
1. Het is meestal beter voor het milieu om dingen 
te maken in een circulair proces in plaats van in
een                                                proces

2.

3.

4.

5.

Schrijf de nieuwe woorden in zinnen 
(de eerste zin is al bijna af): 

ANTWOORDEN: Produceren: iets maken of fabriceren, meestal in grote hoeveelheden. Upcyclen: Iets opnieuw 
gebruiken en het tot iets anders met een hogere waarde maken, bijvoorbeeld plastic tot grondstof voor kleding of 
plastic tot brandstof. Lineair: Lijkt op een rechte lijn. Spooknet: Visnetten die door vissers overboord gegooid 
worden of die per ongeluk overboord spoelen en waarin zeedieren verstrikt kunnen raken waardoor ze doodgaan. 
Verstrikt raken: Als iets is verstrikt of gevangen in iets anders, zoals in een spooknet. 
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Welke nieuwe woorden heb je in 
hoofdstuk 4 geleerd? Schrijf de 
betekenis van elk woord in het vak 
ernaast. 
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De oude plastic voorwerpen A – E kunnen worden ge-upcycled om er nieuwe dingen van 
te maken 1 – 5. Kun je raden welk nieuw product gemaakt kan worden van elk oud 
voorwerp? Vul hieronder in wat is weggelaten. Kijk nog eens in je leerlingenboekje van 
hoofdstuk 4 als je iets niet meer weet!

Kampioens-
uitdaging: 
Ga thuis of op school upcyclen! Win 
gebruikte plastic voorwerpen terug en 
bedenk wat je ervan kunt maken. Schrijf 
de materialen en de methoden die je 
gebruikt op. Deze methode is de 
handleiding voor andere mensen die je 
voorbeeld volgen, zodat ze ook jouw 
ge-upcyclede creatie kunnen maken. 
Nummer je instructies in je handleiding 
en schrijf ze duidelijk op. 

Ga zo door!

Nog meer goede ideeën wat je kunt 

upcyclen? 

Schrijf ze hier op, zodat je ze niet kunt 

vergeten!

Schrijf je antwoorden hier op: 

A 2

1
B
C
D
E

C. Visnet

B. Zeilen voor de boot

D. Plastic flessen

E. Plastic zakken
1. 

2. Basketbalveld

3. Springtouw

4. Benzine

5. ModetassenA. 

Antwoorden: A (Gymschoenen) & 2; B & 5; C & 1(Zonnebrillen); D & 4; E & 3 
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CIRCULAIRE 
ECONOMIE

Mijn eigen Positieve Plastic Voetafdruk - Lijnen en Cirkels

Weet je de stappen nog van 
het lineaire en circulaire 
proces van dingen maken 
en gebruiken? 

Vul in wat is weggelaten en 
teken het plaatje dat erbij 
hoort in de vakjes. 

Hints:
Gebruik, Gooi weg, Win 
terug, Recycle, Maak, Neem
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Welke voorwerpen in de lijst hieronder maken deel uit van een circulair proces? Welke van een lineair proces? Kijk naar de voorbeelden en 
vul dan in het onderstaande kader het ‘maak en gebruik’ proces in voor elk voorwerp. Kun je dingen bedenken die ‘lineaire’ voorwerpen in 
‘circulaire’ voorwerpen kunnen veranderen? Of is er een reden waarom het onmogelijk is voor sommige producten? Bedenk voorwerpen 
die je kunt toevoegen aan de lijst en bedenk slimme ideeën om het proces circulair te maken als je kunt. 

Neem

Wegwerp 
scheermesjes

Olie, metaal, 
chemicaliën

Goedkoop 
scheerapparaat

Mix van gebruikt 
plastic en metaal

x x Lineair Van meerdere 
materialen 
gemaakt - 
moeilijk om te 
scheiden voor 
recycling

Ontwerp een 
beter product, 
zodat materialen 
teruggewonnen 
en gerecycled 
kunnen worden

Stof 
(voor kleren)

Goede kwaliteit 
duurzame kleren

x Kleren die in 
goede staat zijn

Tweedehands 
kleren

Circulair Geen probleem! Kies kleren die 
duurzaam zijn en 
doorgegeven 
kunnen worden 
aan anderen!

