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Docentenhandleiding Module 3 katern 3 'Natuur en wetenschap' 

 

Introductie Module 3 katern 3 'Natuur en wetenschap' 
 
Les 1: Kennis en kunde / Het tijdschrift 
 
1. Introductie 
Ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Toon de (Engelstalige) video 
van anderhalve minuut zonder verder commentaar als inleiding op het thema. 
 

1.1 Advertentie Wetenschapsmuseum 
Instructie: laat de leerlingen de tekst en vragen op bladzijde 1 lezen. Zij bereiden de 
antwoorden voor in groepjes. Bespreek de antwoorden vervolgens klassikaal.  
Ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Toon de video van 
anderhalve minuut. Stel dan de vraag wat natuur en wetenschap met elkaar te 
maken hebben en bespreek de antwoorden. Antwoord: wetenschap helpt ons de 
natuur te zien/begrijpen. Vraag meer voorbeelden. 
Antwoorden: 1. B 2. C 3. daardoor. 4. In de film wordt gebruik gemaakt van time-
lapse fotografie en nanotechnologie. 5. A. niet zichtbaar B. onecht, onnatuurlijk, 
onnodig, onwetenschappelijk, etc. Er zijn vijf voorbeelden genoemd van woorden die 
beginnen met 'on-'-. 6. A. dingen. B. dingen C. In de film wordt gebruik gemaakt van 
time-lapse fotografie en nanotechnologie. D. mysteries of the Unseen World E. de 
website van het Wetenschapsmuseum 7. A. wetenschapper B. onderzoeker C. 
fotograaf 
 

1.2 Natuur en wetenschap 
Instructie: deze introductie is bedoeld om uit te leggen wat signaalwoorden zijn. Het 
begrip signaalwoord wordt vanaf dit katern regelmatig gebruikt. De leerlingen leren 
inzien dat ze bepaalde vragen kunnen beantwoorden zelfs als ze niet alle woorden in 
de tekst begrijpen. U kunt als voorbeeld geven: Ketiskia zegt: ‘Ik vind dansen leuk 
omdat #@#%%%****’. De vraag: ‘Waarom vindt Ketiskia dit leuk?’ beantwoord je 
door eenvoudig dat, wat achter (in andere gevallen voor) het signaalwoord staat te 
herhalen. In dit geval: ‘omdat#@#%%%**** 
Antwoorden: 1. natuur is alles wat we waarnemen/alles wat leeft en niet leeft 2. 
cultuur en het bovennatuurlijke/magie 3. drie van de volgende voorbeelden: de 
atomen, de planten en dieren, het klimaat en het weer, de vulkanen en de sterren 4. 
iemand die de natuur bestudeert 5. alles wat we zien, horen, ruiken, proeven en 
voelen 6. onze ogen, oren, neus, tong en huid 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Atomen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenrijk
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Les 2: Ontdekkingen en uitvindingen 
 
1. Introductie 
 
1.1 Ontdekkingen 

Instructie: werk vanuit het woord ontdekken. Welke ontdekkingen kennen de 
leerlingen en welke ontdekkers? Wat is de relatie tussen wetenschap en ontdekken? 
 

3.2 De allereerste duikboot        
luisteren  
Tip: de gevorderde leerling kan naar het filmpje kijken of op de website browsen. Ga 
naar de website en klik op de link bij deze oefening.    
 

3.6 Maak zelf een zonnewijzer      
 schrijven 
Tip: bij deze oefening kunt u de spellingsregel van  verdubbeling herhalen evenals 
de v/f wissel. U kunt hier een eigen instructie laten schrijven. 
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Les 3: Gevaarlijke muggen 
 
1. Introductie 
 
1.1 Ziektes 
Instructie: voer een klassengesprek over ziektes. Beperk u tot een aantal grote 
epidemieën zoals de gekke koeienziekte in Europa, vogelpest in Azië, Malaria en 
rivierblindheid in Afrika en het zikavirus in het eigen gebied. U kunt ook teruggaan in 
de tijd en bijvoorbeeld de pest noemen. Er staan diverse kaarten op internet die u 
als illustratie kunt gebruiken. Gebruik de oefening in het oefenboekje als 
uitgangspunt en bespreek de antwoorden. Laat vooral de leerlingen praten! 
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Les 4: Bomen en beestjes 
 
1. Introductie         
 
1.1 Natuur: magie of wetenschap? 
Instructie: lees klassikaal het artikel op pagina 19. Ga mondeling in op de woorden 

‘oorzaak’ en ‘gevolg’ en ‘verklaring’. Wat is een ‘verklaring’? (staat in de tekst) 

Vervolgens kunt u in een klassengesprek ingaan op natuurverschijnselen. Laat een 

foto zien van gevolgen (benoem de gevolgen) en vraag naar de oorzaken. 

