LESBRIEF

Ter Horst hanteert de volgende opbouw:

Palmen op de Noordpool is een luchtig,
helder en eerlijk kinderboek over
klimaatverandering. Het laat zien dat klimaatverandering van alle tĳden is, maar dat
de opwarming van nu toch echt een ander
verhaal is. Een belangrĳk boek over het grote
thema van de komende generatie.

Hst. 1. Sneeuwballen en vulkanen, over de vroege geschiedenis van
het klimaat.
Hst. 2. Ĳstongen en mammoeten, over ĳstĳden en zo.
Hst. 3. Luchtbellen en boomringen, over onderzoek naar klimaatverandering.

Marc ter Horst heeft een duidelĳk opgebouwd
boek geschreven over klimaatverandering.
Het is geschikt voor basisscholen die dit onderwerp grondig willen behandelen.

Hst. 4. Schoorstenen en koeienscheten, over de oorzaken van
klimaatverandering.

Inleiding

Hst. 5. Smeltwater en hittegolven, over de gevolgen van klimaatverandering.

Lessuggesties voor groep 7 en 8 van het
basisonderwĳs

Hst. 6. Rampspoed en ellende, over de gevolgen van de gevolgen van klimaatverandering.
Ooit stonden er palmen op de Noordpool. Zie je het voor
je? De meest
Het onderwerp klimaatveranderingtropische
sluit aan bĳ
meerdere
kerndoelen.
bomen
op een
plek waar nu alleen sneeuw
en ĳs ligt.
Over over de gevolgen voor de natuur.
Hst. 7. Fluithaas
en inktvis,
De betreffende kerndoelen zĳn met de bĳbehorende toelichting opgenomen in
een tĳdje staan ze er misschien wel weer. Want het klimaat verandert
een bĳlage.
Hst. 8. Waterstof en insectenburgers, over de maatregelen tegen
voortdurend. In de ĳstĳden was het veel kouder danklimaatverandering.
nu. In de tĳd van

Werkwĳze

de dino’s veel warmer.

Hst. 9. Windmolens en waterkracht, over de energie van de toekomst.

Hst. 10.
Welles
en nietes,
over het gezeur over klimaatverandering.
Maar de laatste jaren verandert het klimaat nogal
snel.
Daarom
heeft
Het boek wordt in meerdere sessies gepresenteerd door de leerkracht en door
iedereenleren.
het over
klimaatverandering.
leerlingen aan de hand van samenwerkend
De werkvormen
variëren van Terwĳl dat best een ingewikkeld
lessen door de leerkracht en individuele
opdrachten
tot opdrachten
voor twee-scheikunde, geologie, biologie,
verhaal
is, met stukjes
natuurkunde,
tallen en opdrachten voor de hele groep. Het doel is om samen grip te krĳgen op
meteorologie… Hoe kunnen amateurs zoals jĳ en ik dat nou snappen?
een complex onderwerp als klimaatverandering.

Want we willen natuurlĳk wel weten hoe het zit met de ĳsberen,

Voor het uitvoeren van de deelopdrachten
in kleine
groepen
is het handig om
de orkanen
en al
die overstromingen.
over vier of vĳf exemplaren van Palmen op de Noordpool te beschikken.

Daarom heb ik een paar jaar lang overal informatie verzameld. Op
internet, in de krant, op tv, in boeken en bĳ mensen die er veel van
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weten. Ik heb alles voor jou en voor mezelf op een rĳtje gezet, op een
manier die jĳ en ik meestal wel en soms net niet begrĳpen. Maar als
je het even niet begrĳpt is dat echt niet zo’n probleem. Als je even
doorzet begrĳp je het weer wel.
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Je zult zien dat het grote verhaal van klimaatverandering over veel
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Introductie:

Eerste sessie

Neem de inhoud van Hst. 1 en 2 als leerkracht op je. Presenteer het boek:
Titel en voorkant. Hoe interpreteren de leerlingen de titel?

Vraag de leerlingen om te brainstormen over het begrip ‘klimaatverandering’.
Probeer de uitspraken van de leerlingen in een mindmap te ordenen op: oorzaken, gevolgen, maatregelen. Bespreek de samenhang.

Bĳna dagelĳks zĳn er klimaatonderwerpen in het nieuws. Stimuleer de leerlingen om die berichten te verzamelen en er een muurkrant van te maken.

Probeer in een gesprek met de leerlingen de kern van klimaatverandering te
pakken te krĳgen. Waar draait klimaatverandering eigenlĳk om?

