
 DE AFVALTRECHTER      / 61

 AFVAL DUMPEN?      / 52

Naam:                                                       Klasnummer:    

Klas:                         Datum:  
     / 25

■ Welke handelingen horen bij het dumpen van afval?

■	composteren

■	verbranden
■	begraven

■	weggeven
■	 sluikstorten

■	niet aannemen

■ Het verbranden of dumpen van afval is slecht voor de mens en het milieu. Waarom? Geef twee 
redenen. 
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NIETS VERSPILDTHEMATOETS 

■ Noteer deze woorden op de juiste plaats in de afvaltrechter: hergebruiken – rotten – weigeren – 
dumpen – recycleren – verminderen.

eigen antwoord: vervuiling van de bodem; vervuiling van grondwater; gevaarlijk voor 

dieren (stikken, verstrikt zitten, vergiftigd worden …); verbranding laat as en vuile 

dampen achter; vervuiling van drinkwater;
schadelijke stoffen in de dieren en planten die we eten; verbranding veroorzaakt CO2-

uitstoot (opwarming van de aarde); onveilige situaties op straat door sluikstorten …
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 GRONDSTOFFEN      / 53

 WAT DOEN WE?      / 44

■ Vul een materiaal in dat bij de eigenschap past. Kies uit: plastic - glas - hout - papier - metaal.

Het heeft een lange levensduur.  

Je kan het recycleren.  

Het vergaat snel in de natuur.  

Het komt recht uit de natuur.  

Het is slecht voor de natuur.  

■ Noteer onder de foto wat er met het voorwerp gebeurt. Gebruik een term uit het thema.

■ In welke laag van de afvaltrechter horen die acties thuis?  

 PLASTIC SOEP      / 25

■ Is de uitspraak waar of niet waar?
■ Kruis aan.

waar niet waar

Plastic op straat komt dikwijls in zee terecht. 

Vogels hebben gelukkig geen last van de plastic soep.

Plastic vormt na een tijd hele kleine deeltjes.

Plastic soep is een probleem waar we weinig kunnen aan doen.
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   andere functie herstellen upcyclen

hergebruiken

bv glas

bv papier, glas

bv papier

bv plastic, metaal

bv hout
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 OOK JIJ DOET MEE!      / 36

 EXTRA TOETSVRAAG                         /     

■ Bekijk de afbeeldingen. 
■ Schrijf onder elke afbeelding hoe je het afval kan verminderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepaalde organisaties zorgen voor minder afval door het mogelijk te maken om te delen, te lenen of 
te huren. 
■ Leg uit.  
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Evaluatie vaardigheden Mijn mening Mening leerkracht

Dit gaat heel 
goed! Ik kan dit. 

Hier moet ik 
nog wat op 

oefenen.

Dit gaat heel 
goed! Ik kan dit. 

Hier moet ik 
nog wat op 

oefenen.

Ik kan een probleem onderzoeken.

Ik draag zorg voor het milieu.

Aanvulling:

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Leerkracht vindt

zelf koekjes bakken,

koekjes niet apart verpakt 

kopen

Een bibliotheek maakt het mogelijk om boeken te lenen; een organisatie zoals Cambio 

maakt het mogelijk om auto’s te delen; een bepaalde organisatie maakt het mogelijk 

om gereedschap te lenen; je kan een step huren voor een paar uur, een dag of een 

week; ...

drinkfles gebruiken groenten in eigen 

meegebracht zakje steken


