek hun ei kwijt! En de liedjes bevatten ook nog een boodschap.

Dubbele winst.



Verzamel zoveel mogelijk doppen in verschillende kleuren en groottes, en ook een grote

plaat waar het kunstwerk op kan worden gemaakt. 

Maak met de doppen een compositie. Je kan een woord maken, iets figuratiefs of iets

abstract. Ook leuk is om elk kind een aantal doppen te geven en om de beurt één dop neer

te leggen. Zo maak je een coöperatief kunstwerk. 

Eens de compositie er ligt, kan ze worden vastgeplakt. De juf of meester gebruikt hiervoor

best erg sterke lijm of een lijmpistool (lijm of een lijmpistool nooit zonder toezicht

achterlaten bij de kinderen).

Maak een kunstwerk met afval
Inspiratie kan je vinden op https://grist.org/living/these-artists-turn-ocean-trash-into-

really-classy-art/.

Bekijk de prenten van het vervuilde strand opnieuw. Je kan het inspiratiemateriaal ook

aanvullen met foto’s die je vindt van vervuilde stranden. Welk afval komt heel vaak in de zee

terecht? Maak hiervan een lijstje. De kinderen gaan thuis op zoek naar afval dat in

aanmerking komt.

Dit is de basis voor het kunstwerk. Net zoals bij het doppenkunstwerk maak je hiervan een

compositie op een donkere achtergrond (een groot zwart blad of zwarte houten plaat). Je

kan hiervan een foto nemen of het vastplakken.

Knutselactiviteiten

Je kan hiervoor flessen beschilderen met acrylverf of beplakken met crêpepapier of

vliegerpapier. Permanente stiften kunnen zeker ook ingezet worden! Eens deze vis klaar is, is

er wel één afspraak. Deze vis mag NOOIT in de zee belanden.

Maak een doppenkunstwerk net als Stella

Maak vissen uit plastic flessen



Doe -activiteiten
Grote schoonmaak in de natuur
Er is zeker een natuurplek in de buurt die een grote schoonmaak kan gebruiken. Misschien

willen andere klassen jullie hierbij wel helpen? Ontwerp een poster net als Stella en laat

iedereen weten dat jullie een schoonmaak houden. 

Denk goed na over wat je nodig hebt, wanneer je de schoonmaak houdt, wie er allemaal

meedoet, … Bekijk ook zeker even of je gemeente je hierin kan steunen (bv met

handschoenen, vuilniszakken, enz), of verzamel informatie bij Natuurpunt*. 

Misschien moeten jullie het ook aan de pers laten weten. Wie weet komt het in de krant!

*Neem een kijkje op de website van Natuurpunt (www.natuurpunt.be). Zij nemen

zwerfvuilwandelingen op in hun agenda, en voorzien bovendien heel wat informatie over

lokale natuurgebieden.

Afval ruimen op de speelplaats
Ruim de speelplaats op en verzamel al het afval in een zak. Hoeveel weegt jullie zak? Doe

dit een paar weken na elkaar. Hou een tussenstand bij op de speelplaats zodat de andere

klassen het ook kunnen zien.  Lukt het jullie om de zak minder en minder te doen wegen?

Dopjes verzamelen
Verzamel plastic dopjes om ze te recycleren t.v.v. het Belgisch centrum voor

Geleidehonden. (www.dopjesactie.be).

Maar hiervoor een briefje om mee te geven met de andere kinderen van de school.

Misschien moet je ook even langs de directeur om te vragen of hij/zij het in de nieuwsbrief

van de school kan zetten. Durven jullie het ook in café’s te gaan vragen? Of misschien bij de

brouwer in de buurt?

Bezoek een verpakkingsvrije winkel
Is er een verpakkingsvrije winkel in je buurt?

Breng die dan zeker een bezoekje. Waarschijnlijk wil iemand jullie wel nog extra tips geven

om minder plastic te gebruiken. De kinderen kunnen ook hun ouders warm maken om deze

winkel een bezoekje te brengen.

Recycleer
Alles is te recycleren. Niet alleen plastic.

Bezoek het containerpark in je buurt en bekijk wat er allemaal wordt gerecycleerd.

Ook op het containerpark zal je zeker te woord worden gestaan. Misschien kunnen jullie wat

spullen van op school meenemen die moeten worden gerecycleerd?

Succes!


