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INLEIDING

Beste docent,

wat ontzettend leuk dat de school 
meedoet aan What’s SUP. Het project is 
een uitdaging om het gebruik van single 
use plastic (SUP) te verminderen, zowel op 
school als thuis.

Waarom single use plastic? De helft 
van het zwerfafval in de buurt en 
méér dan de helft van de plastic 
soep (waarover later meer) bestaat 
uit dat single use plastic. Als we het 
afvalprobleem willen bestrijden, 
moeten ons gebruik van SUP eens 
goed onder loep houden.

De uitdaging
We meten de hoeveelheid gebruikte SUP, 
zowel thuis als op school en proberen 
dat gebruik gedurende vier weken te 
verminderen. Gedragsverandering is een 
uitdaging en samen gaan wij die aan! 
Gelukkig hebben we leuke, afwisselende 
opdrachten geschreven zodat de leerlingen 
er flink mee aan de slag kunnen.

Opdrachten
Het project is opgebouwd uit weekthema’s. 
Elk weekthema bestaat uit opdrachten, 
van onderzoek tot theater, van filmpjes 
tot interviews. Sommige opdrachten zijn 
essentieel om kennis te vergaren, andere 
zijn cumulatief. Ze vergen allemaal een 
minimum aan voorbereiding en alle vereiste 
voorkennis staat vermeld.

(T)huiswerk
De helft van de opdrachten is ook geschikt 
voor de leerlingen om thuis te doen. 

Deze zijn dus handig als huiswerk of als er 
een lockdown is. De lesbrieven zijn dan ook 
rechtstreeks aan de leerlingen gericht.

Ontzorgen
Dit handboek is opgesteld om jou 
te ontzorgen gedurende deze vier 
weken. De kant-en-klare opdrachten en 
informatiefilmpjes sluiten aan op het 
weekthema en zijn een leuke ondersteuning 
bij de wekelijkse meetmomenten. In de 
handleiding wordt uitgebreid omschreven 
hoe elk onderdeel van de uitdaging in 
elkaar steekt.

Tafel topics
Naast de meetmomenten en de 
aanvullende opdrachten gaan de 
leerlingen ook thuis de uitdaging aan. 
Met zogenoemde ‘Tafel Topics’ nemen de 
leerlingen ook de mensen thuis mee in hun 
leerproces. Ze kunnen via de website 
www.whatssup.nu bij de vragenlijst komen 
en met het gezin hun SUP meetmomenten 
invoeren. Na afloop krijgt de school een 
rapport toegestuurd dat mooi in beeld 
brengt welk proces de leerlingen en hun 
omgeving de afgelopen vier weken hebben 
doorgemaakt.

Vragen? 
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen, 
feedback of suggesties hebben over dit 
handboek, over de opdrachten of over de 
uitdaging, mail dan gerust naar 
jacqueline.bleeker@gmail.com.
Zeker doen!

Voor nu, heel veel plezier gewenst!

Team What’s SUP
 

http://www.whatssup.nu
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Het doel van dit project is dat de 

leerlingen, en hun gezinsleden, na afloop 

bewuster omgaan met  hun gebruik van 

single use plastic. 

What’s SUP bestaat uit twee delen: 

1. Een online onderzoek met gegevens 

die de leerlingen verzamelen, zowel op 

school als thuis. www.whatssup.nu

2. Het handboek met opdrachten: vier 

hoofdstukken die allemaal beginnen met 

een filmpje. Dit handboek is praktisch want 

je kunt eruit gebruiken wat je leuk vindt, 

waar je goed in bent of wat past binnen de 

tijd die je hebt.

1. De online vragenlijst

Elke klas krijgt een inlogcode voor de 

website  www.whatssup.nu 

Hiermee kun je de data invoeren en de 

analyse volgen. Daarnaast krijgt elke 

leerling een eigen inlogcode waarmee 

hij/zij ook thuis aan de slag gaat. Om dit 

proces thuis te ondersteunen staan er op 

de website ‘Tafel Topics’ die de leerling 

thuis aan de eettafel kan bespreken.  

