
Stap 1: Neem je bronnenboek en lees p. 85 t.e.m. 88

Stap 2: Beantwoord onderstaande vragen m.b.v. je bronnenboek

1. Waar vind je dit logo terug? 

    Zoek het op en noteer waar precies je het terugvindt.

2. Vertel in een zevental zinnen het verhaal van de recyclage die je 

     op de prent hieronder ziet.

1. 

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

3. Sorteer je afval correct. Kruis aan wat in de blauwe PMD-zak 

    mag. ( kijk in je bronnenboek p. 85 voor meer uitleg!)

4. Wanneer je goed sorteert, worden vele grondstoffen opnieuw 

    gebruikt.

    Vul aan waarvoor PMD staat! ( zie p. 85)
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5.Bij oefening 4 las je wat ze allemaal maken van PMD.

   Waarvan ben jij geschrokken dat ze dat kunnen maken van die

   recyclage? 

   Geef 1 voorbeeld en zeg ook waarom je hierdoor verrast was.

6. Wat gebeurt er met het andere afval?

    ( p. 86 in bronnenboek)

7. Geef de woorden en zinnen die bij elkaar horen dezelfde kleur!
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COMPOST Dit is de slechtste oplossing voor ons afval.

STORTEN Al deze verpakkingen horen in de blauwe zak.

KRINGLOOPWINKEL
Deze verpakkingen kan men eindeloos 

recycleren.

Wanneer men recycleert, krijgt men waardevolle 

grondstoffen als nikkel, staal en zink.
PMD

KGA Plantenafval wordt weer voedsel voor andere planten.

VERBRANDEN
Hier breng je spullen naartoe die andere mensen nog 

kunnen gebruiken. Ze betalen er weinig geld voor.

GLAS

Dit is niet de beste oplossing voor ons afval. De 

hoeveelheid afval vermindert, maar veel grondstoffen 

gaan verloren.

De geveaarlijke producten gooi je zeker niet zomaar bij 

het restafval!
BATTERIJEN



8. Hoe doe je dit beter? 

    Hoe kan je dit afval vermijden. 

    Probeer overal een voorbeeld te verwoorden!

Meer weten over afval, recyclage , …? :

Kijk eens naar onderstaande filmpjes :

https://schooltv.nl/video/kernpunt-afl4-energiebronnen-afval/#q=afval

https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-glas-gerecycled-clip-uit-willem-wever/#q=glas

https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-wormenhotel-drie-verdiepingen-compost-water-en-

gft/#q=gft

https://schooltv.nl/video/kernpunt-afl4-energiebronnen-afval/#q=afval
https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-glas-gerecycled-clip-uit-willem-wever/#q=glas
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-wormenhotel-drie-verdiepingen-compost-water-en-gft/#q=gft
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-wormenhotel-drie-verdiepingen-compost-water-en-gft/#q=gft
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Stap 1: Neem je bronnenboek en lees p. 85 t.e.m. 88

Stap 2: Beantwoord onderstaande vragen m.b.v. je bronnenboek

1. Waar vind je dit logo terug? 

    Zoek het op en noteer waar precies je het terugvindt.

2. Vertel in een zevental zinnen het verhaal van de recyclage die je 

     op de prent hieronder ziet.

1. We gebruiken papier voor karanten, schoolboeken,…

2. Oud papier en karton zamelen we in.

3. Het oud papier en karton wordt opgehaald en samengebracht.

4. Om te recycleren heeft men 25% nieuwe vezels nodig.

5. Papier wordt gerecycleerd door de papiermachine tot nieuw papier.

6. Papier kan ook via de golfkartonmachine gerecycleerd worden tot 

   kartonnen dozen.

7. Het proces begint opnieuw. 13

Focusthema 7 : les 4/5/6



3. Sorteer je afval correct. Kruis aan wat in de blauwe PMD-zak 

    mag.

4. Wanneer je goed sorteert, worden vele grondstoffen opnieuw 

    gebruikt.

    Vul aan waarvoor PMD staat! ( zie p. 85)

5. Bij oefening 4 las je wat ze allemaal maken van PMD.

   Waarvan ben jij geschrokken dat ze dat kunnen maken van die

   recyclage? 

   Geef 1 voorbeeld en zeg ook waarom je hierdoor verrast was.

Voorbeeld: Ik wist niet dat ze T-shirts van plastic flessen en flacons maakten.

Dit heeft me echt verrast.



6. Wat gebeurt er met het andere afval?

    ( p. 86 in bronnenboek)

7. Geef de woorden en zinnen die bij elkaar horen dezelfde kleur!

8. Hoe doe je dit beter? 

    Hoe kan je dit afval vermijden. 

    Probeer overal een voorbeeld te verwoorden!


