
Grondstoffen graad 2 

 

Een doortastend onderzoeker, over grondstoffen en 

eindigheid 

 

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: 

 

Print de vingerafdruk minstens 4 keer uit (om op de lessenaar, klascomputer, plastic flesje en 

papierbundel of schriftjes te kleven).  

Print het visitekaartje van Souliman, het vertrouwelijk document en de morsecode 1 keer uit.  

Stel een boekentas/rugzak samen met het visitekaartje van Souliman, een envelop met het 

vertrouwelijk document, en helemaal onderin, wat verstopt, de morsecode. Tip: Je kan de 

boekentas wat "doorleefder" maken door er enkele gebruiksvoorwerpen in te stoppen die 

passen bij een detective: een notitieblok, een pennenzak, een vergrootglas, een bril, een 

portefeuille met een foto van zijn geliefde en kinderen, wat geld, een sleutelbos, een 

fietssleutel, een fietspomp, ...  

Print de foto's leerkracht opdracht 1, foto's leerkracht opdracht 2, foto's leerkracht opdracht 

3 en foto's leerkracht opdracht 4 zoveel keer uit als je groepen maakt (zie Kennis) en knip de 

foto's voor de leerkracht telkens uit. Houd de foto's voor de leerlingen (foto's leerlingen 

opdracht 1 / 2 / 3 / 4) apart per opdracht.  

Print de wereldbol 4 keer zoveel keer uit als je groepen maakt. Plak vervolgens 4 

wereldbollen op een grote flap papier, op voldoende afstand van elkaar. Plak op de 

wereldbollen de foto's leerkracht opdracht 1, 2, 3 en 4. Plak deze foto's per opdracht telkens 

op 1 Wereldbol. (zie voorbeeldschema stap 1 en stap 2). Maak zoveel flappen als je groepen 

maakt.  

Print Soulimans geheime verslagen zoveel keer als er groepen zijn en steek ze in grote 

enveloppen bij in de boekentas/rugzak.  

 

Verwondering 

Voorbereiding  

Plak vóór de leerlingen in de klas binnenkomen de vingerafdruk op een aantal voorwerpen 

in de klas:  

de wereldbol of wereldkaart  

de computer 

papieren bundel of schriften  

een lessenaar  

een plastic flesje  



andere voorwerpen en/of voedingswaren  

...  

Elk voorwerp is goed. Belangrijk is wel dat minstens 1 van de voorwerpen waar je een 

vingerafdruk op kleeft, een elektronisch apparaat is.  

Zet de boekentas/rugzak met alle documenten vooraan in de klas.  

Laat de leerlingen bij het binnenkomen de vingerafdrukken ontdekken. Zorg ervoor 

dat elke ontdekking door de hele klas wordt opgemerkt.  

 

Bespreek:  

Wat kleeft er op de pc, lessenaar, ...?  

Van wie zijn de vingerafdrukken?  

 

Vertel de leerlingen dat je vanmorgen bij het binnenkomen een boekentas/rugzak hebt 

gevonden die volgens jou niet van de leerlingen is. Toon de boekentas/rugzak en vraag de 

leerlingen of dat klopt.  

Misschien is deze boekentas/rugzak wel van de persoon die de vingerafdrukken 

heeft achtergelaten. Zullen we eens kijken?  

 

Maak samen de boekentas/rugzak open en bekijk het visitekaartje van Souliman en de 

envelop met het vertrouwelijk document.  

Kent iemand Souliman Kazaa uit Hasselt?  

Wat is zijn beroep?  

Wat doet een detective?  

Heeft hij iets te maken met de vingerafdrukken? Waarom denk je dat?  

Het vertrouwelijk document is in een geheime code geschreven. Kent iemand de 

code?  

 

 Kijk nog eens beter in de boekentas/rugzak en doe alsof je de morsecode vindt.  

 

Ga de morsecode en het vertrouwelijk document kopiëren voor alle leerlingen.  

De leerlingen ontcijferen het vertrouwelijk document.  

Verbeter het vertrouwelijk document klassikaal:  

"ZONDER AARDE GEEN LEVEN MOGELIJK. ONDERZOEK NAAR WAT DE MENS MET DE 

AARDE DOET NOODZAKELIJK. GA OVER TOT ACTIE. DRINGEND." 

 

Bespreek:  

Wat wil de boodschap zeggen?  

Wat moet Souliman doen?  

Wat zou hij in de klas komen doen?  

We zullen dit eens verder uitpluizen…  

 

 



Tip:  Als een leerling de morsecode herkent en je in je klas beschikt over een pc met 

internetaansluiting, kan je ervoor kiezen om de leerlingen zelf de morsecode te laten opzoeken.  

 

Kennis 

Verdeel de klas in kleine groepjes. Elke groep krijgt een flap papier met 4 wereldbollen en de 

foto's leerkracht van de 4 opdrachten in de wereldbol geplakt (zie eerder bij Voor je begint).  