Leg de volgende stellingen – ontleend aan Hst. 10 – voor en peil wie het daarmee
eens zĳn en wie niet.

De eerste 2 miljard jaar
aarde net bestond, was het vreselĳk heet.
1. De foto van Toen
eende eenzame
ĳsbeer op een
Er waren nog geen thermometers of weermannen
die het konden meten, maar een graad of 2000
ĳsschots is nepnieuws.

Eens

Hoofdstuk 1: Sneeuwballen en vulkanen

Oneens

Lees de inleidende tekst voor:
stikstof

Waarin je leest… dat de geschiedenis van de aarde vele pieken en dalen kent
| waar de eerste regen vandaan kwam | hoe de aarde van top tot teen in een
sneeuwbal kon veranderen | welke griezels er tussen
planten
rondkrozĳn als hetde
zicheerste
niet ook weer
met andere
stoffen
zou
bemoeien.
En
ja
hoor:
dit
keer
ging
in de
pen | waarom de dino’s zĳn uitgestorven | hoe een paar dikke zeeschetenhetvoor
weer met methaan. Daar was genoeg van in de
een hittegolf zorgden.
dampkring. Als zuurstof methaan tegenkomt, dan

werd het wel. 2Het was zo heet dat de buitenste

laag van de aarde helemaal gesmolten was. Onze

net bestond, was het vreselĳk heet.
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planeet was één grote lavabol.vinden dat klimaat2. De meeste wetenschappers
CO2
veranderingRond
door
deontstond
mensen
veroorzaakt
wordt.
de aarde
een dunne
laag lucht,
ste 2 miljard jaar
het heerlĳke gas dat je in een uur wel 1000 keer

inademt.
Maar er zat welonderzoek
stikstof in, methaan en
3. Oliebedrĳven
betaalden
koolstofdioxide. Dat laatste gas heeft zoveel
meten, maar een graad of 2000
stikstof
om aan te tonen
lettergrepen en komen we zo vaak tegen dat we
Het was zo heet dat de buitenste

een thermometers of weermannen

de helemaal gesmolten was. Onze

n grote lavabol.

methaan

de dampkring. In die lucht zat nog geen zuurstof,

In de beginjaren van onze planeet was het een

Was er dan helemaal geen zuurstof op aarde?

helse toestand: een temperatuur van duizenden
graden, overal uitbarstende vulkanen, een zee

het CO2 noemen, net zoals scheikundigen doen.

van stinkende lava en lucht die te giftig is om te

Je spreekt het uit als seejotwee.

ademen. Maar het kan nog erger. Een bombarde-

4. Klimaatverandering komt vooral door grote
ment van meteorieten trof de aarde. Honderden
miljoenen jaren lang vielen enorme rotsblokken
Methaan en CO2 zĳn heelmethaan
goed in het vasthouden
CO2
ontstond een dunne laag lucht,
landen als India
enDaardoor
China.
en ĳsblokken uit de ruimte op onze planeet. Het
van warmte.
was het ook zo warm op

In die lucht zat nog geen zuurstof,

maakt het er CO2 van. Dat is als broeikasgas wel

vervelend, maar
minder
ergleerlingen
dan methaan. hierJawel, maar het
zat vast
water en steen.
Welke aanwĳzingen
over
deininhoud
vanZuurdit hoofdstuk
halen
de
stof is namelĳk een nogal opdringerig goedje. Het
uit? Wat vragen
ze zich bĳ de deelonderwerpenDus:
af?
Hoe leggen ze een relatie
de zuurstof maakte CO2 van methaan en de
probeert zich overal mee te verbinden. Samen
met het begrip
Vraag
deSamen
leerlingen
het lezen
van
de tekst
deze
maakten
zuurstof
van CO2.op
Zo werd
de
met klimaat?
waterstof vormt
het water.
met ĳzer bĳbacteriën
dampkring langzaam minder broeikasserig.
en water vormt het roest. Samen met methaan
onderwerpen
te
letten.
zĳn als het zich niet ook weer met andere stoffen
vormt het water en CO2.
zou bemoeien. En ja hoor: dit keer ging het in de

