
 
 Dikketruiendag 2de + 3de graad  

Dikketruiendag 

Doelstellingen 
 Leerlingen zien in dat de verwarming een graad lager zetten bijdraagt aan 

een stabieler klimaat. 
 Leerlingen kunnen oplossingen bedenken om minder verwarming te 

gebruiken.  
 Leerlingen kunnen het verband tussen Dikketruiendag en een stabieler 

klimaat visualiseren. 

 
Materiaal 

 Nieuwsflash 2036 
 Werkblad met cirkels per 2 leerlingen 
 Schaal of diep bord met water + water om te druppelen 
 Potlood en gom voor elke leerling (uitwisbaar!) 

 
Organisatie 

Klassikaal + partner  
 
Voor je begint  

 Print of projecteer de nieuwsflash. 
 Download of print een werkblad per 2 leerlingen (lesmateriaal). 
 Zet de schaal met water klaar. 

 
Begeleiding tip 
Stimuleer de leerlingen tot breed denken. Geef ruimte aan de antwoorden.  
Stuur deze les inhoudelijk in richting van CO2 –uitstoot. 

 
1 Stad met Zuiverste Lucht van het land 

Klassikaal 
 Lees de leerlingen het nieuwsbericht voor. Vraag 2 leerlingen om de rol 

van reporter en Thijs te lezen. 
 Vat aan het einde van het verhaal samen: waarover ging het bericht? 

Wat is er bijzonder aan deze award? Wat vertelt de burgemeester?  
 Wat zou zuivere lucht kunnen zijn? (A: zo weinig mogelijk CO2) 

 



Kern  
Stad x is in het jaar 2036 uitgeroepen tot Stad met de Zuiverste Lucht van het 
land. De stad staat op stelten, er wordt uitbundig gevierd. De burgemeester 
geeft elke inwoner een medaille omdat iedereen op zijn manier zich heeft 
ingezet voor de zuivere lucht. 

 
 

2 Druppel-effect 
Klassikaal  
 

 Verzamel de leerlingen rond de schaal met water. Laat er een druppel in 
vallen. Wat gebeurt er? Observeer en vat samen. 
A: (concentrische) cirkels, de druppel zet het water in beweging. 1  druppel 
zorgt voor een kring, die beweegt, dan komt er weer een kring, zodat al het 
water daarrond verandert. Het begint met een druppel ….. 

 Benoem: dit is het druppel-effect. Controleer of de leerlingen dit begrijpen. 
 
3  Van dikke trui tot ..... 
 

 Teken 4 concentrische cirkels aan bord. 
 Geef de leerlingen per 2 een werkblad met concentrische cirkels. 
 Reconstrueer samen het nieuwsbericht en vul de binnenste en buitenste 

cirkels in. 
 

o Stad X is de stad met de Zuiverste Lucht in Europa. Schrijf in  de 
buitenste cirkel de kernwoorden ‘zuiverste lucht’ (=CO2) 
De leerlingen schrijven dit op hun werkblad. 

o Het begon allemaal met  …… wat? A: Dikketruiendag. Teken of schrijf 
een dikke trui in de binnenste cirkel.  
 

 Stel telkens dezelfde vraag om de oorzaak-gevolg relatie te laten 
verwoorden. 

 
Wat gebeurt er als ….? 
 
Cirkel 2  Als we een dikke trui aantrekken, dan ….?  

…. hebben we minder  verwarming nodig. 
Schrijf dit in cirkel 2. 



Cirkel 3  Als we de verwarming lager zetten, dan ….?  
….. is er minder uitstoot van schadelijke gassen (CO2). 
Schrijf dit in cirkel 3. 

Cirkel 4  Als er minder CO2 in de lucht komt, dan …? 
…. Is de lucht is zuiverder. 
Schrijf dit in cirkel 4 

 
Buiten cirkel 4: stimuleer de leerlingen tot verder nadenken. Wat als er niet 

wereldwijd minder CO2 in de lucht komt, dan … ? 
…. warmt de aarde minder op en is het klimaat stabieler 
Schrijf dit buiten cirkel 4. 

 
4   Van dikke trui tot ..... 
Partner 
 

 Ga na of de leerlingen het idee van de cirkels begrijpen (oorzaak-
gevolg) 

 Kijk naar cirkel 2. Laat een leerling luidop lezen ‘minder verwarming 
nodig’. 

o Waarom staat er een trui in cirkel 1? 
Als je een dikke trui draagt, is er minder verwarming nodig. 

 Laat de leerlingen zelf oorzaken of werkwijzen bedenken die ervoor 
zorgen dat er minder verwarming nodig is of dat je de verwarming 
niet hoger moet zetten. Ze schrijven deze in cirkel 1. 

 
Tip 
Merk je dat de leerlingen moeilijk op gang komen? Zet het raam even open, 
doe een actief bewegingstussendoortje, vraag hen een kijkje te nemen in een 
op dat moment lege ruimte waar niemand is. Is daar verwarming nodig? 
 

 Bespreek de antwoorden. 
 
 

5   Het begon allemaal met …… 
 Lees het nieuwsbericht nog eens voor. 
 De leerlingen maken per 2 het nieuwsbericht af en lezen hun 

nieuwsbericht voor. Misschien begon het allemaal wel met iets anders 
dan een dikke trui? 
 



6  Reflectie 
 Waarom is Dikketruiendag belangrijk? 
 Waarom heet het Dikketruiendag?  
 Wat heb je getekend? Wat betekenen de cirkels? 
 Hoe weet je wat je in elke cirkel moest schrijven of tekenen? 

 
 
 

Om verbanden te onderzoeken en begrijpen, kan je inzoomen op verschillende 
relaties: oorzaak-gevolg, deel-geheel of perspectieven. Deze vaardigheden vormen 
de kern van de methode systeemdenken.  
 
Smaakt dit naar meer?  
In de Methode Systeemdenken vind je meer dan 50 werkvormen en 40 lessen om 
deze vaardigheden in te oefenen. 
 
In de nascholing 'Initiatie systeemdenken'  pas je tal van methodieken toe op 
prikkelende verhalen die leerlingen helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat 
een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 
 

 
 
 


