
 

 

Evaluatieformulier voor onderwijzers 
Hoofdstuk 3: Hoe verminderen we plasticvervuiling in de oceaan 

 

Datum eerste evaluatie: Datum tweede evaluatie: 

Voordat je het lespakket gaat gebruiken en de werkbladen uitdeelt, laat de 
leerlingen eerst onderstaande vragenlijst beantwoorden. Stel na elk hoofdstuk en 
nadat iedereen de werkbladen van Wijsheid heeft afgerond dezelfde vragen. Laat 
de leerlingen met een dikke stift A, B, C, D op een A4 schrijven en de pagina in 
vieren delen, zodat ze deze als hun antwoordkaarten kunnen gebruiken. Schrijf 
het nummer van elk antwoord van je leerlingen op het evaluatieformulier. 

Vragen 

Vraag 1 Mensen eten plastic via de voedselketen.  
a) Waar     b) Onwaar 

Vraag 2  Hoeveel keer meer plastic wordt er vandaag de dag gemaakt dan in 
de jaren vijftig? 
a) 5 keer     b) 50 keer     c) 200 keer     d) 1000 keer 

Vraag 3  Van wie is het probleem van plasticvervuiling in de oceaan?  
a) Van de regering b) Van iemand anders     c) Van iedereen     d) 
Van grote bedrijven 

Vraag 4 Wie kan helpen om het Tij te Keren op het Gebied van 
Plasticvervuiling (plasticvervuiling de wereld uit helpen)? 
 a) Een persoon     b) Een kleine groep mensen     c) Jij en je vrienden     
d) Alle drie antwoorden zijn goed 

Vraag 5 Wat is jouw plastic voetafdruk?  
a) Een kunstvorm waarbij je gerecycled plastic gebruikt     b) De 
hoeveelheid plastic die je gebruikt          c) Als je in afval trapt     d) 
Als je plastic schoenen draagt 

Vraag 6 Het is heel natuurlijk om veel plastic in de oceaan en op het strand 
te zien 
a) Waar     b) Onwaar 

Vraag 7 Plastic flessen bevatten chemicaliën die in je drinkwater kunnen 
komen.  
a) Waar     b) Onwaar 

Vraag 8 Gerecycled plastic kan gebruikt worden voor ...... 
a) Skateboards     b) Fleece jassen     c) Tapijt     d) alle drie 
antwoorden zijn goed! 

 
 
 
 



 

 

 

Vul de tabel hieronder in en tel het totaal van de multiple choice antwoorden van de 
leerlingen voor elke vraag bij elkaar op. Bereken aan het eind van de toets het totaal 
aantal correcte antwoorden om een klassenscore te krijgen. Herhaal deze vragenlijst 
na het voltooien van elk hoofdstuk en het invullen van de werkbladen van Wijsheid. 
De juiste antwoorden zijn groen gearceerd. 

Vraag 1 

TOETS A B C D TOTAAL CORRECT 

1      

2      

Vraag 2 

TOETS A B C D TOTAAL CORRECT 

1      

2      

Vraag 3 

TOETS A B C D TOTAAL CORRECT 

1      

2      

Vraag 4 

TOETS A B C D TOTAAL CORRECT 

1      

2      

Vraag 5 

TOETS A B C D TOTAAL CORRECT 

1      

2      

Vraag 6 

TOETS A B C D TOTAAL CORRECT 

1      

2      

Vraag 7 

TOETS A B C D TOTAAL CORRECT 

1      

2      

Vraag 8 

TOETS A B C D TOTAAL CORRECT 

1      

2      

Totale klassenscore: (Om het percentage van de juiste antwoorden te krijgen, tel de 
juiste antwoorden bij elkaar op en deel ze door het totaal aantal antwoorden*100) 

Eerste evaluatie score: Tweede evaluatie score: 

Is het percentage correcte antwoorden verbeterd/verslechterd? 
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