Maak een kopie van De eerste 2 miljard jaar voor alle leerlingen. Vraag de leerlingen om in tweetallen belangrĳke begrippen in de tekst te onderstrepen. Doe
er zat wel stikstof in, methaan en
5. De techniek vindt vast een oplossing voor de
. Dat laatste gas heeft zoveel
dat ook zelf en lees de tekst dan met nadruk op de onderstreepte woorden voor.
komen we zo vaak tegen dat opwarming
we
van de aarde.
VraagDus:
daarna
per alinea
twee
te lezen met inachtnekoolstof
(C) en zuurstof
(O2).leerlingen
Van de koolstof om die tekst voor
CO2
n, net zoals scheikundigen doen.
de zuurstof maakte CO2 van methaan en de
probeert zich overal mee te verbinden. Samen
zuurstof
maakten de bacteriën hun piepkleine lichaam.
waterstofvormt het water. Samen met ĳzer
mingbacteriën
van demaakten
doorzuurstof
het duo
onderstreepte
woorden.
it als seejotwee.
van CO2.
Zo werd de
met waterstof
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s dat je in een uur wel 1000 keer

aarde. De dampkring werkte als een broeikas:

zo’n glazen kas waar ze planten in verbouwen.
In de beginjaren van onze planeet was het een
Het glas laat het zonlicht binnen en houdt de
helse toestand: een temperatuur van duizenden
warmte heel lang vast. Dat broeikaseffect maakt
graden, overal uitbarstende vulkanen, een zee
de planeet dus lekker warm. Maar je kunt ook
van stinkende lava en lucht die te giftig is om te
overdrĳven.
ademen. Maar het kan nog erger. Een bombarde-

ment van
meteorieten
de aarde.
Honderden
6. Eigenlĳk
best
leuktrofals
er weer
een ĳstĳd
miljoenen jaren lang vielen enorme rotsblokken
en ĳsblokken uit de ruimte op onze planeet. Het
aardoor was het ook zo warm op
zou komen.

2 zĳn heel goed in het vasthouden

pkring werkte als een broeikas:

waar ze planten in verbouwen.

ĳs smolt en verdampte. Zo kwam er steeds meer

waterdamp in de lucht, water in de vorm van gas.

ĳs smolt en verdampte. Zo kwam er steeds meer

waterdamp in de lucht, water in de vorm van gas.
Was er dan helemaal geen zuurstof op aarde?
Je ziet het niet, maar ook nu is het nog overal om
Jawel, maar het zat vast in water en steen. Zuurje heen.
stof is namelĳk een nogal opdringerig goedje. Het

en water vormt het roest. Samen met methaan
Door het water koelde het oppervlak van de aarde
vormt het water en CO2.
flink af, tot zo’n 200 graden. Op veel plaatsen
begon de lava hard te worden. En harde lava is
Gelukkig zĳn er op een gegeven moment bacteniets anders dan steen. Zo ontstond de aardkorst
riën ontstaan die van CO2 zuurstof maken.
waarop wĳ leven. Het ĳs van de meteorieten
Fotosynthese noem je dat. Met zonlicht en water
smolt nog wel, maar lang niet alles verdampte.
braken ze de CO2 in stukjes. Zo ontstond er
Vloeibaar water vulde de oceanen. En uit de
koolstof (C) en zuurstof (O2). Van de koolstof
waterdamp ontstond de eerste regen.
maakten de bacteriën hun piepkleine lichaam.

Je ziet het niet,
maar ook nu is het
overal om
7. Het klimaat
verandert
alnog
sinds
de aarde bestaat.
je heen.
ng vast. Dat broeikaseffect maakt
Dus: waar maken we ons druk over.
lekker warm. Maar je kunt ook

t zonlicht binnen en houdt de

waterstof

zuurstof

Door hetde
water
koelde het oppervlak
vanboek
de aardevoor.
Lees vervolgens
inleiding
van het

En de zuurstof ging natuurlĳk meteen weer lopen
dampkring langzaam minder broeikasserig.
binden met ĳzer en andere metalen. Maar na een
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tĳd hadden die metalen er genoeg van. Er kon
geen zuurstof meer bĳ.

de lucht. Hoog in de lucht vormde de zuurstof een
belangrĳke beschermlaag tegen uv-stralen van de

CO2

zon: de ozonlaag. Maar zuurstof zou zuurstof niet

binden met ĳzer en andere metalen. Maar na een
tĳd hadden die metalen er genoeg van. Er kon

begon de lava hard te worden. En harde lava is

geen zuurstof meer bĳ.

zuurstof
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waarop wĳ leven. Het ĳs van de meteorieten

De enige plek waar de zuurstof nog heen kon, was

smolt nog wel, maar lang niet alles verdampte.

