
 

Overzicht lessen Expeditie Groen 
 
Expeditie Groen is een project over duurzaamheid voor de hele school. Elke klas begint met een 
voorbereidende les in de eigen klas, en brengt daarna een bezoek aan de expeditie. Professor 
Groen wil de wereld graag duurzamer maken, en in zijn tent kan je zijn onderzoek ontdekken. De 
tentoonstelling wordt opgebouwd op school. Het bestaat uit een tent met daarin allemaal grote, 
houten kisten. In elke kist zit een opdracht met een ander thema dat te maken heeft met 
duurzaamheid. Het gaat over betaalbare, schone en veilige energie, industrie en innovatie en 
verantwoord consumeren en produceren. 
 
In het schema hieronder staat de opbouw van de lessen. De tijdsduur is de minimale tijd waarin de 
les kan plaatsvinden. Naar eigen inzicht kan er meer tijd worden genomen voor de uitvoer. 
 
Voorbereidende lessen 
 

 
 
Bezoek aan Expeditie Groen 
 

 
 
 
 
 
 

Groep Voorbereidende les Tijdsduur Inhoud 

1 en 2 Op expeditie met groep 1 en 2 VL 

 

30 minuten Uitleg duurzaamheid 

Teken jezelf op expeditie 

3 en 4 Op expeditie met groep 3 en 4 VL 60 minuten Uitleg duurzaamheid 

Teken jezelf op expeditie 

5 en 6 Op expeditie met groep 5 en 6 VL 60 minuten Uitleg duurzaamheid 

Woordweb 

Teken jezelf op expeditie 

7 en 8 Op expeditie met groep 7 en 8 VL 60 minuten Uitleg duurzaamheid 

Woordweb 

Online onderzoek duurzame 

ontwikkelingsdoelen 

Groep Bezoek aan expeditie Tijdsduur Inhoud 

1 en 2 Op expeditie met groep 1 en 2 WS 75 minuten Inleiding 

Proefjes, kijkplaten en puzzels 

Afsluiting en reflectie 

3 en 4 Op expeditie met groep 3 en 4 WS 75 minuten Inleiding 

Proefjes, tekenen en puzzels 

Afsluiting en reflectie 

5 en 6 Op expeditie met groep 5 en 6 WS 75 minuten Inleiding 

Proefjes, tekenen en puzzels 

Afsluiting en reflectie 

7 en 8 Op expeditie met groep 7 en 8 WS 75 minuten Inleiding 

Proefjes, tekenen en puzzels 

Afsluiting en reflectie 



 

Extra activiteiten 
 
Expeditie Groen levert het meeste op als het wordt ingezet binnen een breder lesprogramma. Dit 
kunnen eigen lessen zijn, een projectweek, of andere activiteiten van Roombeek Cultuurpark. Met 
onderstaande suggesties kan je Expeditie Groen uitbreiden. Kijk voor meer informatie op de 
website of neem contact op. 
 

 

Groep Activiteit Type Uitvoer 

5 en 6 Bioplastic maken Workshop Gastles RCE 

5 en 6 Fotonmobiel Make-it kit Kant en klaar pakketje met 

instructievideo 

5 en 6 Zonnecellen Make-it kit Kant en klaar pakketje met 

instructievideo 

7 en 8 Bioplastic maken Workshop Gastles RCE 

7 en 8 Fotonmobiel Make-it kit Kant en klaar pakketje met 

instructievideo 

7 en 8 Dura Vermeers Techniekhuis Make-it kit Kant en klaar pakketje met 

instructievideo 

https://www.roombeekcultuurpark.nl/
mailto:educatie@roombeekcultuurpark.nl?subject=Aanvullende%20lessen%20bij%20Expeditie%20Groen