Kleren

Aluminium blikjes

Piepschuim 
vleesschaaltjes

Schoolboeken

Maak Nieuw 
Product?

Lineair of 
circulair?

Wat is het 
probleem?

Kunnen we 
veranderen?

Weggooien of Terugwinnen

Gooi weg Win terug
Voorwerp
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Weet jij het antwoord op deze 
meerkeuzevragen? Laat 
weten wat we allemaal 
kunnen doen om een 
positieve plastic voetafdruk 
te krijgen. Omcirkel het 
antwoord A, B of C

Mijn eigen Positieve Plastic Voetafdruk

Antwoorden: 1.B, 2.A, 3.C, 4.C, 5.B, 6.A, 7.C, 8.C

1. Wat betekent ‘positieve plastic 
voetafdruk’? 
A. Een voetafdruk in het zand die we met plastic 

vullen
B. Als iemand het gebruik van plastic vermindert 

en dingen doet die helpen om plastic te vermin-
deren, her te gebruiken, terug te winnen of te 
recyclen, zodat een plek schoner wordt achter-
gelaten dan toen diegene er aankwam

C. Meer plastic maken en gebruiken dan er nodig is, 
zodat het slecht is voor de omgeving. 

2. Hoe kunnen we een positieve plastic 
voetafdruk maken? 
A. Door te bedenken, verminderen, her te gebrui-

ken, terug te winnen en te recyclen
B. Door meer plastic te gebruiken
C. Door plastic in de vorm van een voetafdruk op 

de grond te leggen

3. Waarvan kunnen we leren om een 
duurzamere aarde te maken? 
A. Onze fouten
B. Natuur
C. Beide

4. Als mensen dingen maken en 
gebruiken welke manier is dan de beste 
voor de aarde?
A. Lineaire manier
B. Op welke manier we ook willen
C. Circulaire manier

5. Van welk materiaal zijn de Volvo 
Ocean Race zonnebrillen van de zeilers 
gemaakt? 
A. Plastic flessen
B. Teruggewonnen oude visnetten
C. Metaal

6. Helpt een strandschoonmaak mee 
om een positieve plastic voetafdruk te 
krijgen? 
A. Ja
B. Nee
C. Geen idee

7. Wat is een van de belangrijkste 
dingen die we vanaf vandaag niet meer 
hoeven te gebruiken zodat we een 
positieve plastic voetafdruk krijgen? 
A. Wegwerpplastic
B. Plastic flessen
C. Beide

8. Wanneer kun je beginnen om een 
positieve plastic voetafdruk te krijgen? 
A. Vandaag
B. Elke dag
C. Beide

CIRCULAIRE 
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Kampioens-
uitdaging: 
Schrijf hiernaast een speciale 
belofte! Bedenk wat je hebt 
geleerd in de hoofdstukken 1, 2, 3 
en 4. Denk aan een ding waarmee 
je kunt beginnen om Wijsheids 
thuis schoon te houden en plastic-
vervuiling in de oceaan te vermin-
deren. Je kunt bijvoorbeeld je 
tussendoortje in een broodtrom-
mel mee naar school nemen in 
plaats van in een plastic verpak-
king. Als je je aan je belofte houdt, 
word je een Kampioen van de Zee! 
Versier je belofte hieronder mooi 
en maak een tekening die laat zien 
wat het betekent. Hang het ergens 
op waar je het elke dag kunt zien 
om je te herinneren aan je belofte 
aan Wijsheid! 

Kampioen van de Zee Belofte

beloof dat ik 

Ik


