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Vakken: Oriëntatie op jezelf en de wereld (biologie, aardrijkskunde, wetenschap) 

Thema’s: Papegaaiduikers, zeevogels, voortplanting, overleven, natuur 

Doelgroep: Papegaaiduiker is geschikt voor kinderen vanaf vier jaar. Onderstaande 
opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen vanaf groep een van de basisschool, om op school 
met de leerkracht, in de kinderopvang met de pedagogisch medewerker of thuis met de 
ouder(s) uit te voeren. 

Tijdsinvestering: Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend van een halfuur tot enkele 
uren  

Benodigd materiaal voor de activiteiten: Een computer met internet, tekenmateriaal (papier, 
potloden en verf) van goede kwaliteit, digibord. 

Voor de begeleider: Al kennen de kinderen zijn naam misschien niet, iedereen herkent de 
clown van de zee, met zijn zwart-witte veren en felgekleurde snavel: de papegaaiduiker. Maar 
hoe leeft hij? Wat gebeurt er in zijn hol? Hoe neemt hij al die vis mee in zijn snavel? Kinderen 
ontdekken de wondere wereld van de papegaaiduiker in dit heerlijke prentenboek van Martin 
Jenkins (de auteur van de Ontdek… Dieren-serie) en de prijswinnende illustrator Jenni 
Desmond. 
De grote, heldere illustraties maken Papegaaiduiker een perfect boek om voor te lezen in de 
klas en kinderopvang (of thuis). Kinderen kunnen het boek ook zelf ‘lezen’ en erin verdwalen 
door de prachtige illustraties in hun eigen tempo te bekijken. 
Deze lesideeën en activiteiten zijn bedoeld om nog meer plezier te beleven aan deze 
gevederde vriend.  
De kinderen kunnen de activiteiten op school klassikaal, in tweetallen of in kleine groepjes 
uitvoeren. Het is extra leuk voor de kinderen om de gemaakte activiteiten en opdrachten met 
de hele klas te bekijken en de antwoorden te bespreken met de leerkracht.  
 
Over het boek: Ontmoet de vrolijkste vogel van de zee! 
Wat eten papegaaiduikers? Hoe begroeten ze elkaar? Wat gebeurt er in hun nest? 
Vlieg met twee papegaaiduikers hun bijzondere wereld binnen om het te ontdekken! 

  



Over de auteur: Martin Jenkins studeerde biologie aan 
Cambridge University en werkte voor onder meer de 
Verenigde Naties en het Wereld Natuur Fonds. Hij schrijft 
veel prijswinnende non-fictietitels voor kinderen, maar heeft 
bijvoorbeeld ook Don Quichot en Gullivers 
reizen herschreven. 

 

 

 

 

 

Over de illustrator: Jenni Desmond studeerde Engels, 
kunstgeschiedenis én kinderboekillustratie. Met haar 
debuut Red Cat, Blue Cat won ze in 2013 de 
Cambridgeshire Picture Book Award. Bij Lemniscaat 
verschenen van haar hand onder meer Zoevende 
Zebra, Alberts boom, De ijsbeer, De olifant en het met 
een Vlag & Wimpel bekroonde De blauwe vinvis. 
Samen met Amy Hest maakte ze De nacht van de 
vallende ster. Kijk voor voorbeelden van haar werk op: 
www.jennidesmond.com/  

 

 

  

http://www.jennidesmond.com/


Tien gouden voorleestips! 

Liefde voor boeken en (voor)lezen, iets waar kinderen hun leven lang de vruchten van 
plukken, begint met een inspirerend rolmodel (jij dus      ) dat deze liefde op ze overbrengt. 
Papegaaiduiker is een voorleesprentenboek bij uitstek en met deze tien fijne tips wordt jullie 
voorleesmoment helemaal een feestje: 

1. Kies een geschikt moment waarin dit boek goed tot zijn recht komt. Een verhaal landt 
het beste wanneer kinderen er uit zichzelf al nieuwsgierig naar zijn. De kans hierop is 
het grootst wanneer hun aandacht niet door andere onderwerpen of ‘storende 
factoren’ in beslag genomen wordt. Lees dit boek bijvoorbeeld voor bij een natuur- of 
dierenthema in de klas. En houd rekening met onrust onder de kinderen door een 
verjaardag, een uitje, een verhuizing of gewoon onstuimig weer! 

