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De oceaan in ons dagelijks leven 
Werkbundel 

De oceaan bedekt maar liefst 70% van het aardoppervlak en biedt veel voordelen voor de mens. Zaken 

die rechtstreeks uit de oceaan komen zoals vis en schaaldieren of zuurstofgas, maar ook andere 

dingen zoals energie, jobs in toeristische gebieden, onderzoek, ..  
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Voorbereiding: 

1. Welke taak heb jij gekregen?  

Verslaggever/materiaalmeester/tijdsmeester/leider (doorstreep wat niet past) 

Verslaggever: De verslaggever maakt notities voor de groep waar een  staat. 

Materiaalmeester: De materiaalmeester zorgt dat het juiste materiaal aanwezig is. 

Tijdsmeester: Een tijdsmeester houdt de tijd in de gaten.  

Leider: De leider zorgt dat iedereen meewerkt. 

 

2. Geef vijf voorbeelden van voedsel uit de oceaan 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

3. Ga op zoek naar voorwerpen die gemaakt zijn uit plastic. Schrijf de naam van het voorwerp op 

een post-it en leg op je tafel.  

 

4. Ga op zoek naar voorwerpen die gemaakt zijn uit zand. Schrijf de naam van het voorwerp op 

een post-it en leg op je tafel.  

 

5. Kijk naar de labels in je kleding of schoenen. Van welke landen komen ze? Schrijf de 

verschillende landen op een post-it en leg op je tafel.  

Zoek in welk werelddeel dit land ligt en schrijf dit eronder. Gebruik hiervoor een atlas.  

Op de post-it schrijf je ook hoe je denkt dat de kleding of schoenen tot in België geraakt.  

 

6. Zoek met behulp van het internet naar voorwerpen die er zijn dankzij de oceaan.  

Schrijf op een post-it de naam van het voorwerp. Eronder schrijf je waarom je groep denkt dat 

de oceaan hierin een rol speelt.  
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Besluit:  

1. Wat kan je besluiten na de zoektocht? 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

2. Had je dit verwacht?  

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ............................ 

 

3. Duid aan. Vind je dat je jouw taak binnen de groep correct hebt opgenomen?  

 

Niet goed         Goed 

       1 ------------------------ 2 ------------------------ 3 ------------------------ 4 

 

4. Beschrijf drie dingen die je hebt gedaan om jouw taak te volbrengen. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 