de lucht. Hoog in de lucht vormde de zuurstof een

zuurstof

De enige plek waar de zuurstof nog heen kon, was

En de zuurstof ging natuurlĳk meteen weer lopen

flink af, tot zo’n 200 graden. Op veel plaatsen
niets anders dan steen. Zo ontstond de aardkorst

weer met methaan. Daar was genoeg van in de
Gelukkig zĳn er op een gegeven moment bactedampkring. Als zuurstof methaan tegenkomt, dan
riën ontstaan die van CO2 zuurstof maken.
maakt het er CO2 van. Dat is als broeikasgas wel
Fotosynthese noem je dat. Met zonlicht en water
vervelend, maar minder erg dan methaan.
braken ze de CO2 in stukjes. Zo ontstond er

koolstof
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Tweede sessie

Bespreek ter afronding de begrippen CO2, methaan, koolstof en zuurstof in
relatie tot klimaatverandering. Alle leerlingen noteren deze vier begrippen
onder elkaar. Lees zelf Het sneeuwbaleffect en Lang leve koolstof voor. Vraag de
leerlingen in tweetallen aantekeningen bĳ de vier begrippen te maken die ze uit
de voorgelezen teksten halen. Met behulp van een illustratie uit het boek kunnen ze hun aantekeningen ondersteunen.

Hoofdstuk 2: Ĳstongen en mammoeten
Lees onderstaande tekst voor:

Waarin je leest… waarom de ene ĳstĳd de andere niet is | hoe de indianen in
Amerika kwamen | hoe het grote koraalrif bĳ Australië ontstond | wat de mensen
op de Noordzeebodem aten | waar ze kerst vieren in bikini | wat het recept is
voor een lekkere ĳstĳd | dat zonnevlekken er niks aan kunnen doen.

Twee leerlingen bereiden Wat nekte de dino’s en twee anderen Scheten uit zee
voor. Ze brengen aan de groep verslag uit over interessante ontdekkingen over
klimaatverandering die ze in deze paragrafen hebben gelezen.
Haal de inleidende tekst nog even terug. Wat is de leerlingen hiervan
bĳgebleven? En wat is de relatie van de begrippen tot klimaatverandering?

Lees vervolgens het eerste deel van de paragraaf Welkom in de ĳstĳd rustig en
met inleving voor. Een derde van de leerlingen krĳgt een kopie van Op de bodem
van de Beringzee, een derde een kopie van Op de bodem van de koraalzee en
een derde een kopie van Op de bodem van de Noordzee. Iedere subgroep brengt
verslag uit van hoe hun tekst iets toevoegt aan de voorgelezen paragraaf.
De paragrafen Winter in de zomer, Maak je eigen ĳstĳd en Vulkaanstof en
zonnevlekken kunnen beter door de leerkracht behandeld worden. Hiermee is
de inleiding op klimaatverandering afgerond.
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Derde sessie

Als er in het hoofdstuk een proefje wordt beschreven, voer dat proefje dan ook
bĳ je presentatie uit en verduidelĳk wat het proefje aantoont.

Hoofdstuk 3 tot en met 7 worden aangepakt aan de hand van samenwerkend
leren. De klas wordt verdeeld in vĳf groepen. Iedere groep krĳgt een deelonderwerp uit het boek om daar een boeiende presentatie over te geven. Ze krĳgen
daartoe een exemplaar van het boek of kopie van het betreffende hoofdstuk
en de opdracht om aanvullende informatie op internet te zoeken, bĳ voorkeur
beeldmateriaal (foto of filmpje).

Groep 1: Onderzoek naar klimaatverandering (Hst. 3)
Luchtbellen en boomringen
Waarin je leest… waarom jĳ nu al meer weet dan een 18de-eeuwse geoloog |
waarom er krassen op de bergen zitten | hoe een wetenschapper zĳn liefdesverdriet overleeft | hoe de aarde in- en uitademt | hoe je van boomringen een hockeystick maakt | wat oeroude luchtbelletjes ons vertellen | hoe vingerafdrukken
de dader verraden.