2. Lees het boek vooraf zelf goed door. En let op wat je opvalt. Zorg dat je de hele tekst 
begrijpt, zodat je eventuele vragen kunt beantwoorden. Probeer te onthouden 
wanneer je spanning moet opbouwen bij het voorlezen, wanneer je een vraag kunt 
stellen en bij welke pagina’s je de kinderen wat meer tijd moet geven om alles in zich 
op te nemen. Het werkt vaak goed om een prentenboek in de klas ‘op zijn kop’ voor te 
lezen: je houdt het boek op schoot met de pagina’s naar de klas toe zodat de kinderen 
het boek goed kunnen zien, terwijl jij het verhaal ‘op zijn kop’ voorleest. Handig om 
ook even te oefenen.  

3. Zorg dat je voorleest op een ontspannen, rustig moment. Bijvoorbeeld na het 
buitenspelen, wanneer de kinderen hun energie kwijt zijn. Of later op de middag, 
wanneer de concentratie wat afneemt en de kinderen kunnen wegdromen bij dit boek. 
Ga gezellig bij elkaar zitten (dat hoeft niet allemaal braaf op een stoeltje) en zorg dat 
iedereen het boek kan zien. Probeer twee keer per dag een vast voorleesmoment van 
zo’n tien minuten aan te houden, dat zal de taalontwikkeling sterk ten goede komen! 

4. Laat voor het voorlezen eerst duidelijk het omslag zien en laat de kinderen er iets over 
vertellen. Waar zal dit boek over gaan? Wat zien ze om het omslag? Waar zal dit 
verhaal zich afspelen? Zal het een spannend, verdrietig, grappig of gewoon mooi boek 
zijn? Zo prikkel je hun nieuwsgierigheid. Probeer álle kinderen een beurt te geven of 
iets te laten vertellen voor, tijdens of na het voorlezen. 

5. Lees de tekst rustig en duidelijk voor. Probeer tijdens het lezen te registreren of je 
tempo snel genoeg is voor de kinderen en pas dit eventueel aan. Je merkt aan 
geroezemoes in de klas gauw genoeg of de aandacht verslapt. Las dan even een 
pauze in door extra stil te staan bij een spread (dubbele pagina). 

6. Gebruik je stem en je mimiek. Betrek de kinderen extra bij het verhaal door je stem aan 
te passen aan het verhaal. Zet een verdrietig, klein stemmetje op bij een verdwaald 
muisje en een zware bulderstem bij een stoute boef. Varieer dus in toon en tempo, 
afhankelijk van het verhaal. Ook je gezichtsuitdrukking maakt de beleving groter en 
kan kinderen op het puntje van hun stoel laten zitten. Wees niet bang om voor gek te 
staan, de kinderen zien en horen het verhaal en niet jou als persoon       

7. Maak het voorleesmoment zelf niet te lang. Jullie kunnen daarna nog lang over het 
boek napraten, maar de tijd dat kinderen aandachtig kunnen luisteren is beperkt. Voor 



kleuters is tien minuten een goede richtlijn, en daarbinnen kun je dit boek prima samen 
lezen.  

8. Stel vragen. Na afloop van het verhaal, of wanneer je het boek een tweede keer 
voorleest, kun je vragen stellen aan de kinderen. Het kan een kleine controle zijn om te 
checken of ze alles begrepen en goed geluisterd hebben. Vraag of ze moeilijke 
woorden of begrippen hebben gehoord en leg deze eventueel uit. Of herhaal zelf nog 
eens wat ‘jargon’ uit dit boek. Je kunt ook verder vragen en de eigen fantasie en 
creativiteit prikkelen. Je hoeft je hierbij niet per se te beperken tot het onderwerp van 
het verhaal: ga door op de interesses en onderwerpen die de kinderen aandragen. 
Wie weet wat dit verhaal bij hen oproept, het is altijd boeiend en leerzaam om je 
daarin te verplaatsen. Maak ook de koppeling naar de eigen belevingswereld van de 
kinderen. Deze papegaaiduiker hebben zij waarschijnlijk niet in het echt gezien, maar 
welke vogels wel? En waar? En welke vonden ze mooi? En welke niet en waarom?  

