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
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je het even niet begrijpt is dat echt niet zo’n probleem. als je even
doorzet begrijp je het weer wel.

2

Je zult zien dat het grote verhaal van klimaatverandering over veel

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. D
 e 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. D
 e 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. O
 liebedrijven
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. K
 limaatverandering 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.
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was het ook zo warm op
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maakt het er CO₂ van. Dat is als broeikasgas wel
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minder
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zijnDe
er opeerste
een gegeven
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leuktrofals
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miljoenen jaren lang vielen enorme rotsblokken
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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. H
 et 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
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Door hetde
water
koelde het oppervlak
vanboek
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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

3

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

En de zuurstof ging natuurlijk meteen weer lopen
•
dampkring langzaam minder broeikasserig.
binden met ijzer en andere metalen. Maar na een

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.

Welkom in de ijstijd

Hoofdstuk 2: IJstongen en mammoeten
Lees onderstaande tekst voor:

nu moet ik je iets vertellen wat niet veel mensen

Waarin je leest… waarom de ene ijstijd de andere niet is | hoe de indianen in
weten.
iets
waar je
niet blij
mee
bent,
Amerika kwamen | hoe
het grote
koraalrif
bijmisschien
Australië ontstond
| wat
de mensen
op de Noordzeebodem
| waar ze kerst
in bikini | wat
het
is
ofaten
misschien
juist vieren
wel. misschien
krij
g recept
je er wel
voor een lekkere ijstijd | dat zonnevlekken er niks aan kunnen doen.
• ov e r IJ St IJ d e n e n Zo •

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?

kippenvel van. Zal ik het maar zeggen dan?

de alp
ik het

miljoe

dezelf

Lees vervolgens het eerste
deelk…
vaneigenlij
de paragraaf
Welkom k
inzitten
de ijstijd
en
eigenlij
k… eigenlij
werustig
op dit
met inleving voor. Een derde van de leerlingen krijgt een kopie van Op de bodem
moment midden in een ijstijd. echt waar. Jij en ik
van de Beringzee, een derde een kopie van Op de bodem van de koraalzee en
en Op
alle
opdedeNoordzee
wereld. Iedere
zittensubgroep
nu en gisteren
een derde een kopie van
demensen
bodem van
brengt
verslag uit van hoe hun
tekst
iets
toevoegt
aan
de
voorgelezen
paragraaf.
en ons hele leven midden in een ijstijd. het is

tandtij

k ,wel
een
wat warmere
tijd van de
De paragrafen Winternatuurlij
in de zomer
Maak
je eigen
ijstijd en Vulkaanstof
en ijstijd,
zonnevlekken kunnenmaar
beter oﬃ
doorcieel
de leerkracht
behandeld
Hiermee is
is het een
ijstijd. worden.
Want geologen
de inleiding op klimaatverandering afgerond.

en zo b

tijd va

sen zo

trouwe

geoloo

vinden het een ijstijd als er ergens op aarde grote

•

ijskappen op het land voorkomen. en geologen

dan he

zijn mensen die de aarde bestuderen. dus die

moeilij

kunnen het weten. en ze hebben gelijk hoor. kijk

Wat zu

maar eens naar antarctica en groenland. daar

logen e

ligt het ijs een paar kilometer dik. Zo hoog als

ijstijd?

ijstijde

wel zo
ten ze

berenv

andere

we afs

ijstijd i
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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)

Binnen een groepje kunnen de verschillende deelaspecten in tweetallen bestudeerd worden. Daarna zorgt ieder groepje voor een totaalpresentatie met gebruik van PowerPoint.

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.

Iedere presentatie wordt ingeleid door een illustratie uit het boek. Vanuit die
illustratie wordt de kern van de betreffende paragrafen overgebracht.

Gevange
n in ijs
Een voorbeeld bij oorzaken van klimaatverandering (Hst. 4):
Het sneeuwt op Antarctica. Luchtige vlokjes
dwarrelen neer, niet ver van de Zuidpool. Ieder

3 kilometer. Op die diepte ligt het ijs dat 800
duizend jaar geleden is ontstaan, met de lucht-

jaar komt er een dun laagje bij. Zo komen de

belletjes nog steeds gevangen.

sneeuw. Piepkleine luchtbelletjes in de sneeuw

De staven ijs gaan naar een lab met een tempera-

oorsteen
vlokjes steeds dieper te liggen onder andere lagen

n valt ineens alle licht uit.

ee, de zoem van de koelkast

worden afgesloten van de buitenwereld. In de
belletjes zit zuurstof, stikstof, de adem van een

ming koelt langzaam af.