Binnen een groepje kunnen de verschillende deelaspecten in tweetallen bestudeerd worden. Daarna zorgt ieder groepje voor een totaalpresentatie met gebruik van PowerPoint.
Iedere presentatie wordt ingeleid door een illustratie uit het boek. Vanuit die
illustratie wordt de kern van de betreffende paragrafen overgebracht.
Een voorbeeld bĳ oorzaken van klimaatverandering (Hst. 4):

Hoeveel CO2 er in een luchtbelletje zit kun je net

Groep 2: Oorzaken van klimaatverandering (Hst. 4)
Schoorstenen en koeienscheten

ee, de zoem van de koelkast

Waarin je leest… waar onze bossen zĳn gebleven | wie Watt was | wat de truc
van steenkool is | waarom er midden in de woestĳn wolkenkrabbers staan |
hoeveel mensen er elke dag op aarde bĳkomen | dat je stroom gewoon van
stoom komt | waarom aardolie dik is en benzine dun | waarom koeien zo
onschuldig kĳken.

n. Ja hoor: het is een echte

ar wat kaarsen aansteken.

turbine aan, een soort super-de-luxe molen.
Tot zover gebeurt er dus niet veel anders dan in

niets aan de hand zĳn. De

een stoommachine: er is warmte omgezet in

n op gas, paarden trokken

beweging. Nu moet de beweging alleen nog elektriciteit worden. Dat gebeurt in een generator.
Net als een knĳpkat of een fietsdynamo zet de

n als je wel eens een flinke

generator beweging om in elektriciteit. Die elek-

egemaakt. Jĳ bent gewend

triciteit gaat via allerlei tussenstations naar jouw
huis en ligt rustig op je te wachten in het stop-

18
69

contact. Op het moment dat jĳ daar een stekker
in steekt begint de stroom door het snoer te lopen
en kun je je telefoon opladen.
Over de hele wereld staan vele tienduizenden
van zulke elektriciteitscentrales. Eigenlĳk zĳn het

oort stoommachine aan te

allemaal veredelde stoommachines. Alleen de
manier waarop ze het water verwarmen is anders.
Sommige doen dat zonder fossiele brandstoffen.
Die werken op kernenergie of aardwarmte. Maar

lucht in. Die filters houden

de meeste verbranden steenkool, gas of aardolie.

Vertel bĳ deze
jaar
geleden in een moeras
is ontstaan
illustratie
wat
eruit bomen,
varens en libellen. Samen met nog wat andere
gassen
gaat de CO2 via
de schoorsteen
gebeurt
bĳ
een de lucht in.
stroomstoring.
Zo komt eindelĳk de koolstof vrĳ die 300 miljoen
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Groep 3: De gevolgen van klimaatverandering (Hst. 5)

Groep 4: De gevolgen van de gevolgen van klimaatverandering (Hst. 6)

Smeltwater en hittegolven

Rampspoed en ellende

Waarin je leest… wat klimaat ook alweer is | waarom wetenschappers meer
pagina’s nodig hebben dan ik | waarom de Noordpool sneller smelt dan de Zuidpool | dat Nederland onder op de wipwap zit | hoe duizenden plastic eendjes de
oceaankunde hielpen | welke robots elke tien dagen kopje onder gaan | waarom
je steeds beter uit moet kĳken voor hagelstenen | wat er gebeurt als de diepvries
ontdooit | welke tĳdbom onder de grond ligt.

Waarin je leest… waarom er een vlag op de bodem van de Noordelĳke Ĳszee
staat | welke eilanden kopje onder dreigen te gaan | waarom Sandy niet welkom
was in New York | hoe jouw smartphone voor dorst zorgt in Bolivia | waarom
Brussel nooit het wereldregenrecord zal breken | wat het gevaarlĳkste dier ter
wereld in Nederland doet | wat je met je opa en oma moet doen tĳdens een hittegolf | hoe weerkundigen de chocola moeten redden | waarom er geen boek over
wateroorlogen is.
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Vierde sessie

Groep 5: De gevolgen van klimaatverandering voor de
natuur (Hst. 7)

Hoofdstuk 8: Maatregelen tegen klimaatverandering.

Fluithaas en inktvis
Waarin je leest… wat het schattigste dier is dat je niet kent | voor welke vogel
de aarde niet groot genoeg is | van wie de ĳsbeer best uit mag sterven | hoe een
boom levens kan redden | hoe uitsterven eruitziet | waardoor je de kriebels krĳgt
van klimaatverandering | hoe je schelpen kunt laten verdwĳnen.
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gemeen zuur naar hun vĳanden te spuiten. En

Maatregel:

waarom is dat draaigatje dan mediterraan? Zo

Waar je wel voor uit moet kĳken is de eiken-

ze bĳna nooit uit tot een plaag doordat ze er meer

processierups. Door klimaatverandering rukt

Ga vroeg naar bed.

natuurlĳke vĳanden hebben, zoals bepaalde

hĳ steeds verder op naar het noorden. Hĳ zit nu

kevers en vogels. Gelukkig lust onze koolmees
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de jeukerige rupsen ook wel. Maar soms zĳn er

een mooie nachtvlinder wordt, gaat-ie met z’n

Douche samen.