9. Versterk de sfeer. Op bepaalde momenten in het jaar en bij bepaalde onderwerpen 
kun je extra uitpakken tijdens het voorleesmoment. Bij een kerstverhaal dim je de 
lichten en doe je een paar led-waxinelichtjes aan. Bij een verhaal over dieren laat je 
een paar knuffels meeluisteren op schoot bij de kinderen. Een natuurboek lees je 
lekker in een hoekje op het schoolplein of in een plantsoentje in de buurt. Bij een 
verhaal over oma’s en opa’s doe je een gekke pruik en bril op, en zo kun je nog wel 
even doorgaan. Bedenk bij een onderwerp vooraf wat geschikt is en zoek eventueel 
inspiratie op internet. Deel je ideeën vooral ook met collega’s! 

10. Vergroot het boekenplezier. Jij bent het rolmodel. Dat ben je in veel opzichten en 
vooral ook bij het ontwikkelen van liefde voor lezen bij de kinderen. Geef boeken dus 
een centrale rol in je lessen en zet ze in de schijnwerpers in je klas. De mogelijkheden 
om leesplezier te bevorderen zijn oneindig: maak een rijk aangeklede thematafel vol 
boeken, zorg voor een mooi en gevarieerd boekenplankje in de klas, ga met de 
kinderen naar de schoolbieb én naar de ‘grote’ bieb (daar horen ze de weg te weten!), 
laat ze zelf boeken kiezen en lezen, vraag familieleden en leerlingen uit de hogere 
klassen om voor te lezen in de klas, nodig schrijvers uit, laat kinderen bij elk thema of 
onderwerp in de klas zelf verhalen en gedichten schrijven én tekenen, laat ze een 
schoolkrant (of gewoon: schoolboek) maken, laat ze deze lessuggesties en andere 
aanvullende activiteiten bij een boek of thema doen en lees elke dag voor. Gewoon, 
elke dag.  



Van alles over de schattige zeepapegaaien 

Hebben jullie samen genoten van dit boek? Grote kans dat 
er kinderen zijn die meer willen weten. Er zitten geregeld 
een paar echte biologen in de dop in de klas, die van feiten 
en weetjes houden. Op p. 28 en 29 vind je in dit boek al 
wat achtergrondinformatie. Ook staan hier sites vermeld 
met waardevolle informatie. Laat deze kinderen zich hierin 
verdiepen – dit hoeft niet klassikaal.  
In het boek staan alleen illustraties van papegaaiduikers. 
Laat de kinderen ook foto’s van deze vogels zien. Maak 
bijvoorbeeld een diashow (PowerPoint) met foto’s die 
allerlei facetten uit het leven van de vogels laat zien. Op 

YouTube vind je ook bewegende beelden van het komische loopje en bijvoorbeeld de roep 
van de dieren: https://www.youtube.com/watch?v=WkixeKjcBb4 of 
https://www.youtube.com/watch?v=kp7GZk1MJlI  

Waar of niet waar? 

Als je het boek met de kinderen een paar keer hebt gelezen en bekeken, is het tijd om deze 
vragen samen door te lopen. Wie weet de meeste antwoorden? Doe dit eventueel in kleine 
groepjes, zodat elk kind kan reageren. Of laat de kinderen bij ‘waar’ een groen kaartje of vel 
papier opsteken en bij ‘niet waar’ een rode variant. Bespreek het juiste antwoord direct na de 
vraag en pak er eventueel het boek nog eens bij.  

Een papegaaiduiker is een zeevogel: waar of niet? 
Waar: ze broeden in de lente op eilanden en op de toppen van kliffen langs de kust, maar 
leven verder hun hele leven midden op zee, nagenoeg in hun eentje. 

