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De zee 

 

 

Burgerschap 

Samsam komt 5 x per jaar uit met een magazine, 

en een werkblad. Daarbij hoort een website met 

filmpjes en aanvullende informatie: samsam.net 

Met Samsam werkt u aan kennis, vaardigheden 

en gedrag op het gebied van burgerschap. Elke 

editie heeft een thema dat aansluit bij mondiale 

vraagstukken over democratie, kinderrechten, 

identiteit en duurzaamheid.  

 

Wat heeft u nodig? 

Voor elke leerling een magazine en werkblad. De 

filmpjes kunt u klassikaal op het digibord 

bekijken.  

 

Tijdsduur 

Een les met Samsam duurt ongeveer 50 minuten.  

 

 

 Samsam nr. 5 | de zee  

Introductie Bekijk samen het filmpje ‘Zilte teelt op Texel’ op samsam.net/zilte-teelt-texel 

De meeste boeren denken dat er niets groeit op zoute grond. Kira (10) uit Joure ontdekt op Texel dat het wel 

kan. Vragen voor de leerlingen: hoe smaakt iets dat ‘zilt’ is? (zout en fris); waarom is het slim om voedsel te 

verbouwen op zoute grond? (steeds meer landbouwgrond raakt verzilt, zo kunnen boeren voldoende voedsel 

produceren). 

 

Voorkennis ophalen Vraag uw leerlingen wat zij al weten over de zee en laat ze opdracht 1 van het werkblad 
maken. Bespreek het samen. Welke vragen hebben uw leerlingen over het onderwerp? 
 
Doelen formuleren Vertel de leerlingen dat ze deze les meer leren over de zee en hoe ze zelf verantwoordelijk 

kunnen zijn voor de zee. Doel burgerschapsonderwijs: participatie. “Vanuit betrokkenheid samen werken aan 

een sociaal en ruimtelijk stimulerende en aangename leef-, speel- en leeromgeving.”  

Doel wereldoriëntatie (kerndoel 39). Leerlingen vergroten hun kennis over de zee en leren meer over het 

belang van de zee voor mensen en dieren, luchtvervuiling (door verkeer, fabrieken, intensieve veeteelt); ze 

onderzoeken hoe ze verantwoordelijk kunnen zijn voor de omgeving; leerlingen geven hun herinneringen aan 

de zee vorm in een gedicht (verwondering, schoonheid). 

 

Verwerking De leerlingen maken het werkblad. Het antwoordblad staat op samsam.net/lesbrieven 

 

Afsluiting Bespreek met uw leerlingen wat ze hebben ingevuld. Vraag uw leerlingen wat zij hebben geleerd 

over de zee en wat zij zelf kunnen doen om goed voor de zee te zorgen. 

 

 

Lesdoelen 

De opdrachten in het werkblad sluiten aan bij de 

kerndoelen en leerlijnen ‘Oriëntatie op jezelf en 

de wereld’ (34-39, 47-50) en de doelen van 

burgerschapsonderwijs en 

mensenrechteneducatie in het primair onderwijs 

van SLO.  

 

Het werkblad combineert burgerschap met 

begrijpend lezen, woordenschat en 

wereldoriëntatie. Als leerlingen leren hoe ze 

teksten beter kunnen begrijpen en hun 

woordenschat vergroten, krijgt nieuwe informatie 

over de wereld meer betekenis.  

 

Meer over Samsam in de klas vindt u op 

samsam.net/leerkrachten/samsam-in-de-klas. 
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NAAM 

 

  

 

Voor het lezen 

 

a Bekijk Samsam. Over welk thema gaat deze Samsam, denk je?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

b Wat weet jij al over dit onderwerp?                  c Wat wil jij graag weten over dit onderwerp? 

 Schrijf het hieronder op.  Schrijf je vragen hieronder op. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

Gemaakt door: 

 

1 



 

 

 

 

Zorg voor de zee 
 

a  Lees onderstaande uitspraken. Zijn de zinnen waar of niet waar, denk je? Zet een kruisje in de kolom. 

 

 Waar Niet 

waar 

Een zeeschildpad kan wel 150 kilo wegen.   

Meer dan de helft van het zeewater op aarde hoort niet bij een land.   

De bruinvintonijn en de Chileense zeebaars zijn zeldzame vissen waar vaak illegaal 

op wordt gevist. 

  

Plastic in de zeeën en oceanen komt via vissen ook in de maag van vogels en 

grotere zeedieren terecht. 

  

Oceanen zorgen voor zuurstof op aarde.   

De kabeljauw en de karper zijn bijna uitgestorven in de Noordzee en de 

Waddenzee. 

  

Nederlanders eten gemiddeld meer vis per jaar dan de Spanjaarden en 

Portugezen. 

  

Koraal is een plant.   

Door de stijging van de temperatuur ontstaan steeds krachtigere orkanen.   

 
 
b Lees nu de tekst ‘Zorg voor de zee’ op pagina 8/9 van Samsam. Klopten jouw antwoorden bij vraag 2a?  

Onderstreep de zinnen in de tekst in Samsam waar jij de antwoorden op jouw vragen hebt gevonden.  

 
c Quinten heeft met vrienden het strand opgeruimd. Ze verzamelden 143 kilo plastic. Waarom is het goed  

voor het milieu dat Quinten dit gedaan heeft?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

d Bekijk het filmpje ‘Jim en Quinten maken het strand schoon’ op samsam.net/milieu 

Lees de zinnen hieronder. Zijn de zinnen waar of niet waar? Omcirkel de antwoorden.    