 

Er zijn 4 opdrachten. Elke groep voert gelijktijdig dezelfde opdracht uit.  

 

De leerlingen bekijken per groep de wereldbol met de foto's leerkracht opdracht 1 en 

schrijven erbij waaraan ze denken. Ze associëren vrij op de foto's van het blad en op de 

wereldbol.  

Deel vervolgens Soulimans eerste geheime verslag en de foto's leerlingen opdracht 

1 uit.  

De leerlingen lezen Soulimans eerste geheim verslag.  

De leerlingen kleven de foto’s leerlingen (opdracht 1 / opdracht 2 / opdracht 3 / 

opdracht 4) bij op hun flap. De leerlingen mogen aan de hand van tekeningen 

geheugensteuntjes of extra informatie op het blad tekenen.  

Als iedereen zijn eerste opdracht heeft vervuld, bekijkt elke groep de tweede 

wereldbol op de flap met bijhorende foto's leerkracht opdracht 2. Weer begint elke groep te 

associëren rond de foto's .  

Vervolgens krijgen ze Soulimans tweede geheime verslag en de foto's leerlingen opdracht 2, 

lezen ze het verslag en kleven ze de foto's leerlingen rond de wereldbol. Waar nodig tekenen 

ze iets bij op de flap. Ga zo door tot alle groepen de 4 opdrachten volbracht hebben.  

 

Tip:  Je kan er ook voor kiezen om dagelijks 1 opdracht uit te voeren zodat de leerlingen op het 

einde van de week alle opdrachten hebben uitgevoerd.  

Hang alle bladen aan het bord op en bespreek de associaties van de leerlingen en de 

ontdekkingen van Souliman. Bespreek opdracht per opdracht.  

Waar dachten jullie aan bij de foto's?  

Wat ontdekte Souliman?  

Wisten jullie dit al?  

 

Elke opdracht draait rond een ander onderwerp.  

Opdracht 1: de aarde als bron van grondstoffen  

Water, olie, goud, ... zijn grondstoffen van onze aarde. Deze grondstoffen zijn uitputbaar, ze 

kunnen dus "op" geraken als we er teveel van gebruiken. Grondstoffen worden gebruikt om 

spullen en voedsel te maken.  



♪ Het is belangrijk te weten dat wij zonder onze aarde niet kunnen leven.  

Opdracht 2: water  

Water is een grondstof van onze aarde. Water is uitputbaar en kan dus "op" geraken als we 

er teveel van gebruiken. Al onze spullen, maar ook ons voedsel wordt gemaakt in fabrieken 

en die gebruiken daar veel water voor. Maar ook thuis gebruiken we dagelijks grote 

hoeveelheden water om te koken, poetsen, eten en drinken.  

: ( Een groot probleem is dat fabrieken vaak zoveel water gebruiken dat er geen water meer 

overblijft voor de mensen thuis om te drinken of te koken.  

♪ Het is belangrijk te weten dat wij zonder water niet kunnen leven.  

Opdracht 3: olie  

Olie is een grondstof van onze aarde. Olie is uitputbaar en kan dus "op" geraken als we er 

teveel van gebruiken. Al onze spullen, maar ook ons voedsel, wordt gemaakt in fabrieken 

waar olie nodig is om de machines te doen werken. Zonder olie dus geen spullen en geen 

voedsel. Olie hebben we ook nodig om auto's, vliegtuigen, ... te laten rijden en vliegen.  

: ( Een groot probleem is dat fabrieken en auto's met deze olie de lucht erg vervuilen. Ook bij 

de ontginning van olie uit de grond wordt de grond en de zee erg vervuild.  

♪ Het is belangrijk te weten dat wij wel kunnen leven zonder olie, maar er toch erg afhankelijk 

van zijn.  

Opdracht 4: goud  

Goud is een grondstof van onze aarde. Goud is uitputbaar en kan dus "op" geraken als we er 

teveel van gebruiken. Al onze elektronica bevat goud. (Dat komt omdat goud een goede 

geleider is.)  

: ( Een groot probleem is dat er bij de ontginning van goud bossen worden gekapt en de 

aarde en het water rondom heel erg worden vervuild.  

♪ Het is belangrijk te weten dat wij wel kunnen leven zonder goud, maar er toch erg 

afhankelijk van zijn.  

Bespreek vervolgens de inhoud van het vertrouwelijk document:  

"ZONDER AARDE GEEN LEVEN MOGELIJK. ONDERZOEK NAAR WAT DE MENS MET DE 

AARDE DOET NOODZAKELIJK. GA OVER TOT ACTIE. DRINGEND."  

Waarom wil iemand onderzoeken wat de mens met de aarde doet?  

Waarom vindt deze persoon het dringend?  



Wat vinden jullie?  