De papegaaiduiker heeft het hele jaar door een felgekleurde snavel: waar of niet? 
Niet waar: de snavel is alleen zo felgekleurd in de lente. In de winter valt de gekleurde 
buitenkant van de snavel af en blijft er een kleinere, grijze snavel over. 

De papegaaiduiker leeft in de winter op zee: waar of niet? 
Waar: enkel in het voorjaar komen de dieren naar de kust om te broeden, verder leven ze 
solistisch op zee. Op stranden in Nederland of België zie je ze eigenlijk nooit, ze zijn hier zeer 
zeldzaam.  

De papegaaiduiker heeft een heel goed geheugen en weet zijn nest van het vorige jaar te 
vinden: waar of niet? 
Waar: wanneer de dieren terug van zee zijn gekomen, zoeken ze hun oude nest op. Dat weten 
ze feilloos te vinden. Ze repareren het, maken het schoon en nemen er dan hun intrek in. 

De papegaaiduiker heeft elk jaar een andere partner om een ei mee te leggen: waar of niet? 
Niet waar: papegaaiduikers hebben meestal juist dezelfde partner met wie ze een jonkie 
krijgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=WkixeKjcBb4
https://www.youtube.com/watch?v=kp7GZk1MJlI


Papegaaiduikers zeggen hun partner gedag door met hun vleugels te klapperen als ze elkaar 
zien: waar of niet? 
Niet waar: wat ze vooral doen om elkaar gedag te zeggen, is met hun snavels tegen elkaar 
aan kletteren.  

Papegaaiduikers leggen per jaar meestal één ei: waar of niet? 
Waar: ze krijgen doorgaans één jong per keer. 

Een babypapegaaiduiker kruipt zelf uit het ei: waar of niet? 
Waar: hij maakt de eierschaal zelf stuk tot die helemaal openbarst en hij eruit kan komen. Dit 
kan enkele dagen duren. 

Jonge papegaaiduikers eten vooral zeewier en plantjes: waar of niet? 
Niet waar: ze eten heel veel kleine visjes, vooral zandspieringen, die de ouders uit de zee 
opduiken. 

Een papegaaiduiker kan wel honderd visjes tegelijk in zijn snavel vasthouden: waar of niet? 
Waar: meestal zijn het er een stuk of tien, maar veel meer kan ook! 

Na zes weken komt de baby-papegaaiduiker uit het nest en leert zelf om te vliegen: waar of 
niet? 
Waar: de ouders geven hem minder te eten zodat hij zelf op zoek moet gaan naar voedsel. Hij 
weet instinctief hoe hij moet vliegen en na wat oefeningen verdwijnt hij richting zee… 

Er zijn wel vijf soorten papegaaiduikers: waar of niet? 
Niet waar: op p. 28 zie je de drie soorten duikers die er zijn. De Atlantische papegaaiduiker is 
het bekendst.  

Er zijn wel tien tot twaalf miljoen papegaaiduikers op de aarde: waar of niet? 
Waar: wat veel, hè! Hoewel, niemand kan zoveel vogels precies tellen, stel je voor, dan ben je 
wel even bezig! Dit getal is dus een schatting.  

 

Moeilijke woorden én letters 

Doe een rondje moeilijke woorden met de kinderen. Sommige begrippen kun je op een kaartje 
schrijven, duidelijk ophangen in de klas en een paar dagen achter elkaar bespreken. Sta 
samen eens stil bij deze woorden (en voeg de woorden toe die de kinderen opnoemen): 

• Zeevogels 
• Soorten 
• Favoriet 
• Geduld hebben 
• Dobberen 
• Zwerm 
• Geheugen 
• Inpikken 



