
1. De arme schildpad                           
in het

2. We kunnen plastic                                       om er allerlei 
nieuwe dingen van te maken

3. De                             manier om dingen te maken kan 
zorgen voor een grotere plastic voetafdruk   

4. Het is beter voor het milieu om producten op een 
circulaire manier te 

Vul in wat er is weggelaten in de zinnen hieronder 
en maak gebruik van je nieuwe woorden (1 – 5)

Zeedieren kunnen verstrikt raken en 
dood gaan door visnetten die vissers 
overboord gooien of die per ongeluk 
overboord spoelen

Lijkt op een rechte lijn

Als iets is verstrikt of gevangen in iets 
anders

Iets opnieuw gebruiken en het tot iets 
anders met een hogere waarde maken, 
bijvoorbeeld plastic tot grondstof voor 
kleding of plastic tot brandstof maken

Iets maken of produceren, meestal in 
grote hoeveelheden

ANTWOORDEN: 1 = e; 2 = d; 3 = b; 4 = a; 5 = c.  1. raakte verstrikt, spooknet 2. upcyclen 3. lineaire 4. produceren

Mijn eigen Positieve Plastic Voetafdruk - UPCYCLEN

1. Produceren

2. Upcyclen

3. Lineair  

4. Spooknet

5. Verstrikt raken

Welke nieuwe woorden heb je 
in hoofdstuk 4 geleerd? Kun je 
elk woord (1 tot en met 5) 
linken naar de juiste betekenis 
(a tot en met e)?

WOORD BETEKENIS

a

b

c

d

e
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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? 

Kampioens-
uitdaging: 
Ga upcyclen! Zoek iets ouds en gebruik 
het om er iets nieuws van te maken! Win 
oude plastic flessen van thuis of school 
terug en gebruik ze voor een upcycling 
project. Misschien kun je ze upcyclen tot 
handige opbergbakken voor je potloden 
en pennen. Of gebruik ze als 
bloempotten en maak een kruidentuin in 
je klas. Kun je nog andere ideeën 
bedenken om te upcyclen? 

Ga zo door!

Nog meer goede ideeën om te 

upcyclen? Schrijf ze hier op, zodat 

je ze niet kunt vergeten!

Schrijf je antwoorden hier op: 

A
B
C
D
E

C. Visnet

B. Zeilen voor de boot

D. Plastic flessen

E. Plastic zakken
1. Zonnebrillen

2. Basketbalveld

3. Springtouw

4. Benzine

5. Modetassen
A. Gymschoenen

Antwoorden: A=2, B=5, C=1, D=4, E=3
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CIRCULAIRE 
ECONOMIE

Mijn eigen Positieve Plastic Voetafdruk - Lijnen en Cirkels

Kun je invullen wat is 
weggelaten? 

Vul de woorden in op de 
lijntjes. Elk woord bete-
kent dat wat je ziet in het 
plaatje. Als je hulp nodig 
hebt, gebruik dan de hints 
in het kader. 

Hints:
Gebruik, Gooi weg, Win 
terug, Recycle, Maak, Neem
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Lijnen

Cirkels

TAKE MAKE USE DISPOSE
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Kies voorwerpen uit het kader hieronder die op een circulaire 
manier gemaakt of gebruikt kunnen worden. Kun je een cirkel 

maken voor elk voorwerp precies zoals in het voorbeeld? 

1.   omdat

2. 

1. Welk product past niet in een 
cirkelvormig proces en waarom niet? 
2. Hoe wordt dat dan gemaakt en 
gebruikt? 

Voorwerpen: Kleren, Blikje, Piepschuim vleesschaaltje, Schoolboeken, Laptop

Voorbeeld

Kampioens-
uitdaging: 
Kun je in je omgeving of de supermarkt 
producten vinden die op een circulaire 
manier zijn gemaakt? Zo niet, kijk dan 
op internet naar andere producten die 
op een circulaire manier gemaakt 
kunnen zijn. 

Schrijf hieronder welke producten dat 
zijn: 

1.

2.  

Antwoorden: 1. Piepschuim vleesschaaltje, omdat het rauwe vlees het heeft besmet en daarom kan het niet gerecycled worden
2. Deze worden op een lineaire manier gemaakt en gebruikt

Gebruikte kleren
Kleren

in de winkel

Terugwinnen van 
de kleren – wassenNaar tweedehands 

kledingwinkels 
brengen

Kleren

Mijn eigen Positieve Plastic Voetafdruk - Lijnen en Cirkels
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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. Omcir-
kel het antwoord A, B of C

Mijn eigen Positieve Plastic Voetafdruk

1. Wat betekent ‘positieve plastic 
voetafdruk’? 

2. Hoe kunnen we een positieve plastic 
voetafdruk maken? 

3. Waarvan kunnen we leren om een 
duurzamere aarde te maken? 

4. Als mensen dingen maken en 
gebruiken welke manier is dan de 
beste voor de aarde? 

5. Van welk materiaal zijn de Volvo 
Ocean Race zonnebrillen van de zeilers 
gemaakt? 

6. Wanneer kun jij beginnen om een 
positieve plastic voetafdruk te 
maken? 

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

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 
verminderen, her te gebruiken, terug te 
winnen of te recyclen, zodat een plek schoner 
wordt achtergelaten dan toen diegene er 
aankwam

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

A. Onze fouten
B. Natuur
C. Beide

A. Plastic flessen
B. Teruggewonnen oude visnetten
C. Metaal

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

A. Lineaire manier
B. Op welke manier we ook willen
C. Circulaire manier

A. De dagen dat je naar het strand gaat
B. Elke dag
C. In de weekeinden

CIRCULAIRE 
ECONOMIE

RECYCLE
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Kampioens-
uitdaging: 
Schrijf hiernaast een speciale 
belofte! Bedenk wat je hebt 
geleerd in de hoofdstukken 1, 2, 3 
en 4. Schrijf op wat je vanaf nu zal 
doen om Wijsheids thuis schoon te 
houden! Denk aan een ding 
waarmee je kunt beginnen om 
Wijsheids thuis schoon te houden 
en plasticvervuiling in de oceaan te 
verminderen. Je kunt bijvoorbeeld 
je tussendoortje in een broodtrom-
mel mee naar school nemen in 
plaats van in een plastic verpak-
king. Schrijf het hieronder op, 
zodat je het niet vergeet! 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
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