Tweemaal per week meten de leerlingen 

hoeveel SUP zij bij zich hebben en zullen 

dit bij het onderdeel van de vragenlijst 

klassikaal invoeren. Thuis houden ze bij 

hoeveel SUP er in de keuken te vinden is en 

die hoeveelheid vullen ze thuis in.

http://www.whatssup.nu
http://www.whatssup.nu
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2. Handboek met opdrachten

Bij het eerste meetmoment van de 

week (onze suggestie is om dit eerste 

meetmoment van de week op dinsdag 

te laten plaatsvinden en het tweede op 

vrijdag) zal het project openen met een 

kort filmpje waarin achtergrondinformatie 

behandeld wordt. De opdrachten uit het 

handboek sluiten hier volledig op aan. 

Je hebt zelf de keuzevrijheid om er zoveel 

per week te behandelen als je passend 

vindt. Er zijn ook nog ondersteunende 

filmpjes, websites en activiteiten. Deze 

vind je in de opdrachten en achterin het 

handboek.

Kerndoelen

De opdrachten in het handboek sluiten 

eveneens aan bij het kerndoelenboekje 

dat is opgesteld door de Rijksoverheid: 

studievaardigheid, gespreksvaardigheid, 

schrijfvaardigheid. Daarnaast is bij veel 

van deze opdrachten gebruik gemaakt 

van samenwerkingswerkvormen. Naast de 

opdrachten staat vermeld wat de duur is, 

wat het doel van de opdracht is en wat de 

benodigdheden zijn om deze opdrachten 

uit te voeren. 

Keuzevrijheid

Je bent volledig vrij in de keuze van (de 

hoeveelheid) opdrachten die goed passen 

bij je klas. Wel hebben we de opdrachten in 

de inhoudsopgave een E voor Essentieel en 

een C voor Cumulatief gegeven. 
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WEEK 1
We gaan op onderzoek uit! 

Wat is plastic eigenlijk?
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OPDRACHT 4

T O P  5  V O O R -  E N 
N A D E L E N  VA N 
P L A S T I C 

Werkvorm:

Overleg en beslissingen nemen in groepjes, 

nabespreken 

Tijd:

20 minuten

Oriëntatie (5), Groepsproces (10),

Nabespreken (5)

Oriëntatie (lees voor in de klas)

Plastic heeft ontzettend veel voordelen: 

We gebruiken het in het ziekenhuis, in 

de supermarkt, op de boerderij en op 

school. Maar het heeft ook nadelen, wist 

je dat? In deze opdracht schrijven we de 

voordelen aan de ene kant van ons papier 

en de nadelen aan de andere kant van het 

papier. De bedoeling is natuurlijk dat we in 

de toekomst de nadelen wegweken en de 

voordelen overhouden.

Doel:

Spreekvaardigheid, dialoog, besluitvorming

 

Inleiding:   

Maak groepjes van ongeveer 5. Door met 

elkaar te overleggen, leren de leerlingen 

rekening te houden met elkaars mening , 

samen een beslissing te nemen en tot een 

top 5 te komen. 

Voorbereiding: 

De tafels in groepjes + werkbladen printen

Benodigdheden:  

Kleurstiften of potloden en 6x uitgeprinte 

werkbladen 
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Informatie voor de docent

Voordelen: plastic vergaat niet, roest 

niet, stinkt niet, is mooi te vormen en te 

kleuren, is licht, doorzichtig, antibacterieel, 

luchtdicht.

Nadelen: giftig als je het verbrandt, het 

vergaat niet, het komt in het water en zelfs 

de lucht, dieren hebben er last van en gaan 

eraan dood, je kunt erin stikken, het waait 

makkelijk weg, het smelt, het is lelijk, je 

zweet erin. 

Tenslotte: ieder voordeel heeft zijn nadeel!

OPDRACHT 4.1

De leerlingen maken gezamenlijk een 

lijst met vijf voordelen van plastic en vijf 

nadelen van plastic. De leerlingen schrijven 

om de beurt een antwoord op. Daarna 

kunnen ze per groepje opnoemen wat ze in 

beide rijtjes hebben gevonden en hebben 

opgeschreven.

Uitvoering

Verdeel de klas in groepjes van 4 tot 5 

leerlingen. Deel 1x A4 papier uit en 5 

stiften of potloden per groep.

Zie de volgende pagina voor meer 

informatie voor de docent.

Evaluatie

Vraag klassikaal of de leerlingen een 

antwoord van een ander groepje hebben 

gehoord dat ze zelf niet hadden.