hardere maatregelen nodig. In België sturen ze er

•

vrienden op eikenbomen zitten. Vooral in warme

soldaten op af die met branders de rupsen te lĳf
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droge zomers kunnen de rupsen een ware plaag

gaan. In Nederland gaan bestrĳders met lucht

Ga niet met het vliegtuig.

dichte pakken en gasmaskers op de bomen af.

noem je alles dat rond de Middellandse Zee thuis

-

hoort.
dat in steeds meer straten in Nederland en België

Maar inmiddels duiken de draaigatjes ook in

Samen met de leerlingen wordt de mindmap uit de eerste sessie teruggehaald,
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en aangevuld.
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zich hier al helemaal thuis voelt. Het is een van
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mieren ook onze winters overleven. Zo kan het

mindmap verder aan.

wat we

rond de Middellandse Zee rondhing. De laatste

Waardering: *, ** of ***

rupsen uit Zuid- en Oost-Europa. Daar groeien

vormen. Ze vreten de bomen helemaal kaal en

kunnen ontzettend irritant doen. Dat komt door

-

dat elke rups bĳna een miljoen kleine haartjes

Eet geen vlees.

de

Koop tweedehands kleren.

Noteer daaronder de vragen die de mindmap bĳ de leerlingen oproept of de
conclusies die ze daaruit trekken.

7

Ze hebben een soort stofzuiger die de rupsen
rechtstreeks een hete oven in zuigt.
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Geef de leerlingen dan een kopie van de hele lĳst van ‘Doe het licht uit’ t/m
Deel 1: De afscheidsbrief
‘Zeg het voort.’
Lieve steenkool,
Vraag
oliede leerlingen eerst een afscheidsbrief te schrĳven aan steenaardgas en aard
Daar
Vraag de leerlingen aan te geven welke maatregelen ze in hun gezin haalbaar
nog wat fossiele brandstof over hebben gelaten.
kool,
aardolie
Olie
en
Zonder jullie en aardgas. In de brief bedank je Gos (Gas,
weer
Jullie zĳn altĳd heel goed voor ons geweest.
kunnen ze mooi hun huisjes en hun planeet
vinden.
op kunnen bouwen.
hadden we echt niet zo’n gave wereld
Steenkool)
voor al het goede dat demeerelatie
je wat fossiele brandstof over he
opwarmen.je heeft gebracht. En nog
Jullie zĳn altĳd
heel goed voor
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Misschien waren er stoommachines op houtvuu
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maar dat
geeft
aan
waarom
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relatie
helaas
verbroken
moet
worden.
Vermeld
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en auto’s
cht
een
voor
waterkra
op
ordelĳk
fabrieken
verantwo
kunnen ze mooi hun huisjes en hu
hadden we echt niet zo’n gave wereld
op kunnen bouwen.
Ten tweede: jullie zĳn samen
Turf de aangekruiste items en probeer tot een top drie te komen.
alle rĳkdom en
verbranding
vast niet zo snel gegaan. Bedankt dus voor
uiling. Bĳ dekan.
luchtverv
alle niet
vanzo
flink deel
in de brief
paar geweest,
redenen waarom
het
langer
mee opwarmen.
hebben gebracht .
Misschien waren
erons
stoommachines
op een
houtvuur
en energiedie jullie

Lieve steenkool,
aardgas en aardolie

van fossiele brandstoffen in auto’s, fabrieken

welvaart

•
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Soms zie
centrales komen veel vervuilende stoffen vrĳ.
Vorm drie tweetallen (ieder tweetal één vraag) om het antwoord
op Ik moet
fabrieken
op jullie
waterkracht
en auto’s op wind, maar dat was
aar.
ook persoonlĳk bedanken. Zonder jullie had
ze onzichtb
smog, soms blĳven
vansamen
Bespreek
enkele
brieven
en
streef
ernaar
om
tot
een
sterke
je ze in de vorm
ons
eid.
kunnen schrĳven. Maar jullie hebben
de gezondhTen
dit boek
onderstaande vragen te zoeken in Hoofdstuk 8 van het boek. vast nietikzo
tweede: jullie zĳn samen vera
snelnietgegaan.
Bedankt
dus
voor
alle
rĳkdom
en
Maar ze veroorzaken veel problemen voor
aan
eld. Vraag maar
afscheidsbrief
te komen.
mensen op
ook met een boel problemen opgezad
Ieder jaar sterven daardoor zeker 5 miljoen
s van Kiribati.
aan de inwoner
maarhebben
. Vraag
welvaartdedie
jullie
ons
gebracht.
fluithaas

de wereld.

flink deel van alle luchtvervuiling.