• Repareren 
• Tevoorschijn komen 
• Broeden 
• Eetlust 
• Overleven 
• Partner  

Het is ook leerzaam om samen de naam ‘papegaaiduiker’ goed te bekijken. Welke letters 
zitten hierin? Kennen de kinderen deze letters? Gebruik hierbij het omslag van het boek en 
wijs de kinderen erop dat er heel veel lettertypes bestaan om woorden van te maken. Op het 
omslag zien ze bijvoorbeeld andere letters dan binnen in het boek. Die verschillende letters 
komen de kinderen vast ook tegen in andere boeken, in tijdschriften, op posters, in reclames, 
enz. Laat de kinderen erover vertellen. Laat hen het woord ‘papegaaiduiker’ maken van letters 
die ze zelf knippen uit tijdschriften en kranten. De beginletter is de ‘p’, welke vogels die met 
de p beginnen kennen ze nog meer? (Pauw, parkiet, papegaai, pinguïn, pimpelmees of patrijs.) 
Schrijf die namen ook op het bord. Sta ook nog even stil bij de lettergrepen van deze lange 
naam. Kunnen jullie die ‘meeklappen’?  

 

De clown van de zee! 
De vrolijke papegaaiduiker heeft niet voor niets de bijnaam ‘de clown van de zee’! Niet alleen 
lijkt zijn snavel wel geschminkt, zo felgekleurd als die is, met zijn mollige lijfje en korte pootjes 
waggelt hij ook heel grappig. En zijn oranje poten zouden zelfs ook maffe clownsschoenen 
kunnen zijn. Bespreek met de kinderen alle lichaamsdelen van de vogel en laat hen die 
aanwijzen: de kop, de ogen, de vleugels, de staart, de snavel, de poten, de borst. Daarna 
mogen ze hun eigen papegaaiduiker inkleuren. Dat mag realistisch, zoals de vogels in het 
boek, maar ze mogen ook hun eigen kleuren (en misschien zelfs ook materialen) kiezen.  



 

  



Leefgebied van de papegaaiduikers 

Papegaaiduikers zijn zeevogels die alleen op de kliffen en rotsen langs de kust voorkomen op 
het moment dat ze daar broeden. Op onderstaande wereldkaart zie je hun leefgebied. Bekijk 
deze samen met de kinderen. Noem enkele continenten en landen op en wijs ze aan. Probeer 
het beeld dat de kinderen hebben van ons land en de hele wereld, en van water en land, te 
verduidelijken. Waar ligt Nederland? Waar ligt België? Laat ook een landkaart zien van deze 
landen en wijs aan waar onze kust is.  

 

 

 
Zeevogels in Nederland 

De papegaaiduiker komt in ons land dan 
wel niet voor, maar er leven hier wel 
andere zeevogels! 

Zoek met de kinderen enkele kenmerken 
op van een zeevogel. Bijvoorbeeld: 

Zeevogels hebben zich aangepast aan 
leven op zee en langs de kust. Ze halen 
hun voedsel hoofdzakelijk uit de zee. Dat 
zie je aan in hun uiterlijk. Ze hebben een 

gestroomlijnd lichaam, zodat ze met zo min mogelijk weerstand in het water kunnen duiken. 
Ze hebben zwemvliezen tussen hun tenen. Ze hebben veel meer veren dan landvogels, die 
uiteraard waterdicht zijn. Ook de vorm en de spierkracht van de vleugels zijn aangepast aan 
het leven op zee. 



Welke zeevogels leven langs de kust van Nederland? 

Kinderen hebben op het strand vast weleens zeevogels gezien. Bekijk samen welke soorten 
dat zijn. Gebruik deze linkjes: 

In de Benelux broeden verscheidene soorten zeevogels. Dit zijn hoofdzakelijk sterns en 
meeuwen. Rond de Waddenzee broeden de grote stern, noordse 
stern, zilvermeeuw, kokmeeuw en kleine mantelmeeuw. In Zeeland is de aanwezigheid van 
een grote kolonie zwartkopmeeuwen opvallend. Aalscholvers komen ook in Nederland voor, 
maar zijn hier niet zo sterk aan zee gebonden als in andere streken.  

Verscheidene soorten zeevogels die in andere landen broeden, kunnen in het voor- of najaar 
tijdens de trek worden waargenomen. Ook na een zware storm zijn er vaak meer 
zeevogelwaarnemingen dan anders. Bekende doortrekkers langs de kust zijn onder andere 
de vorkstaartmeeuw en noordse pijlstormvogel. Jan-van-genten broeden in grote kolonies in 
buurlanden en zijn soms voor de kust te zien als ze foerageren. [Bron: Wikipedia] 

Nog meer info over zeevogels in Nederland lees je hier: allesovervrijetijd.nl/nederlandse-
zeevogels-kijken/ en hier: www.ecomare.nl/verdiep/leesvoer/dieren/zeevogels/  

Vogels in je tuin! 