Vraag de klas wat ze zelf vinden van alle 

voor- en nadelen. Heeft dit hun gevoel over 

SUP veranderd?
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Uitgebreide informatie voor de docent:

Voordelen:

Plastic verpakkingsmaterialen is het soort 

plastic wat het meeste wordt gebruikt in 

Europa. Bij verpakkingen kun je denken aan 

het plastic rond producten. Het zorgt er 

bijvoorbeeld bij etenswaren voor dat deze 

langer bewaard kunnen worden. Daarnaast 

zijn de verpakkingen door het plastic 

materiaal erg licht. Hiernaast is het ook 

hygiënisch en veilig.

Plastic is zeer stevig en bestand tegen 

schokken en het is totaal niet gevaarlijk, in 

tegenstelling tot glas bijvoorbeeld, dat kan 

breken.

Plastic is enorm bestand tegen invloed van 

buitenaf en dan vooral tegen chemische 

middelen. Plastic is niet gevoelig voor 

corrosie en kan niet roesten. De levensduur 

is lang, het slijt langzaam en is eenvoudig 

in onderhoud. Het kan worden gebruikt en 

daarna worden hergebruikt.

Plastic is enorm licht, waardoor we grote 

producten kunnen maken die toch een 

beperkt gewicht hebben.

Plastic kost niet veel. Zo is het minder duur 

dan hout, metaal en glas.

Je moet bij wijze van spreken maar een gat 

boren, olie oppompen en die olie zuiveren. 

Dan heb je alle verbindingen die nodig zijn 

om er plastic van te maken.

Nadelen:

Plastic blijft altijd op straat liggen, omdat 

het niet verteert.

Het plastic komt uiteindelijk in zee terecht, 

waar het een grote plastic soep vormt.

Dieren kunnen hierin verstrikt raken of 

overlijden door het eten van deze plastic 

soep.

Grotere stukken plastic in zee of op land, 

zoals flessen en plastic verpakkingen, 

worden broos en breken geleidelijk af 

tot steeds kleinere plastic deeltjes. Dat 

komt door zonlicht, zuurstof of wrijving. 

Daarnaast kunnen dieren ook op het plastic 

knabbelen, waardoor er steeds kleinere 

stukjes ontstaan.

Dit proces gaat eeuwig door, hoewel 

de snelheid afhankelijk is van de 

omstandigheden. Er zijn stranden waar je 

niet alleen grote stukken ziet liggen, maar 

ook ontelbare kleine stukjes, gekleurd of 

verbleekt. De kleinste stukjes zijn niet meer 

van zandkorrels te onderscheiden.

De hele kleine stukjes plastic worden 

microplastic genoemd en als ze dan nóg 

kleiner worden, spreken we van nanoplastic. 

Die laatste zijn zo klein dat ze zelfs onder 

de meest moderne microscopen amper te 

zien zijn.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

bronnen:
https://www.rethinkplastics.nl/mens-en-maatschappij/gebruik-van-plastics/
https://www.curver.com/nld/goed_om_te_weten/6-goede-redenen-om-plastic-te-gebruiken/

https://www.rethinkplastics.nl/mens-en-maatschappij/gebruik-van-plastics/
https://www.curver.com/nld/goed_om_te_weten/6-goede-redenen-om-plastic-te-gebruiken/
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WERKBLAD
OPDRACHT 4

TOP 5 VOORDELEN

TOP 5 NADELEN

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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WEEK 2
Maar hoe zit het nu eigenlijk? 

Wat is het probleem?
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OPDRACHT 8

E E N  Q U I Z !

Werkvorm:

Quiz

Tijd:

30 minuten

Oriëntatie (5), Vragen maken (10),

Uitvoering quiz (15)

Oriëntatie (lees voor in de klas)

We gaan vandaag de Grote Plastic Quiz 

doen! Altijd leuk, maar... we hebben nog 

geen vragen! Die moeten we nog maken. 

Verzin per tweetal één of twee vragen 

over plastic. Schrijf onder de vragen vier 

antwoorden waarvan er drie onjuist zijn 

en één het juiste. Geef je vragen (met 

antwoorden) dan aan de docent. Die is 

namelijk de quizmaster.

Een plastic quiz maken, is dat:

A: Onmogelijk 

B: Streng verboden 

C: Levensgevaarlijk of 

D: Misschien best wel een leuk idee?

Uitvoering

Tijdens het maken van de vragen kun je 

verwijzen naar eerdere opdrachten, filmpjes 

en ervaringen binnen dit project. 

Evaluatie

Welke vraag vond je het grappigst?

Wie vindt zijn eigen vraag het leukst?

