
 

Les inhoud
• De leerlingen ontdekken diverse aspecten van herdenkingsmonumen-

ten door middel van een quiz en afbeeldingen. 
• De klas bekijkt een film van een oorlogsmonument en bespreekt daarna 

een aantal stellingen. 
• Ze bespreken wat herdenken precies inhoud en bedenken ten slotte 

wie of wat zij belangrijk vinden om te herdenken en hoe ze dat doen. 

Lesdoelen
• De leerlingen leren om meerdere kenmerken van herdenkingsmonu-

menten te herkennen en te onderscheiden. 
• De leerlingen denken na over het belang van monumenten voor de 

samenleving en voor henzelf. 
• De leerlingen oefenen met discussiëren. 

Benodigdheden
• Digibord 
• Acccessoires quizmaster en eventueel een prijs 
• Powerpoint 
• Handout/instructie 

Tijd
• 30 min 

Voorbereiding
• Print deze hand-out en lees hem door 
• Regel eventueel prijs voor winnaars van de quiz 
• Controleer of filmpje afgespeeld kan worden 
• Controleer of powerpoint afgespeeld kan worden 

handout/Instructie



 

Quiz antwoorden 

Vraag 1: Een banaan- of sinaasappelschil blijft een jaar liggen. 

Vraag 2: De afbraaktijd van plastic is oneindig lang. Het breekt af in mi-
nuscule stukjes. 

Vraag 3: Per jaar komt meer dan 5 miljoen ton plastic afval in zee terecht, 
dat het leven kost van vissen, vogels, schildpadden, zeehonden, walvissen 
en dolfijnen. Het plastic verteert niet. Het valt uit elkaar in steeds kleinere, 
giftige stukjes. 

Vraag 4: 100.000 zeezoogdieren sterven aan de gevolgen van het plastic 
dat in zee terechtkomt. Zij eten het, worden ziek en gaan dood. Of ze ra-
ken verstrikt in het plastic waardoor het slecht afloopt. 

Vraag 5: In de 19e eeuw werden bakken om afval te sorteren verplicht. 
Een bak voor etensresten, een voor vodden en papier en een voor oester-
schelpen, glas en aardewerk. 

Vraag 6: Een vuilnisbak is une poubelle in het Frans. Eugène Poubelle is dus 
het juiste antwoord. Hij was degene die in Parijs bepaalde dat er aparte 
bakken moesten komen om afval te scheiden. 

Vraag 7: De laatste stelling is niet waar. Dubai is wel heel netjes. Maar ge-
lukkig vinden mensen het er niet normaal om afval gewoon op straat te 
gooien. Bovendien krijg je ook gewoon een boete als je betrapt wordt. 

Vraag 8: Open vraag, zie antwoord op sheet 
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