
Stoffen Totebag
Leeftijdsgroep: 6-9 jaar oud
Aantal uur: 10 uur
Korte beschrijving van de activiteit: Maak studenten bewuster van duurzame ontwikkeling. Ze
krijgen meer informatie over plastic. Tot slot ontwerpen en naaieb ze zelf een stoffen tas.
CT-competenties:

● Patroonherkenning
● Algoritmes/Sequencing
● Probleemontleding

● Debugging
● Automatisering

Doelen

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden. Hierbij wordt
het vermogen om in eigen behoeften te voorzien van toekomstige generaties niet gevaar gebracht.
Bewustwording over de gevaren van plastic.
Zelf ontwerpen en naaien van een stoffen tas.

Realistische STEAM-context

Het gebruik van plastic neemt toe in de wereld. Dit leidt tot milieuvervuiling door verkeerd weggooien
van plastic in plaats van te recyleren. Ook de kosten voor het produceren en (ver)kopen van plastic
stijgen. Wat zijn dan precies de gevaren van plastic? Welke alternatieven zijn er?

(korte uitleg van STEAM-integratie)
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Methodologie

Gebaseerd op leren door te doen (met verschillende niveaus: van imitatie tot creatie)

Deel Beschrijving Timing

1 Introductie van de activiteit
Deze activiteit gaat over duurzame ontwikkeling en we gaan hethebben over
plastic. De consumptie van plastic neemt toe in de wereld. Dit leidt tot
milieuvervuiling door het weggooien van plastic in plaats van dit te recyleren.
Ook de kosten voor het produceren en kopen van plastic stijgen. Aan het einde
van deze activiteit ontwerp en naai je een stoffen tas. (15 min).

Verschillende soorten kunststof
Laat de leerlingen (in tweetallen) bespreken of ze in hun eigen leven
verschillende soorten plastic hebben opgemerkt. Laat ze hun gedachten
opschrijven/tekenen . Bespreek met de hele klas. (15 min)
Tip: Hierbij kan je eventueel zelf een aanzet geven adhv enkele foto’s met
voorwerpen uit plastic.

Bespreek met de leerlingen waaruit plastic bestaat
Laat de leerlingen eerst zelf nadenken, dan in tweetallen en uiteindelijk allemaal
samen.
Waar denken ze dat plastic uit bestaat?
Laat de leerlingen vervolgens de links zien.
(Een extra uitdaging is de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen. 99% van
alhet plastic wordt tegenwoordig gemaakt van olie, wat betekent dat het
bijdraagt aan klimaatverandering wanneer het wordt verbrand. Alle verbranding
resulteert in koolstofdioxide en koolstofdioxide is een gas dat fungeert als een
verwarmende "deken" voor de aarde.) (10 min).

https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/
https://sliplay.se/haninge/play/products/242395-plastic-in-where-everyday-mi
croplastics-in-the-oceans-and-recycling-of-plastics

Probleemontleding.

40'

2 Plasticsoorten herkennen

Laat de leerlingen in groepjes van drie bespreken wanneer en waarom ze plastic
goed vinden en wanneer/waarom het niet goed is. Laat de groepen hun
gedachten delen met de hele klas.

Neem verschillende voorwerpen mee of laat foto's zien van voorwerpen die
gemaakt zijn van plastic. Laat de leerlingen proberen de voorwerpen in
verschillende groepen te plaatsen, met behulp van een grafiek (bijlage 1).
Bespreek de grafiek met de studenten, zodat ze inzicht hebben in verschillende
soorten plastic.

https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/

Probleemontleding.

40'

3 Huiswerk 30'
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https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/
https://sliplay.se/haninge/play/products/242395-plasten-i-var-vardag-mikroplast-i-haven-och-atervinning-av-plast
https://sliplay.se/haninge/play/products/242395-plasten-i-var-vardag-mikroplast-i-haven-och-atervinning-av-plast
https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/


Leerlingen gaan thuis op zoek naar minstens drie voorbeelden waarbij plastic
gebruikt is om iets in te pakken of te bewaren. Dit brengen ze mee of ze trekken
een foto en sturen dit door naar de juf/meester.
Bij elk voorbeeld bedenken ze zelf ook al een alternatieve oplossing voor de
verpakking zonder plastic.
Probleemontleding.

