
Grondstof graad 3 

 

Grondstof tot nadenken 
 

Lesvoorbereiding 

 

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

 

Print en knip de gevallen zin uit voor elke leerling (er staan 3 opdrachten per A4).  

Toon de voorstelling van Gold Mining op het smartboard, alsook de ontginningskaart en het 

dagboek van een onbekende  

Print een catalogus per 2 of 4 leerlingen.  

Toon de foto's van de mijnen op het smartboard  

Zet deze video's klaar voor het lesonderdeel 'kennis': 

Minas en explotacion en andalgala Argentina - 9'34 Youtube link invoegen indien 

 die er komt (zie doc video's) 

 Water problem, Boliva clip 2 - 3’08 http://www.youtube.com/watch?v=XcKUwyG-x_c  

Zet deze video klaar voor het lesonderdeel 'filosoferen': 

 Moeder Aarde - 3'26 http://www.youtube.com/watch?v=9uT4-hsRSMs 

Voorzie een wereldkaart of een wereldbol.  

 

Verwondering 

Vertel de leerlingen dat je verward bent. Je hebt twee erg verschillende zaken gelezen. Je 

zoekt hulp om er het fijne van te weten.  

 

Toon de voorstelling van Gold Mining op het smartboard. De leerlingen lezen de tekst over 

dit mijnbedrijf.  

Bespreek de tekst:  

Waarover gaat het?  

Wat doet een mijnbedrijf?  

Wat zijn grondstoffen?  

Waarom ontgint een mijnbedrijf grondstoffen?  

Wat vindt het mijnbedrijf belangrijk?  

 

Deel de gevallen zin uit. De leerlingen bouwen de zin individueel terug op.  

"Om 1 gouden ring te maken, produceer je 18 ton giftig afval."  

Bespreek:  

Wat betekent het als iets giftig is?  

http://www.youtube.com/watch?v=XcKUwyG-x_c%20
http://www.youtube.com/watch?v=9uT4-hsRSMs


Afval moet ergens naartoe. Het bedrijf zegt altijd milieuvriendelijk te werken. Dat 

begrijp ik niet goed. Helpen jullie mee om hier meer over te weten?  

 

Kennis 

De leerlingen kiezen uit de catalogus een product dat zij graag zouden willen.  

 

Bespreek:  

Wat heb je gekozen? Waarom?  

Vind je het belangrijk om dit te hebben? Waarom?  

Word je er gelukkig van?  

 

Leg uit aan de leerlingen:  

Om spullen te maken, heb je grondstoffen nodig.  

 

Peil naar de kennis van de leerlingen. Geef indien mogelijk een lokaal voorbeeld, 

bijvoorbeeld een zandgroeve in de buurt, een oude steenkoolmijn, een steengroeve, ...  

Wat zijn grondstoffen? Geef enkele voorbeelden.  

Waar komen grondstoffen vandaag?  

Hoe worden grondstoffen uit de aarde genomen?  

 

Toon de foto's van de mijnen.  

 

Toon de ontginningskaart uit en bespreek. Duid telkens de landen van ontginning aan op de 

wereldkaart.  

Welke grondstoffen zie je hier?  

Waar worden ze ontgonnen?  

 

Lees de voorstelling van Gold Mining opnieuw.  

We bekijken of de beschrijving nog altijd correct is. Nu we weten dat je om 1 gouden 

ring te maken 18.000 kg giftig afval produceert, is er minstens 1 aspect uit de tekst een 

beetje verdacht. Welk is dat?  

 

Daar gaan we ...  

 

Vertel dat je gaat kijken naar een video in het Spaans over een open mijn in Argentinië.  

 

Duid Argentinië aan op de wereldkaart en kijk naar de video 'Minas en explotacion en 

andalgala Argentina'. 

De video is in het Spaans. De leerlingen proberen uit de beelden op te maken wat er 

gebeurt en of de voorstelling van Gold Mining volgens hen helemaal klopt.  

Is het mijnbedrijf milieuvriendelijk? Waarom wel/niet?  



Wat denk je dat goed is aan een mijn bij jou in de buurt? En slecht?  

Zijn de mensen blij met de mijn? Waarom denk je dat?  

 

Op de video zijn verschillende aspecten van de gevolgen van mijnactiviteit te zien: 

graafmachines die de grond uitgraven en de natuur vernietigen, verontreinigd water, ... Ook 

het protest van de mensen is duidelijk te zien.  

 

Bekijk de video 'Water problem, Bolivia', over een goudmijn in Bolivia:  

Duid Bolivia aan op de wereldkaart. 

Wat zagen we?  

Zijn de mensen blij met de mijn? Waarom wel/niet? Zou jij blij zijn?  

Op de video is te zien hoe water vervuild door zware metalen uit de mijn het dorp 

overstroomt en hoe er maar een paar uur per dag water uit de kraan komt voor de 

dorpsbewoners, terwijl het mijnbedrijf wel heel de dag water kan gebruiken.  

 

Kijk nu naar volgende foto's van een goudmijn in Guatemala. Duid Guatemala aan op de 

wereldkaart en kijk naar de foto's van Steven Heyvaert: 

http://www.viewbookphotostory.com/2009/09/no-tengo-oro/  

 

De foto's geven een beeld van het dagelijks leven rond de mijn. Maar er zijn ook problemen 

die de goudmijn veroorzaakt: door het gebruik van springstoffen in de mijn kunnen muren 

van huizen scheuren, het gebruik van chemische stoffen in de mijn veroorzaakt huidziektes, 

de ontbossing, ...  

 

Bespreek de voor- en nadelen van mijnactiviteit:  

Wat zijn de slechte kanten van een mijn voor de mensen in de buurt?  