Voorbeelden:  

- vulkaanuitbarsting en hurricanes (eerder behandeld in module 2) 

- tsunami en overstroming (wordt behandeld in module 3) 

- extreme droogte 

 

Tip gesprekken: 
Laat leerlingen vragen stellen naar een verklaring; 

- Hoe komt het dat ....................? 

- Waardoor komt het dat............? 

Laat hen antwoorden met de zinnen: 

- Dat komt door.......................... 
- De oorzaak is........................... 
 

Tip spreken: 
U kunt hier heel korte spreekbeurten met een verklaringsstructuur vragen. Let 
daarbij op het gebruik van de signaalwoorden van oorzaak en gevolg. 
- Wat is het verschijnsel?   Wat, waar, wanneer? 
- Wat is de oorzaak van het verschijnsel? Een oorzaak of een opsomming. 
- Wat zijn de gevolgen van dit verschijnsel? Gevolgen voor mens/dier. 
 

3. Leesvragen 
 
3.4 Leuk voor Halloween 
Instructie: ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Toon het 
kopieerblad met instructie de website. U kunt het natuurlijk ook printen.  
 

Tip woordkennis:  

Als extra oefening kunt u vanaf nu steeds met 5 woorden een zin laten maken. 
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Les 5: Onder water, aan het water 
 
1. Introductie 
 
1.1 Tsunami’s 
Instructie: A. lees samen met de leerlingen de tekst op bladzijde 25. Laat de 
leerlingen de antwoorden op de vragen in groepjes voorbereiden. Bespreek de 
antwoorden klassikaal. Leg nog een keer uit wat signaalwoorden/signaalzinnen zijn. 
B. Ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Laat de animatievideo zien 
over het ontstaan van een tsunami van anderhalve minuut. Toon vervolgens een 
grafische weergave van hoe een tsunami zich opbouwt van ook anderhalve minuut.  
C. Maak samen het stroomschema. Ga dieper in op en benoem de genoemde 
signaalwoorden en signaalzinnen van oorzaak, gevolg en tijd in deze tekst. 
Voorbeeld: 
oorzaak_______________> gevolg________________________. 
 

1.2 Tektonische activiteit 
Instructie: ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Deze video toont 
het bewegen van continenten in anderhalve minuut. Hiermee kunt u de vulkanische 
activiteit, genoemd in tekst 1, illustreren. Houd een kort klassengesprek over 
aardbevingen en vulkanen. Laat ook de website met actuele aardbevingen zien.  
 

Tip schrijven: 
Na de oefeningen onder 4. Het goede woord: herhaal de vervoeging van scheidbare 
werkwoorden met behulp van de woorden ‘nakijken’ en ‘samenwerken’.  
Vraag: ‘Waarom is ‘overleggen‘ geen scheidbaar werkwoord?’ 
Laat het accent in de drie woorden klappen: het accent ligt bij ‘overleggen’ niet op 
het eerste deel van het woord, een voorwaarde voor een scheidbaar werkwoord. 
 

Tip lezen: 
Na onderdeel 3: behandel nu de theorie van de leesstrategie. Alle stappen zijn nu 
aan de orde geweest. Kijk of leerlingen deze theorie nu zelf kunnen toepassen. Geef 
ze hiertoe korte teksten met plaatjes. Juist bij het lezen van teksten in een vreemde 
taal is het toepassen van deze leesstrategie onmisbaar. Als het goed is gebruikt ook 
het onderwijs in de moedertaal deze leesstrategie (vraag daarnaar) en leren de 
leerlingen ook daar de strategie toe te passen. Ook bij andere vakken kunnen ze de 
leesstrategie toepassen (vakoverstijgend onderwijs). 
 

Tip woordenschat: 
Zie de vorige les. U kunt als afwisseling net als bij de vorige les er door de leerlingen 
ook een woordposter of kruiswoordpuzzel bij laten maken.  
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Les 6: Nederland waterland 
 
1. Introductie       
 
1.1 Nederland waterland 
Instructie: de leerlingen lezen de introductietekst op bladzijde 30. Bekijk vervolgens 
de kaart van Nederland op bladzijde 31 of gebruik een atlas. Stel de vragen uit het 
oefenboek mondeling en laat de leerlingen de antwoorden aanwijzen op de kaart. 
Voor vraag 8 heeft u een hoogtekaart nodig. 
 

