Afsluiting
Handleiding - Groep 7/8

Voorbereiding
Bekijk de les van te voren. Voor de eindopdracht heb je materialen nodig. In deze afsluitende
les heb je de mogelijkheid om te kiezen welk van de onderdelen je nog wilt doen als
afsluiting van het educatieve pakket.

Keuzemenu
Hier kun je direct kiezen met welke onderdelen je nog aan de slag gaat.

Eindopdracht
[Slide 3 t/m 6]
Bekijk samen met de leerlingen het prikbord met de (kranten)berichten die verzameld zijn
gedurende het traject. Wat valt de leerlingen op? Waar hebben ze het meeste over gevonden
en over welke problemen gaat het? Leg uit dat je straks in groepjes aan een thema
presentatie gaat werken. Bespreek samen met de leerlingen de tips voor het maken van een
presentatie. Geef als tip dat de leerlingen de informatie van het prikbord en uit de thema´s
kunnen gebruiken. Spreek ook met de leerlingen af op welke manier ze de presentatie gaan
geven (bijvoorbeeld met behulp van een PowerPoint presentatie) en hoe lang de presentatie
maximaal mag duren. Op de volgende slide kunnen de leerlingen groepjes maken en hun
naam bij een thema schrijven. Mochten niet alle thema’s zijn behandeld, dan is het handig
om die thema’s weg te halen. Je kunt er dan voor kiezen om twee groepjes met hetzelfde
thema aan de slag te laten gaan. Zorg dat er sowieso een groepje aan de slag gaat met het
thema bomen.

Certificaat
[Slide 7 en 8]
Bekijk samen het filmpje van Life Terra en onthul vervolgens het certificaat. Je kunt ervoor
kiezen om alleen de naam van de groep op het certificaat in te vullen, de naam per
individuele leerling, of de leerlingen hun naam erbij laten schrijven. Het handigste is om de
pagina eerst een aantal maal te dupliceren. Via de printknop, die onder de opslaanknop
staat, kun je de certificaten eventueel printen. Maar denk aan de bomen voordat je gaat
printen.

Life Terra: bomen planten
[Slide 8 en 12]
Help Life Terra mee met hun missie! Maar waar moet die boom dan komen? En
waarom worden er jonge boompjes gebruikt? Organiseer met jouw klas of school een
boomplant-event en gebruik daarbij het handige bomen planten stappenplan.
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Quiz
[Slide 12 en 22]
Sluit het project af met een leuke quiz! In deze quiz komen vragen voor uit elk thema van het
lespakket.

Materialen
Afhankelijk van de manieren waarop de leerlingen de presentaties maken is er eventueel
knutselmateriaal nodig, zoals tijdschriften, kranten, stiften enzovoorts. Tenzij de leerlingen
bijvoorbeeld een PowerPoint maken, via de computer.
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