Wie bedenkt er achteraf nog een leuke 

vraag?

Doel:

schrijfvaardigheid en kennistoetsing

 

Inleiding:   

Tijdens deze activiteit maken de leerlingen 

zelf de quizvragen

Voorbereiding: 

n.v.t.

Benodigdheden:  

Pen en papier
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WEEK 3
Wat kunnen we eraan doen?
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OPDRACHT 12

H O E  D E N K T  D E 
A N D E R ?

Werkvorm:

Rollenspel

Tijd:

30 minuten

Oriëntatie (5), Internetonderzoek (20),

Evaluatie (5)

Oriëntatie (lees voor in de klas)

Iedereen kijkt vanuit zijn eigen positie naar 

de wereld. Soms is het lastig je voor te 

stellen wat er in iemand anders omgaat. 

Daarom kruipen we vandaag in de rol van 

iemand anders. Dat kan grappig zijn want 

in een rol mag je extreem bijdehand zijn of 

een enorme sukkel. Stel je voor je bent een:

Stadsschoonmaker. Zij zijn eigenlijk veel 

belangrijker dan veel mensen denken. Zij 

maken alles van dichtbij mee. Soms gooit 

er iemand iets voor hun neus op straat. Wat 

zou jij dan doen?

Een toerist. Ze kennen de weg niet en 

weten soms ook niet wat er gebruikelijk is in 

Nederland.

De milieupolitie gaat op zoek naar 

vervuiling maar heeft een slechte dag.

Een dier dat in de stad woont en dat 

wonder boven wonder Nederlands spreekt.

Gewoon jezelf, je mag altijd zijn wie je bent 

en zeggen wat je vindt.

Een buurtbewoner die bijvoorbeeld naast 

de McDonald’s woont en veel last heeft van 

rondslingerende verpakkingen.

Doel:

Gespreksvaardigheid: leerlingen leren om 

een onderwerp opverschillende manieren 

te bekijken.

 

Inleiding:   

Tijdens deze activiteit nemen leerlingen de 

rol aan van iemand die deel uitmaakt van 

onze maatschappij. Ze spelen dat ze elkaar 

tegenkomen en improviseren een gesprek.

Voorbereiding: 

Briefjes en situaties uitprinten.

Benodigdheden: 

n.v.t. 

•

•

•

•

•

•
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OPDRACHT 12.1

Verdeel de klas in drietallen. Elke leerling 

mag uit de onderstaande lijst een rol 

uitzoeken die hij/zij gaat spelen. Dan zijn 

er drie scenario’s die ze samen kunnen 

uitvoeren. 

Laat de gesprekken 5 minuten duren en 

wissel daarna de rollen en de situatie. 

Uitvoering

De groepjes van drie knippen de rollen uit 

en trekken er (blind) één per persoon. Ze 

spelen de  eerste situatie na. Als ze niet op 

gang komen kun je vragen:

Wat zie je? Wat is er gebeurd?

Wat vind jij ervan?

Wat zeg je dan tegen de ander?

Evaluatie

Vond je het leuk?

Wie was je graag?

Welke rol vond je stom? Waarom?

Kun je begrijpen hoe de ander denkt? 
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WERKBLAD
OPDRACHT 12

HOE DENKT DE ANDER?

Knip de 6 rollen uit en trek er één per 

persoon.

Speel vervolgens dat je elkaar tegenkomt 

bij bijvoorbeeld:

1. Een overvolle prullenbak met 

rotzooi op de grond

2. Een plek waar mensen zaten 

te picknicken en waar ze alle rotzooi 

achterlieten

3. Een nestje in het water gebouwd 

met plastic afval.

• Rol 1

verontwaardigde buurtbewoner 

die een hekel heeft aan rotzooi 

op straat

• Rol 2

slome toerist die nergens een 

prullenbak kan vinden

• Rol 3

luie milieupolitie moet eigenlijk 

op zoek naar mensen die 

vervuilen

 

• Rol 4

een vogel in de stad (je kunt 

gewoon praten)

• Rol 5

jezelf

• Rol 6

stadsschoonmaker die zijn werk  

(terecht) belangrijk vindt
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Wat kun je zelf doen?
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OPDRACHT 15

G O O I  M A A R 

R A A K !

Werkvorm:

Werkblad maken

Tijd:

30 minuten,

Oriëntatie (5), Uitvoering (10), 

Evaluatie (10)

Oriëntatie (lees voor in de klas)

Recyclen klinkt eenvoudig, nou, dat is 

het soms helemaal niet! Omdat er zoveel 

soorten plastic bestaan, moeten ze allemaal 

op een andere manier verwerkt worden. 