- Waarom zorgt minder vlees eten voor het terugdringen van methaan?En daarom willen we nu van jullie af. Nee, nee, nu niet
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Lees
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het eerste deel vanTenhoofdstuk
8 voor t/m Dan kan
.
tegensputteren. Ik weet dat sommige
derde: jullie zĳn oneerlĳk over de wereld verdeeld
Maar ik
weinig.
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Het ene land
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noemen waarom
- Waarom is het beter om producten uit de omgeving te kopen Ik
dan
uit kan zo drie andere goede redenen
wereld zich met het
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een ver land?

- Wanneer is een elektrische auto echt schoon in gebruik?

Vĳfde sessie

hebben gehad.
je langste
ik dit boek
niettĳd
kunnen
schrĳven. Maar jullie hebben ons

ook met een boel problemen opgezadeld. Vraag maar aan
een paar
Ten eerste: fossiele brandstoffen zĳn binnen
zĳn als je de
eeuwen op. Vooral jĳ, aardolie. Je mag blĳ
verspreid
volgende eeuw nog haalt. Natuurlĳk: er blĳven
die zĳn te
over de wereld nog genoeg restjes over. Maar
Komen er
duur of te moeilĳk om boven de grond te halen.
Jawel, maar
dan geen nieuwe fossiele brandstoffen bĳ?
miljoenen
dat gaat zó langzaam. Ga maar na: er waren
vormen die we
jaren nodig om de fossiele brandstoffen te
noemen we
nu in een paar eeuwen opmaken. Daarom
niet
die brandstoffen ook niet duurzaam: ze duren
ĳstĳd.
lang. Maar wie weet komt er nog eens een
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Dan zullen de mensen maar wat blĳ zĳn dat

de fluithaas. Vraag maar aan de inwoners van Kiribati.

Niet voor niets bemoeit de halve
Landen
Midden-Oosten. Daar zit veel olie in de grond.
dat ze
met weinig olie willen koste wat kost zorgen
ze
daar olie kunnen blĳven kopen. En dus blĳven
helemaal
bevriend met landen waar ze het eigenlĳk
Koeweit
niet mee eens zĳn. Landen als Saoedi-Arabië,
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en Rusland hebben dus veel macht. Als iemand
meer.
dwarszit , verkopen ze hem gewoon geen druppel
ronnen
Daarom is het veel handiger om je eigen energieb
te hebben. Dan kan niemand je iets maken.

je ze in de vorm van smog, soms b

Maar ze veroorzaken veel problem

Deel 2: Het relatiebemiddelingsbureau

En daarom willen we nu van jullie af. Nee, nee, nu niet

Ieder jaar sterven daardoor zeker
de wereld.

tegensputteren. Ik weet dat Er
sommigen
dat
jullie
meldendenken
zich zes
kandidaten
aan bĳ het relatiebemiddelingsbureau die graag
niks met klimaatverandering
maken
hebben.
Maar ik
deteplaats
van
Gos willen
innemen.
kan zo drie andere goede redenen noemen waarom jullie

Ten derde: jullie zĳn oneerlĳk over

Deel de teksten van de zes mogelĳke nieuwe partners uit:
je langste tĳd hebben gehad.

De inhoud van hoofdstuk 9:
Op zoek naar nieuwe energiebronnen wordt omgezet in een rollenspel. In dit
Ten eerste:
rollenspel beëindigt de mens zĳn relatie met de oude energiebronnen
enfossiele
maaktbrandstoffen zĳn binnen een paar
1. Zon,
eeuwen op. Vooral jĳ, aardolie.
Je mag blĳ zĳn als je de
hĳ kennis met zes nieuwe partners via een relatie-bemiddelingsbureau.