1.2 De woonboot 
Instructie: Ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Toon de video. 
Het betreft een karaoke liedje (3,5 minuten) met beelden van woonboten. Vraag: 
wat gebeurt er uiteindelijk met Nelis en Leentje op de woonboot? 
Behandel de volgende uitdrukkingen uit het liedje: 
* Jan met de pet = de gewone man 
* een smeris  = de politieagent 
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Les 7: Ecosystemen, kringlopen en milieuvervuiling 
 
1. Introductie 
 
1.1 De voedselketen 
Instructie: houd een kort klassengesprek waarbij de vraag en de illustratie op pagina 
41 in het magazine het uitgangspunt is. Leg het woord keten of ketting uit. 
 

1.2 Het voedselketenspel 
Instructie: ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Open het 
document met de spelregels voor het voedselketenspel. In plaats van de genoemde 
dieren in het spel is nu het koraalrif het uitgangspunt. Aan de orde kunnen komen: 
walvis, haai, marlijn, tonijn, garnaal, schildpad, kwallen, zeester, alg, koraalpoliep, 
spons, mossel, oester, schelp, conch, ...... Het enige wat u nodig heeft is een rol 
touw. 
 

3. Leesvragen 
 
3.3 Plastic soep 
Instructie: ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Toon de video 
(Spaanstalig maar de beelden spreken voor zich).  
 

3.4 Recyclen op Bonaire 
Instructie: ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Bekijk de 
homepage van de website. 
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Les 8: Klimaatverandering en stijgende zeespiegel 
 
1. Introductie 
 
1.1 Klimaatverandering 
Instructie: schrijf het woord ‘klimaatverandering’ op het bord. 
Vraag uit welke twee woorden het woord bestaat. 
Wat zal het woord betekenen? Lees dan de introtekst op bladzijde 42. 
Vraag naar de gevolgen van klimaatverandering in het algemeen. 
Vraag naar de gevolgen van klimaatverandering op het eigen eiland nu en in de 
toekomst.. 
Wat zou het gevolg zijn voor Sint Maarten? 
Wat zou het gevolg zijn voor Nederland? 
 

1.2 Kiribati en de Solomonseilanden 
Instructie link 1: ga naar de website en klik op de eerste link bij deze oefening. 
Projecteer de kaart met daarop de Stille Oceaan (ofwel Pacific) met een in januari 
normale en een sterke El Niño. Vertel dat de rode kleuren aangeven hoe warm het 
water is. De blauwe kleuren geven koud water aan. Waar wordt het op de kaart 
warmer, waar kouder? Vertel dan dat bij warmer water het zeewater stijgt, dat er 
meer regen valt en dat de stormen zwaarder worden.  
Instructie  link 2 en 3: ga weer naar de website en klik op de tweede link bij deze 
oefening. Toon de kaart en ga weer terug naar de El Niño kaart zodat de leerlingen 
zien wat er rond deze eilandenreeks gebeurt. Laat de leerlingen vervolgens de drie 
kijkvragen lezen bij 1.2. Klik op de derde link. Toon de video (4,5 minuut, ondertiteld 
in het Nederlands). Bespreek de antwoorden op de vragen uit het oefenboek.  
 

3. Leesvragen 
 
Verschillende oefeningen in deze les vragen om begeleiding. Bij oefening 3.1 en 3.2 
bespreekt u de antwoorden daarom direct na. Projecteer de tekst en highlight de 
antwoorden. Markeer vervolgens ook de signaalwoorden van oorzaak en gevolg in 
een andere kleur. Deze signaalwoorden helpen het antwoord te vinden in de tekst. 
 

3.1 Dag, maand, jaar... en El Niño 
Instructie: laat de leerlingen de tekst eerst lezen en de antwoorden voorbereiden in 
groepjes. De antwoorden worden onderstreept met potlood om eventuele fouten 
nog te kunnen corrigeren. Daarna volgt een klassikale bespreking van de 
antwoorden waarbij u aandacht vraagt voor het signaalwoord. Vraag de leerlingen 
het signaalwoord te omcirkelen. Dan pas highlighten de leerlingen het correcte 
antwoord. 
 

3.3 Kiribati: eilanden onder water?  
Instructie: ga naar de website en klik op de link bij deze oefening. Projecteer de kaart 
met golfstromen. Geef aan: blauw is koud en rood is warm.  
 


