
 

 

 

palmolie, 1ste graad 

Aapje is boos 

 
Materiaal 

 

- 1 tablet per groepje/of computer om te kunnen beamen 

- tekenpapier 

- tekengerief 

- film: https://edpuzzle.com/media/5c641eb03b466a4095d0e8ec 

- Dossier Palmolie: Achtergrondinformatie voor de leerkracht 

 

Organisatie 

 

• groepswerk/klassikaal 

 

Voor je begint 

 

• Verdeel de klas in groepjes van 3 à 4. Zorg voor heterogene groepjes zodat er per groepje een sterke 

lezer zit.  

• Zet de filmpjes klaar op de tablet of zet het filmpje klaar om te beamen.  

• Lees grondig de achtergrondinformatie over palmolie in Indonesië.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

 

• Kinderen ontdekken dat het leefgebied van orang-oetans wordt verwoest voor de 

productie van palmolie.  

• De kinderen verruimen hun blik op een onderwerp door zinvolle vragen 

te stellen. 

https://edpuzzle.com/media/5c641eb03b466a4095d0e8ec


1 Alles overhoop   
 

• Verdeel de tablets onder de leerlingen 

• In hun groepje bekijken de kinderen het filmpje op het EDpuzzle-platform.  

• Op een bepaald moment stopt het filmpje en krijgen de kinderen een aantal vragen:  

o Hoe voelt het aapje zich?  

o Van waar komt het aapje?  

o Waar is zijn familie?  

o Waarom is het aapje in de kamer van het meisje? 

 

• De kinderen tekenen nu per groepje een antwoord op de vragen. 

• Wanneer ze klaar zijn overloop je klassikaal de tekeningen.  

• Stel de volgende vragen: 

o Hoe voelt het aapje zich?  

o Waarom voelt hij zich zo?  

o Waarom vernielt hij de kamer van het meisje?  

o Waar komt het aapje vandaan?  

o Ziet er iemand wat voor een aapje het is?  

o Waar is de familie van het aapje?  

 

• Focus op de verschillende perspectieven die er in de klas heersen. Maak de 

vergelijking door elk verschil tussen de groepjes te benoemen.  

• Hang de verschillende tekeningen op in de klas.  

• Laat de kinderen de rest van het filmpje bekijken. Dit kan per groep of meteen 

klassikaal.  

 

2 Spervuur van vragen (werkvorm Creatief Denken)  

 

• De kinderen stellen vragen om te weten te komen welke kennis jij hebt over wat er 

met het aapje, de orang-oetan is gebeurd.  

• Vertel niets uit eigen beweging maar beantwoord enkel de vragen van de 

kinderen. 

• Help hen indien nodig met vraagwoorden. (wie, wat, waar, welke, hoe, 

hoeveel, …). 

• Als je merkt dat er geen vragen meer komen, geef dan weer wat informatie zodat de 

kinderen op nieuwe vragen kunnen komen. 

• Stimuleer de kinderen om echt door te vragen. 

 

Tip: Laat een sterke leerling verslag nemen van de vragenronde door het noteren van 

kernwoorden. Dit helpt in de volgende stap het verhaal te reconstrueren.  

 



• Het doel van deze oefening is om het echte verhaal te ontdekken: het probleem van 

palmolie in Indonesië:  

 

Wij gebruiken in bijna al onze dagelijkse producten palmolie. Om palmolie te kunnen 

maken wordt er heel veel jungle gekapt en platgebrand om meer oliepalmbomen  te 

planten. Maar in die jungle wonen onder andere de orang-oetans. De bomen waarin ze 

wonen, worden platgebrand of omgehakt en ook hun voedsel verdwijnt. Samen met nog 

vele andere dieren die in de jungle wonen, hebben ze geen plek meer waar ze naartoe 

kunnen.  

 

• Stel de volgende vraag: 

o Begrijpen jullie nu waarom het aapje zo boos is?  

 

• Reflecteer en leg het verband met het dagelijkse leven: 

o Wat deden we in deze oefening? 

o Is het moeilijk/ belangrijk om goede vragen te stellen? Waarom wel/niet? 

o In welke situaties in het dagelijkse leven is het belangrijk om vragen te 

stellen? 

o Wat is het voordeel van vragen stellen? 

o Wanneer zou je deze oefening nog kunnen gebruiken: in welke vakken op 

school, in welke situaties op de speelplaats, thuis, …? 

 

3 Troostende actie 
 

• Kijk samen met de kinderen de rest van het filmpje.  

• Stel de volgende vragen: 

o Wat doet het meisje?  

o Wat doet het meisje om het aapje te troosten?  

o Is het aapje nog boos of droevig? 

 

• Laat de kinderen nadenken over de volgende vraag: 

o Aan wie wil jij welke boodschap geven om het aapje te helpen?  

De boodschap kan aan de supermarkt zijn, aan de eigenaars van de 

palmolie plantages, aan je eigen mama of papa,… 

 

 

Noot:  

In deze les werken we met het platform EDpuzzle. Deze manier van werken is gebaseerd op 

het principe “flip the classroom”. In het secundair onderwijs wordt nieuwe leerstof of kennis 

via dit soort filmpjes aangeboden als huiswerk. De kinderen bereiden zich thuis voor op de 

volgende les door het thema al te verkennen. Zo kan er in de klas gefocust worden op de 



verwerking en de toepassing van de nieuwe leerstof. Want vaak loopt het net daar wat 

moeilijker en hebben leerlingen meer coaching van hun leerkracht nodig.  

 

Wij willen deze manier van werken gebruiken om de kinderen zelf nieuwe dingen te laten 

ontdekken. Zodat ook in de lagere school de focus van de leerkracht kan liggen op het 

verwerken en aan de slag gaan met nieuwe info, in plaats van enkel het aanbieden ervan.  

 

 

In deze les oefen je de vaardigheid Creatief Denken.  

 

Smaakt dit naar meer? 

In onze Methode Creatief Denken vind je 108 werkvormen en 26 lessen rond het 

thema 'klimaatverandering'. In een workshop of nascholing ‘creatief denken’ leer je 

tal van methodieken die leerlingen leren vaste denkpatronen te doorbreken en 

nieuwe paden in te slaan. Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

www.djapo.be/creatief-denken-duurzame-wereld  

http://www.djapo.be/creatief-denken-duurzame-wereld