 

Bespreek als laatste het verband tussen Soulimans geheime verslagen en de 

vingerafdrukken:  

Waarom vonden wij vingerafdrukken op de klaspc, lessenaar, ... (aanvullen 

naargelang waar je de vingerafdrukken had gekleefd!)  

Wat ontdekte Souliman? Kunnen wij leven zonder de aarde?  

Kunnen wij leven zonder de grondstoffen van de aarde? Waarom wel/niet?  

 

Opmerking:  

Deze laatste vraag is een open vraag! Discussie mag hier plaatsvinden. Een mooie bijvraag als je 

voelt dat de leerlingen er open voor staan is:  

" Hoe kunnen wij leven zonder water, olie, goud?"  

Zet de leerlingen aan tot nadenken over alternatieve levenswijzen zonder het gebruik van deze 

grondstoffen en dus eventueel zonder mp3-speler en andere elektronica bijvoorbeeld.  

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

Gemeenschappelijke beleving:  



Laat de leerlingen dit filmpje van Greenpeace zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=FMArcGsTxMY 

Laat de leerlingen opzoeken wat ‘overconsumptie’ betekent.  

 
Hoofdvraag:  

Mag de mens baas zijn over de natuur? 
 

Subvragen: 

Zijn mensen deel van de natuur? 

Is het de schuld van de mens dat er natuurrampen zijn? 

Kan vooruitgang slecht zijn? 

Mag de natuur baas zijn over de mens? 

Zal de mens altijd blijven bestaan? 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

natuur 

cultuur mens 

industrie landbouw 

vooruitgang wildernis 

rampen geluk 

https://www.youtube.com/watch?v=FMArcGsTxMY


 

Actie 

 

Denk samen na over de oproep in het vertrouwelijk document:  

"ZONDER AARDE GEEN LEVEN MOGELIJK. ONDERZOEK NAAR WAT DE MENS MET DE 

AARDE DOET NOODZAKELIJK. GA OVER TOT ACTIE. DRINGEND."  

Vind je dat het tijd wordt voor actie? Waarom wel/niet?  

Wat weet je nu dat je graag aan de anderen zou willen vertellen?  

Gaat de aarde kapot als we doorgaan met leven zoals we nu leven? Waarom 

wel/niet?  

 

Brainstorm samen met de leerlingen over  

Hoe zouden we dit aan de anderen kunnen vertellen?  

Wat kunnen wij doen om de aarde te beschermen?  

Hang voor de brainstorm 2 grote flappen papier op aan de muur. Schrijf op de ene de 

eerste vraag, op de andere de tweede vraag. De leerlingen schrijven in stilte hun ideeën op 

de flappen.  

Bespreek hetgeen op de flappen staat en beslis democratisch wat je ervan zal uitvoeren en 

voer uit.  

Volg de acties waarvoor de klas heeft gekozen om zorg te dragen voor de aarde op. 

Bespreek bijvoorbeeld in een klasgesprek elke vrijdag de zaken die de leerlingen hebben 

gedaan. Het is belangrijk om aandacht te schenken aan de kleine verwezenlijkingen, zoals 

een snoepje dat iemand niet gekocht heeft of andere kleine "overwinningen".  

 

Enkele tips om de aarde te beschermen:  

In deze les leerden de leerlingen dat er veel grondstoffen nodig zijn om onze spullen te 

kunnen maken. Ze leerden ook dat deze grondstoffen uit de aarde gehaald worden, en dat we 

stilaan door onze voorraad heen zitten. Het belangrijkste dat we voor de aarde kunnen doen, is 

dus zorg dragen voor onze spullen. Een gsm is bijvoorbeeld niet zomaar een 'ding' dat niet zoveel 

kost, maar is een waardevol voorwerp waarvoor grondstoffen zijn gebruikt uit de aarde.  

Ruilen: is een goede manier om voorwerpen die we zelf niet meer kunnen gebruiken een 

tweede leven te geven.  

Kringloopwinkel: als je spullen die je niet meer gebruikt naar de kringloopwinkel brengt, 

geef je, net als bij ruilen, deze spullen een tweede leven.  

 Elk voorwerp, of het nu om een verpakking gaat, een gebruiksvoorwerp, een toestel of iets 

dat we gewoon 'mooi' vinden, heeft grondstoffen van de aarde gekost. Nadenken voor we iets 



kopen, kritisch zijn voor onszelf en kunnen 'nee' zeggen tegen onze materiële verlangens is een 

goede manier om voor de aarde te zorgen. 

Reflectie 

De leerlingen tekenen een aardbol, knippen hem uit en schrijven op de achterkant een 

wens, een gedachte, een gevoel, ...  

Wat wens je de aarde of de mensen op de aarde toe?  

Wat vond je zelf een grote ontdekking deze les?  

Wat vond je van deze les?  

Maak een slinger van alle aardbollen en hang hem op in de klas of onder het afdak op de 

speelplaats.  

 

 

 