Wat zijn de goede kanten voor de mensen in de buurt? (bijvoorbeeld 

werkgelegenheid) 

Wat zijn de slechte kanten van een mijn voor het milieu?  

Zijn er goede kanten van een mijn voor het milieu? 

 

Als er in de buurt van de school een ontginning is, laat de leerlingen hierover vertellen.  

Bespreek het volgende:  

Niet alles wat je leest is waar. Alles wordt geschreven vanuit een bepaald perspectief. Het is 

daarom goed om niet zomaar te geloven wat je leest, maar er zelf ook over na te denken. 

 

Waarvoor hadden we de grondstoffen nodig? Zijn de spullen, waarvoor we al die 

grondstoffen nodig hebben, altijd positief? 

Deel het dagboek van een onbekende uit. De leerlingen lezen het dagboek individueel.  

 

Bespreek het dagboek. De bedoeling is dat de leerlingen zelf nadenken over de nadelen van 

de producten die uit de catalogus gekozen hebben.  



Wat vind je van het dagboek?  

Ga je akkoord met zijn mening over de auto, gsm, ...?  

  Wat zijn volgens jou nadelen van de auto, gsm, ...?  

Kan je alternatieven bedenken voor de auto, gsm, ...? Welke?  

Wat zijn de voordelen van deze alternatieven?  

 

Doe de leerlingen nadenken over de gevolgen van ontginning en over alternatieven waar 

minder grondstoffen aan te pas komen (niet-materiële alternatieven).  

Een aandachtspunt bij het evalueren van een bepaald voorwerp ten opzichte van een ander 

is de levensduur: hoe snel gooien wij onze gsm weg? Hoe lang gaat een mp3-speler, 

computer, ... mee? Laten we vaak zaken herstellen of is het meestal goedkoper om een 

nieuw exemplaar te kopen? 

 

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:  

Kijk naar de video 'Moeder aarde' en beluister 'Laat ons een bloem' van  Louis Neefs:  

http://www.youtube.com/watch?v=9uT4-hsRSMs&NR=1 

 

 
Hoofdvraag:  

Kan moeder aarde voelen? 
 

Subvragen: 

Wat is voelen? 

Is mama aarde een godin? 

Zal de aarde altijd blijven bestaan? 

Moet de mens zorg dragen voor moeder aarde of moeder aarde voor de mens? 

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.  

aarde 

grond moeder 

zorg 

dragen 

begin 

natuur 
mens 

voor altijd? evolutie 

http://www.youtube.com/watch?v=9uT4-hsRSMs&NR=1


 

 

 

Actie 

De leerlingen denken na over manieren om te leven met minder grondstoffen. Hang voor de 

brainstorm 2 grote flappen papier aan de muur. De leerlingen schrijven in stilte hun ideeën 

op de flappen.  

Bespreek de zaken die op de flappen zijn geschreven en beslis democratisch wat je ervan zal 

uitvoeren en voer uit.  

 

Enkele tips:  

Verzamel oude gsm's, kroonkurken, inktbatterijen, ... en breng ze naar 

http://www.natuurhulpcentrum.be/CMS/index.php?page=verzamelen.  

Organiseer een rommelmarkt in je klas of op school.  

Verzamel afgedankte maar nog bruikbare spullen in goede staat zodat je volgende tombola een 

duurzame wordt.  

 ... 

Goede voorbeelden:  

"Wie wil leven met een lage impact op het milieu ('low impact'), kan gerust verder met veel 

minder spullen. Kijk maar in je kasten, zolders en garages. Wedden dat er heel wat spullen 

staan die je nooit meer gebruikt? Er zijn heel wat mogelijkheden om op een goede manier 

van je spullen af te geraken zonder de afvalberg te vergroten. Je kan ze naar de Kringwinkel 

brengen (of zelfs laten ophalen bij je thuis). Via koopjeskranten, eBay en andere sites kan je 

proberen je overbodige spullen te gelde te maken. Rommelmarkten zijn een andere 

oplossing om je spullenberg te verkleinen. Maar er bestaat nog een interessante 

mogelijkheid: ze weggeven aan iemand die er wel iets mee kan doen. En hoe kan je mensen 

op het spoor komen die nodig hebben wat jij teveel hebt?  

Daarvoor kan je terecht op 'Freecycle'. Ik heb dit ook pas ontdekt dankzij de Lets-groep en 

het lijkt me een prima initiatief. Freecycle wil wereldwijd het weggeven van spullen 

stimuleren om zo de afvalberg te verkleinen, energie en materialen te sparen en mensen 

met elkaar in contact te brengen. In België bestaan er ondertussen 10 groepen en ik heb me 

meteen lid gemaakt van de Gentse groep. Naast het verder reduceren van mijn materiële 

overvloed hoop ik via die weg ook eindelijk een met de hand aangedreven broodsnijmachine 

te vinden. Benieuwd of het werkt."  

Bron: http://lowimpactman.wordpress.com/2009/02/14/te-veel-spullen/  

 

--> Organiseer een 'Freecycle' in de klas:  



De leerlingen zoeken thuis spullen die ze niet meer gebruiken of nodig hebben en schrijven 

het op. Maak in de klas een lijst met alle spullen en organiseer een ruilbeurs in de klas of op 

school.  

Opmerking: Pas bij deze actie op voor opbod-gedrag bij de leerlingen, of leerlingen die thuis 

ongewenst waardevolle spullen wegkapen!   

 

Reflectie 

Bespreek:  

Vind je het belangrijk over deze zaken te leren? Waarom?  

Wat vond je fijn/niet fijn?  

 

 