4 Recyclage
Waarom het belangrijk is om plastic te recyclen en hoe het wordt gedaan.
Nuttige vragen:
Hoeveel verschillende soorten plastic heb je gevonden?
Kunnen we iets anders gebruiken in plaats van plastic?

https://www.svenskplastatervinning.se/en/about-plastic-recycling/
Probleemontleding

Debugging

30-40'

5 Waarom is het beter om stof te gebruiken in plaats van plastic als je tassen
maakt?
Toon de foto (bijlage 2) en bespreek de foto.
https://www.sustainme.in/blogs/news/why-are-cloth-bags-beter-dan-plas
tic
Probleemontleding

30'

6 Ontwerp je eigen stoffen tas.
Je toont de stoffen* die de leerlingen kunnen gebruiken om hun tote bag te
maken.

Individuele taak: Maak een tekening/schets van je stoffen tas. Bepaal de grootte
en noteer de maten op je schets, bepaal ook de gewenste kleur (voorbeelden in
bijlage 3).

Nu moet je echte patronen maken met de exacte afmetingen.
Leg het patroon op de fabric en speld ze aan elkaar.
Vergeet de handvatten niet.

Voorbeeld van een patroon:
https://www.slojd-detaljer.se/inspiration/aterbruk/enkel-tygkasse

Patroonherkenning
Algoritmes/Sequencing

Automatisering
Debugging

80'

7 Versier de stoffen tas
Voor een voorbeeld kun je een tick-tack-toe spel maken.
Patroonherkenning
Algoritmes/Sequencing

Automatisering

60'
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https://www.svenskplastatervinning.se/en/about-plastic-recycling/
https://www.sustainme.in/blogs/news/why-are-cloth-bags-better-than-plastic
https://www.sustainme.in/blogs/news/why-are-cloth-bags-better-than-plastic
https://www.slojd-detaljer.se/inspiration/aterbruk/enkel-tygkasse


Debugging

8 Naai de stoffen tas met de hand
Elke student naait zijn eigen tas.
https://www.youtube.com/watch?v=EZngDWBk0xE

Patroonherkenning
Algoritmes/Sequencing

Automatisering
Debugging

120-180'

8 uur

*E-mail de ouders over stoffen... als ze kleding hebben die ze gaan weggooien, kunnen ze het naar
school sturen en kun je de stof gebruiken en recyclen tot een tote / tas.

Organisatie

Materiaal:
● verschillende voorwerpen die zijn gemaakt van plastic, stof, naalden, schaar, liniaal, meetlint, draad

of garen, papier, kleurpotloden

Coaching

Nuttige vragen:
o Waarom is plastic niet goed voor het milieu?
o Plastic in de zeeën; wat gebeurt er met de dieren in het water als ze plastic eten?
o Hoe lang duurt het voordat het plastic is afgebroken?
o Welk materiaal kun je het beste gebruiken voor een tote bag voor een lange tijd?
o Wanneer is het goed om plastic te gebruiken? Geef voorbeelden.
o Hoe kunnen we mensen er bewuster van maken dat het belangrijk is om plastic te

recycleren?
o Hoe kunnen we voorkomen dat mensen plastic in de zeeën en in de bossen gooien?

Stimulatie van zelfmanagement: (concrete opportuniteiten/opmerkingen aangepast aan het project)

Stimulering vande samenwerking: (concrete kansen/opmerkingen aangepast aan het project)

● Groepen bestaan uit 3 studenten.
● Competenties die nodig zijn in een groep:

o Creativiteit
o Leiderschap

● Maak bij de groepen gerust een mix van jongens en meisjes

Formatieve beoordeling: De leerkracht begeleidt de activiteit. Evaluatie van de deelname aan
discussies in kleine groep en ook aan discussies met de hele klas.
De leerlingen maken een schets van de stoffen tas en maken er een patroon van. De leerlingen kunnen
met de hand een stoffen tas naaien. De getoonde kennis van de leerlingen over naaien.
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https://www.youtube.com/watch?v=EZngDWBk0xE


Aanpassingen

• Algemene ideeën: Je kunt deze activiteit aanpassen naargelang de leeftijdsgroep waaraan je
lesgeeft.

• Ideeën met jongere/oudere kinderen: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)
Voor oudere studenten kun je een naaimachine gebruiken en ook een zak toevoegen. Je kunt ook
toevoegen dat de tote omkeerbaar moet zijn.

Tips & trucs

Maak een poster die laat zien hoe je plas tic kunt recyclen. Laat de leerlingen met verschillende ideeën
komen. Misschien kunnen ze een recyclestation maken/bouwen voor de school of het klaslokaal.

Laat de leerlingen hun eigen plastic maken
https://www.instructables.com/Make-Your-Own-Bioplastics/
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https://www.instructables.com/Make-Your-Own-Bioplastics/


Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3
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