Het ene land heeft veel, het andere

van jullie af,
Dus klimaatverandering of niet: we moeten
te gebruiken.
olie, gas en steenkool. Door minder energie
opgaan.
En andere energiebronnen. Bronnen die niet
die geen
Bronnen die niet zo vervuilend zĳn. Bronnen
zĳn er heel
of bĳna geen broeikasgassen uitstoten. Daar
zich voor.
wat van. De zes belangrĳkste kandidaten stellen

Niet voor niets bemoeit de halve w

Midden-Oosten. Daar zit veel olie i

met weinig olie willen koste wat ko

daar olie kunnen blĳven kopen. En

volgende eeuw nog haalt. Natuurlĳk:
2. Wind,er blĳven verspreid

bevriend met landen waar ze het e

over de wereld nog genoeg restjes over. Maar die zĳn te

niet mee eens zĳn. Landen als Sao

duur of te moeilĳk om boven de grond te halen. Komen er

en Rusland hebben dus veel mach

3. Water,

4. Biomassa,
dan geen nieuwe fossiele brandstoffen
bĳ? Jawel, maar

dwarszit, verkopen ze hem gewoon

dat gaat zó langzaam. Ga maar na: er waren miljoenen

Daarom is het veel handiger om je

jaren nodig om de fossiele brandstoffen te vormen die we

te hebben. Dan kan niemand je iet

die brandstoffen ook niet duurzaam: ze duren niet

Dus klimaatverandering of niet: w

5. Aardwarmte

6. Kernenergie.
nu in een paar eeuwen opmaken.
Daarom noemen we

Er worden zes groepjes gevormd, die de presentatie als ideale partner gaan voorolie, gas en steenkool. Door minde
bereiden. De betreffende tekst uit het boek wordt voor de presentatie als bron
Dan zullen de mensen maar wat blĳ zĳn dat we
En andere energiebronnen. Bronn
gebruikt. Een van de groepsleden voert de presentatie uit, op een verleidelĳke
Bronnen die niet zo vervuilend zĳn
manier, bĳvoorbeeld ‘Mĳn naam is Zon, mĳn sterke kanten zĳn…,
maar ik wil
of bĳna geen broeikasgassen uitsto
mĳn zwakke kant ook niet verdoezelen. Ik hoop dat je voor mĳ kiest.’
lang. Maar wie weet komt er nog eens een ĳstĳd.

wat van. De zes belangrĳkste kand
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Deel 3: De selectiecommissie.

Eens

Een groepje van drie leerlingen vormt de selectiecommissie. Dit groepje krĳgt de
beschikking over de tekst: …en de winnaar is. De selectiecommissie beoordeelt
de zes kandidaten met argumenten voor en tegen. De commissie komt tot de
aanbeveling om de kandidaten in een soort harem onder te brengen. Dan kunnen ze elkaars sterke kanten benutten.

Oneens

1. De foto van een eenzame ĳsbeer op een
ĳsschots is nepnieuws.
2. De meeste wetenschappers vinden dat klimaatverandering door de mensen veroorzaakt wordt.
3. Oliebedrĳven betaalden onderzoek
om aan te tonen
4. Klimaatverandering komt vooral door grote
landen als India en China.
5. De techniek vindt vast een oplossing voor de
opwarming van de aarde.

en de windmolens

zie je overal om

ktrische auto’s
meer en worden

aan meer mensen

ze maken. Daarom

n worden hun

6. Eigenlĳk best leuk als er weer een ĳstĳd
zou komen.

160
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wilt, kun je dus beter
gaan dan de olie-

7. Het klimaat verandert al sinds de aarde bestaat.
Dus: waar maken we ons druk over.

d rĳk wil worden,

de uitvinding van

e enige zĳn die het

oeken wetenschap-

ste manier om zo

laan in een zo klein

ische auto’s straks
te laden. Zodat zelfs

kunnen worden.

-energie kunnen

Dan kunnen we

n fossiele brand-

reen wel een beetje

Zesde sessie

Ter afsluiting

Het boek Palmen op de Noordpool sluit af met een klimaatbingo om het onderwerp klimaatverandering levend te houden. Hang een kopie daarvan aan de
wand en vraag de leerlingen om onderwerpen aan te kruisen en er de datum
bij te noteren. Nieuwe aspecten kunnen worden toegevoegd.

In hoofdstuk 10 gaat het over mensen die menen dat het wel meevalt met de
klimaatverandering (de klimaatontkenners of klimaatoptimisten) en mensen
die juist bang zĳn voor de gevolgen van klimaatsverandering (die zou je klimaatpessimisten kunnen noemen). Peil welke leerlingen zich meer een
klimaatoptimist vinden en welke meer een klimaatpessimist.

Jos Walta,
adviseur leesbevordering,
kinderboekwinkel de Boekenberg, Eindhoven.
www.boekenberg.nl, info@boekenberg.nl

Geef alle leerlingen een kopie van onderstaande stellingen uit dit hoofdstuk, die
we bĳ de introductie hebben gebruikt. Zĳn de standpunten veranderd? Bespreek
waarom leerlingen er anders tegenaan zĳn gaan kĳken.
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