Wie van jullie gooit drinkkarton bij het 

plastic afval? Daar kun je natuurlijk geen 

plastic van maken. Het recycle bedrijf 

haalt alles er met de hand uit. Of met een 

machine. Maar zelfs als je denkt dat je dat 

allemaal al wel weet, bestaan er schijnbaar 

ook nog eens verschillende soorten papier 

en karton, verschillende soorten glas... Het 

wordt wel heel complex zo, dus moeten 

wij allemaal  specialisten worden. In de 

volgende opdracht mag je fouten maken 

want het is maar een oefening. Wedden dat 

niemand in de klas alle antwoorden goed 

heeft?

Doel:

Kennistoetsing, probleemoplossend 

denken

 

Inleiding:   

Tijdens deze activiteit leren leerlingen dat 

het soms best lastig is om afval goed te 

scheiden

Voorbereiding: 

30 lesbladen printen, digibord aanzetten, 

even de website checken zodat je weet  

hoe die werkt.

Benodigdheden:  

Lijm, tape, alle knutselspullen die je vinden 

kunt
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WERKBLAD
OPDRACHT 15.1

Links staan de vuilnisbakken en rechts het 

afval. Trek een lijn van iedere stip naar de 

afvalbak waarin het afval hoort. Als je klaar 

bent, kan je iets moois tekenen op de 

achterkant totdat de docent nabespreekt.

GOOI MAAR RAAK!

Plastic

Restafval

Papier

Tweedehands Winkel

Glasbak

Groenafval

Chemisch Afval

Kledingcontainer

     • een gescheurde plastic boodschappentas

     • een vettige gebruikte pizzadoos van de pizzakoerier

     • een pizzadoos uit de diepvries van de supermarkt

     • een blikje knakworsten

     • leeg blikje cola

     • vol blikje verf

     • een zak drop

     • een zak chips

     • een papiertje van een Mars     

     • verpakking reep chocola

     • een lege pot pindakaas met deksel

     • stokje van waterijs

     • een hondendrol

     • een hondendrol in een plastic zakje

     • een pak melk

     • het aluminium dekseltje van een yoghurt

     • een kroonkurk     

     • een kurk van een wijnfles (2 antwoorden mogelijk!)

     • een schroefje

     • kaarsvet

     • 100 Watt lamp

     • spaarlamp

     • je oude computer

     • lege batterijen

     • een stapel Donald Duck stripboeken

     • Je oude schoenen

     • een oude regenjas

     • je t-shirt van 100% polyester

     • dood huisdier

     • kerstboom

     • leeg flesje bier

     • lege fles wijn

     • gebroken ovenschaal



55

O
p

d
ra

ch
t 

15
 -

 G
oo

i m
aa

r 
ra

ak
!

Uitvoering 

Na het voorlezen van de oriëntatie deel 

je de lesbladen uit en gaan de leerlingen 

zelfstandig aan het werk. Hieronder vind je 

de oplossingen, maar leuker is het om op 

het digibord deze website te openen en te 

laten zien hoe het werkt:

https://www.afvalscheidingswijzer.

nl/?u=chips+zak  

Evaluatie 

Is het niet allemaal een beetje te 

ingewikkeld?

Hoe kan het eenvoudiger?

Wie moet dat organiseren vind jij?

Plastic

(totaal: 10)

Restafval

(totaal: 6)

Papier

(totaal: 2)

Tweedehands Winkel

(totaal: 4)

Glasbak

(totaal: 2)

Groenafval

(totaal: 3)

Chemisch Afval

(totaal: 3)

Kledingcontainer 

(totaal: 2)

     • een gescheurde plastic boodschappentas

     • een vettige gebruikte pizzadoos van de pizzakoerier

     • een pizzadoos uit de diepvries van de supermarkt

     • een blikje knakworsten

     • leeg blikje cola

     • vol blikje verf

     • een zak drop

     • een zak chips

     • een papiertje van een Mars     

     • verpakking reep chocola (2 antwoorden mogelijk!)

     • een lege pot pindakaas met deksel

     • stokje van waterijs

     • een hondendrol

     • een hondendrol in een plastic zakje wie doet dat nu?