Hebben de kinderen helemaal de vogelsmaak te pakken, dan kun je ook aandacht besteden 
aan de vogels die dichter bij hun huis en school leven. Op deze link vind je een overzicht van 
de 25 meest voorkomende tuinvogels. Extra leuk is het om de geluiden van de vogels af te 
spelen. Welke vogels kennen de kinderen? En in welke seizoenen zie je de vogels? 
www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/tuinvogels  

Zorgen voor vogels in een vogelvriendelijke tuin 

Je kunt kinderen niet jong genoeg leren om verstandig met de natuur en dieren om te gaan. 
Wat kun je zelf doen om veel en gevarieerde vogels in je tuin uit te nodigen en ze te helpen 
overleven? Met deze tips maak je je tuin vogelvriendelijk – en dat geldt óók voor een 
natuurlijke schooltuin! 

Beplanting: Zorg voor allerlei soorten planten: hoog en laag, met en zonder bloemen, grotere 
en kleinere soorten. Deze trekken ook weer insecten aan die door vogels worden opgegeten. 
Laat stukken gras of borders verwilderen en kijk welke dieren hierop afkomen. 
Zorg voor schuilplaatsen en nestkastjes: Vogelhuisjes (hoog en laag), voederplankjes, (grote) 
bomen of hagen met takken, dichte struiken. Snoei de struiken nooit allemaal tegelijk en laat 
snoeiafval liggen: hoe meer de tuin verwildert, hoe meer dieren je aantrekt! 
Water: Zorg voor ondiepe waterschalen of bijvoorbeeld oude dakpannen waar regenwater in 
kan blijven staan. Zo kunnen vogels drinken of een bad nemen. 
Voeren: Strooi gemengd voer in kleine porties op een voedertafel of -huisje. Vogels zijn ook 
dol op fruit. 

Kijk voor nog meer tips over vogels in de tuin op vogelbescherming.nl. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddenzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_stern
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordse_stern
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordse_stern
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilvermeeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kokmeeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_mantelmeeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeland_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartkopmeeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aalscholver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorkstaartmeeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordse_pijlstormvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan-van-gent
https://allesovervrijetijd.nl/nederlandse-zeevogels-kijken/
https://allesovervrijetijd.nl/nederlandse-zeevogels-kijken/
http://www.ecomare.nl/verdiep/leesvoer/dieren/zeevogels/
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/tuinvogels
http://www.vogelbescherming.nl/


Tips voor een groener schoolplein 
Niet alleen dieren houden van een groene omgeving: ook kinderen bloeien op van een 
natuurlijk speelplein. Lees hier bijvoorbeeld over tien onverwachte voordelen van een groen 
schoolplein: https://www.moestuinman.nl/6-onverwachte-voordelen-groen-schoolplein/  
Er zijn allerlei organisaties die je hierbij kunnen helpen. Een paar voorbeelden:  

• https://www.natuurlijkschoolplein.nl/  

• https://hoekgroen.nl/natuurlijk-

spelen/?gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1YFuJwXwY3pZ7vTOhD7644XwfRes

r-4EhKvtGvX2ZkvMfCr6LrKw-AaAhu4EALw_wcB  

• https://deschoolpleinvergroeners.nl/natuurlijk-schoolplein/ 

 

 
 
Gun de kinderen en jezelf een Tiny Forest! 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan met wel 
dertig tot veertig soorten bomen erin, in of bij een stad. Het is niet alleen een prettige plek 
voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.tinyforest.nl. 
En onthoud: het hoeft allemaal niet in één keer. Je kunt het werk om het schoolplein te 
vergroenen ook over meerdere jaren uitsmeren en steeds in hapklare brokken verdelen over 
enthousiaste ouders. Ieder plantje is mooi meegenomen        