• In onze oceanen en zeeën drijven 5 biljoen stukjes plastic.    waar/niet waar 

• Zeevogels zien plastic afval aan voor voedsel.     waar/niet waar 

• Kinderen kunnen zelf niets doen tegen plasticsoep.    waar/niet waar 

• Plastic lost snel op in zout water. Na een maand is het verdwenen.  waar/niet waar 

 

e Je hebt door het lezen van deze tekst en het bekijken van het filmpje geleerd hoe mensen beter  

voor de zee kunnen zorgen. Wat zou jij zelf willen doen om de oceanen en zeeën te  

beschermen?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Waarom stijgt het zeewater? 

 

a  Lees de tekst ‘Waarom stijgt het zeewater?’ op pagina 6 van Samsam en bekijk de uitleg hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn ook dingen die je zelf kunt doen om het broeikaseffect te verminderen. Kruis in de tabel hieronder aan of je 

het moeilijk of niet moeilijk vindt. Bespreek het daarna met je buurman of buurvrouw. Kunnen jullie zelf nog 

andere dingen bedenken die jullie kunnen doen om het broeikaseffect tegen te gaan? Schrijf het in de tabel.  

 

Dit kan ik zelf doen tegen het broeikaseffect 

 

Dit kan ik zelf doen. makkelijk moeilijk omdat … 

Vaker met de fiets i.p.v. 

met de auto gaan. 

   

 

Lampen die voor niets 

branden uitdoen. 

   

 

Minder vlees eten.    

 

Geen vlees eten.    

 

Niet langer dan 5 

minuten douchen. 

   

 

Speelgoed delen/lenen 

i.p.v. zelf kopen. 

   

 

Kraanwater i.p.v. 

flessenwater drinken. 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Wist je dat?  

Het produceren van voedsel kost veel grondstoffen (kunstmest, brandstof 

voor landbouwvoertuigen en vervoer) en zorgt voor meer dan een kwart  

van alle door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. 

 

Wist je dat? 

Een koe stoot per jaar net zoveel broeikasgassen uit als een auto. 

De stijgende zeespiegel en overstromingen zijn het gevolg zijn van 

klimaatverandering: de aarde wordt warmer. Dat komt door de uitstoot van CO² door 

auto’s, vliegtuigen en fabrieken, maar ook door mest en scheten van koeien. 

Regeringen over de hele wereld hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van CO² 

te verminderen.  

 

3 

3 

http://www.ngpf.nl/2007/11/13/opinieartikel-laten-we-de-auto-of-de-biefstuk-staan/


 

 

 

 

b  Kijk nog een keer goed naar pagina 6 in Samsam. Hoe komt het dat het zeewater stijgt?  

Vul de twee schema’s hieronder in. 

 

1. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

c Wat zijn gevolgen van de stijging van de zeespiegel? ……………………………………………………………………. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 Dromen over de zee 

 

Lees pagina 11 in Samsam en bekijk het  

filmpje ‘Bachir woont in de Woestijn’ op  

samsam.net/water-in-woestijn 

Wat zie jij voor je als je aan de zee denkt?  

Maak er een gedicht over in de vorm van  

een ‘elfje’: een gedicht dat bestaat uit 11 woorden. 

 

De eerste regel:  1 woord: ‘zee’     

De tweede regel: 2 woorden 

De derde regel:  3 woorden 

De vierde regel:  4 woorden 

De vijfde regel:  1 woord, dat het  

gedicht samenvat  

 

Schrijf jouw ‘elfje’ in het vak hiernaast 

Hieronder staat een voorbeeld. 

 

zee 

hoge golven     

schuim zo wit 

ik durf niet alleen        

vandaag    

4 

4 

De temperatuur 

op aarde stijgt. 

 Het zeewater stijgt. 

 Het water zet uit.  
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1. a. De zee 

b. Eigen antwoorden en vragen. Ter beoordeling aan de leerkracht. 

 

2. a. 

 

Een zeeschildpad kan wel 150 kilo wegen. waar  

Meer dan de helft van het zeewater op aarde hoort niet bij een 

land. 

waar  

De bruinvintonijn en de Chileense zeebaars zijn zeldzame vissen 

waar vaak illegaal op wordt gevist. 

niet waar  

Plastic in de zeeën en oceanen komt via vissen ook in de maag van 

vogels en grotere zeedieren terecht. 

waar  

Oceanen zorgen voor zuurstof op aarde. waar  

De kabeljauw en de karper zijn bijna uitgestorven in de Noordzee 

en de Waddenzee. 

niet waar  

Nederlanders eten gemiddeld meer vis per jaar dan de Spanjaarden 

en Portugezen. 

niet waar  

Koraal is een plant. niet waar  

Door de stijging van de temperatuur ontstaan steeds krachtigere 

orkanen. 

waar  

b. Eigen antwoorden. Ter beoordeling aan de leerkracht. 

c. Omdat het plastic dan niet in de zee terecht komt. 

d.  

In onze oceanen en zeeën drijven 5 biljoen stukjes plastic.   niet waar 

Zeevogels zien plastic afval aan voor voedsel.    waar 

Kinderen kunnen zelf niets doen tegen plasticsoep.   niet waar 

Plastic lost snel op in zout water. Na een maand is het verdwenen. niet waar 

e. Eigen antwoorden, ter beoordeling aan de leerkracht. 

 

3. a. Eigen antwoorden 

b. 1. Het ijs op de Noordpool en Zuidpool smelt. 

b. 2. Het water wordt warmer – De zeespiegel stijgt. 

c.  

- Miljoenen mensen moeten vluchten naar hoger gelegen gebieden. 

- Dorpen en steden verdwijnen in de zee. 

- De grond wordt zout en het is moeilijker om groente te verbouwen. 

- Stormen die op zee ontstaan, kunnen meer schade veroorzaken. 
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