     • een pak melk

     • het aluminium dekseltje van een yoghurt

     • een kroonkurk     

     • een kurk van een wijnfles (2 antwoorden mogelijk!)

     • een schroefje

     • kaarsvet

     • 100 Watt lamp

     • spaarlamp

     • je oude computer

     • lege batterijen

     • een stapel Donald Duck stripboeken

     • Je oude schoenen

     • een oude regenjas (2 antwoorden mogelijk!) is ‘ie nog goed?

     • je t-shirt van 100% polyester

     • dood huisdier interessant om op te zoeken

     • kerstboom nepboom of kluit in de tuin?

     • leeg flesje bier strikvraag: statiegeld!

     • lege fles wijn

     • gebroken ovenschaal

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/?u=chips+zak  
https://www.afvalscheidingswijzer.nl/?u=chips+zak  
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OPDRACHT 16

U  L A A T  I E T S 

V A L L E N !

Werkvorm:

toneelspel

Tijd:

45 minuten,

Oriëntatie (5), Uitvoering (30), 

Evaluatie (10)

Oriëntatie (lees voor in de klas)

Jullie krijgen de kans om te shinen op het 

podium. Niet iedereen vindt dat makkelijk 

maar het is vaak wel grappig en we kunnen 

leren hoe het is om in een bepaalde situatie 

terecht te komen. In groepjes van vijf 

gaan jullie voor de klas staan. De docent 

verdeelt de rollen. Dan gebeurt er iets. 

Iedereen reageert op zijn eigen manier. Je 

kunt wat zeggen, je kunt op een bepaalde 

manier kijken, je kunt iets doen. Je kunt ook 

hardop zeggen wat je denkt. Het maakt niet 

uit wat je doet, het is een soort experiment.

Uitvoering 

Als je de groepjes van vijf voor de klas zet, 

verdeel je de rollen. Verspreid de leerlingen 

een beetje. Zet iemand achterin de klas of 

laat iemand binnenkomen. Het toneelstukje 

hoeft maar 2 minuten te duren maar het 

is wel van belang dat alle vijf de spelers 

belicht worden. Na afloop worden de 

scenario’s en de daarbij behorende reacties 

(bedacht door de leerlingen) klassikaal 

besproken.

Evaluatie

Had je de situatie achteraf anders 

aangepakt?

Vond je het stressvol om voor de klas te 

staan? 

Heeft er iemand tips tegen stress?

Doel:

Gespreksvaardigheid: inleven, meemaken 

en verwoorden.

 

Inleiding:   

Tijdens deze activiteit spelen leerlingen 

situaties uit het echte leven na.

Voorbereiding: 

Op voorhand over de rollen nadenken

Benodigdheden:  

Een plastic flesje ofzo, een kroon, een pet, 

…. Laat je inspiratie de vrije loop!
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OPDRACHT 16.1

1

2

3

4

5

6

Rollen:

Rollen:

Rollen:

Rollen:

Rollen:

Rollen:

Scenario:

Scenario:

Scenario:

Scenario:

Scenario:

Scenario:

de scholier

de beste vriend/in van de scholier

de koning

de butler

de koningin

de stoere jongere op een scooter

zijn of haar beste vriend/in

een leerling van onze school

het juffertje met het schoothondje

een medewerker van de supermarkt

drie pratende vissen

de kapitein van een onderzeeboot 

de dochter van de kapitein

de politieagent

de scholier

de beste vriend/in van de scholier

de commissaris van de politie

een juffertje met een schoothondje.

drie aliëns

de president van Amerika

de president van China

een super knap maar arrogant meisje

de scholier

de  glazenwasser

de commissaris van de politie

een juffertje met een schoothondje.

De leerling vertelt de koning dat in zijn land 

geen plastic meer gebruikt mag worden. 

Dat hebben de jongeren samen beslist.

De stoere jongen/meid komt uit de 

supermarkt, wilt een chips zak in de 

prullenbak doen, maar zij/hij gooit mis, 

trekt de schouders op en loopt naar zijn/

haar scooter.

De kapitein van de onderzeeboot ziet niets 

door de plastic soep en botst tegen een vis 

aan.

Een politieagent heeft niet in de gaten dat 

zijn plastic flesje uit de deur van zijn auto is 

gevallen. De scholier ziet het als eerste.

De aliëns komen op planeet Aarde om 

plastic soep te kopen.

Het knappe meisje gooit haar kauwgom 

op de grond. De glazenwasser ziet het als 

eerste.