Een einde aan de plasticsoep 
Nu we het toch over de natuur en zorgen voor dieren hebben: kennen de kinderen het 

https://www.moestuinman.nl/6-onverwachte-voordelen-groen-schoolplein/
https://www.natuurlijkschoolplein.nl/
https://hoekgroen.nl/natuurlijk-spelen/?gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1YFuJwXwY3pZ7vTOhD7644XwfResr-4EhKvtGvX2ZkvMfCr6LrKw-AaAhu4EALw_wcB
https://hoekgroen.nl/natuurlijk-spelen/?gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1YFuJwXwY3pZ7vTOhD7644XwfResr-4EhKvtGvX2ZkvMfCr6LrKw-AaAhu4EALw_wcB
https://hoekgroen.nl/natuurlijk-spelen/?gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1YFuJwXwY3pZ7vTOhD7644XwfResr-4EhKvtGvX2ZkvMfCr6LrKw-AaAhu4EALw_wcB
https://deschoolpleinvergroeners.nl/natuurlijk-schoolplein/
http://www.tinyforest.nl/


probleem van al het plastic dat in de natuur terechtkomt, en dus ook in het water? Mensen 
gebruiken superveel plastic en het grote probleem hiervan is dat het niet vergaat: plastic 
verdwijnt niet uit zichzelf, maar blijft jaren en jaren rondzwerven in de natuur. 

In 1997 zeilde kapitein Charles Moore van Hawaii naar Zuid-Californië en midden op de 
Grote Oceaan, ver van de bewoonde wereld, zag hij telkens stukjes plastic langs zijn boot 
drijven. Hij wist toen nog niet dat hij een van ’s werelds grootste milieurampen had ontdekt. 
Dat plastic bleek niet alleen te drijven, maar ook te zweven in het water. En het ging niet 
alleen om grote stukken, maar vooral om uiteengevallen stukjes plastic. Moore noemde dit 
verschijnsel de plastic soup, de term die nu overal gebruikt wordt. 

In de komende tien jaar zal de productie van plastic met veertig procent toenemen. Als we 
niets doen, zal er in 2050 qua gewicht meer plastic in zee zijn dan vis! En hoe moet het dan 
met de zeevogels die leven van deze vis? Wat gebeurt er als zij stukken plastic eten? Wat als 
de eenden in het park plastic eten? 

Op www.plasticsoupfoundation.org vind je alle informatie over dit wereldwijde, grote 
probleem.  

 

Opdracht: verdiep je met de klas in deze plasticsoep. Wat kunnen jullie doen om het gebruik 
van plastic in de klas te verminderen? En het gebruik van plastic thuis? Op bovengenoemde 
site vind je meer ideeën!  
Om een einde te maken aan zwerfplastic en ander afval in jullie wijk kunnen jullie vuil 
opprikken uit de straten, parken, bosjes en struiken. Ieder opgeruimd stukje afval is er een. 
Vaak stelt de gemeente hier prikstokken, handschoenen en vuilniszakken voor beschikbaar. 
Vraag hierbij wel hulp aan andere ouders, zodat er genoeg toezicht is op de kinderen en hun 
veiligheid gegarandeerd is. Leg ook nadrukkelijk uit dat ze geen afval met hun handen moeten 
oppakken.  

http://www.plasticsoupfoundation.org/


Tip: Heb je de smaak te pakken? Zet dan met de school een actie op om geld in te zamelen 
voor de Plastic Soup Foundation. De vogels, vissen en andere (water)dieren zullen jullie 
dankbaar zijn! 
 

Meer over papegaaiduikers 

Wil je een thematafel over dit onderwerp inrichten, dan zijn dit alvast fijne boektitels: 

De jongen en de papegaaiduiker, Michael Morpurgo, Luitingh-Sijthoff 

Pieter de papegaaiduiker, Petr Horáček, De Vier Windstreken 

Mijn eerste vogelboek, Zoë Ingram, Lemniscaat 

Willewete – Vogels, Sanne Ramakers en Merel de Vink, Clavis 
 

 

 

 

 