raag je je af. Maar de wifi

Buiten zie je dat ook de

s en de verkeerslichten er

mammoet, een snufje zout van de zee, stuifmeel
aan, een soort super-de-luxe molen.
en… CO₂. Jaarturbine
na jaar
komen de belletjes dieper
Tot zover gebeurt er dus niet veel anders dan in

n. Ja hoor: het is een echte

ar wat kaarsen aansteken.

een stoommachine: er is warmte omgezet in
onder de sneeuw
te liggen. Dikke sneeuwlagen
beweging. Nu moet de beweging alleen nog elektriciteit worden.
Dat gebeurt
in een
persen de sneeuw
samen
tot ijs.
Ingenerator.
elke laag

niets aan de hand zijn. De

n op gas, paarden trokken

agent regelde het verkeer.

utvuur, olielampen zorg-

komen luchtbelletjes
gevangen
Net als een knijpkat
of een fietsdynamo
zet de Ze
te zitten.
generator beweging om in elektriciteit. Die elekvormen het geheugen
klimaat.
triciteit gaat viavan
allerleihet
tussenstations
naar jouw

schermen waren er niet.

n als je wel eens een flinke

egemaakt. Jij bent gewend

en stekker allemaal

n. Het grappige is dat die

huis en ligt rustig op je te wachten in het stopcontact. Op het moment dat jij daar een stekker

wetenschappers een koker uit de rekken. Heel
voorzichtig bekijken ze de laagjes ijs. Ze laten

De lucht vangen ze op in buisjes en dan kan het
analyseren beginnen.

en kabels. De wind
guur, de temperatuur
van zulke is
elektriciteitscentrales.
Eigenlijk zijn het
40

Uit de ijsstaven halen de wetenschappers een

ontact komt van een elek-

Over de hele wereld staan vele tienduizenden

meeste centrales gebrui-

oort stoommachine aan te

allemaal veredelde stoommachines. Alleen de

graden onder manier
nul. waarop
Aan zede
zit
een boor
hetinstallatie
water verwarmen is
anders.
Sommige doen dat zonder fossiele brandstoffen.
van 10 centimeter
doorsnee. Een voor een komen
Die werken op kernenergie of aardwarmte. Maar

ordt tot poeder vermalen
een enorme ketel water.

en verdwijnen via filters

meeste verbranden steenkool, gas of aardolie.
staven ijs naardeboven
onderzoekers zorgVerteldie
bijdedeze
Zo komten
eindelijk
de koolstof vrij
die zagen
300 miljoenze in
vuldig aanpakken
afvoeren.
Ze

lucht in. Die filters houden

iet de CO₂.

jaar geleden in een moeras is ontstaan uit bomen,

stukken van een
meter
en
schrijven
varens
en libellen.
Samen
met nog wat andere
op een label

l dus als de sodemieter

aan de laagjes herkennen. Aan de stuifmeelkorrels kun je zien welke planten er in die tijd in
bloei stonden. Als er veel zout in de luchtbelletjes
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heel koud is valt er minder sneeuw dan als het
een beetje koud is. Want er is warmte nodig om

peratuur stijgt ook, maar minder hard. Dat komt

Aan het soort zuurstof in de luchtbelletjes kun je
zien of het koud was of warm op aarde. Sommige

Dus moeten die stijgende temperaturen wel aan
ons liggen, zou je denken. Maar is dat ook zo?

die moeilijker
is te meten
doordat
de
Waarin je leest… waar onze bossen zijndoordat
gebleven
| wie Watt
was |enwat
de truc
water te verdampen om wolken van te maken
oceanen een boel warmte opvangen. De laatste
van
steenkool
is
|
waarom
er
midden
in
de
woestijn
wolkenkrabbers
staan
|
waar sneeuw uit kan vallen. Dunne sneeuwlagen
twee eeuwen, dat zijn nou net de eeuwen dat er
hoeveel
er elke
dag op aarde bijkomen
| dat je stroom gewoon van
wijzen
dus opmensen
koudere tijden
dan dikke sneeuwheel veel mensen op aarde bij kwamen en we
stoom
| waarom
aardolie dik is enmet
benzine
| waarom
koeien
zo
lagen.
Maarkomt
het kan
nog preciezer.
z’n allendun
heel veel
CO₂ de lucht
in hebben
onschuldig kijken.
gepompt. Met fabrieken, auto’s, vliegtuigen en zo.

zuurstofdeeltjes zijn iets lichter dan andere. Water
met lichte zuurstofdeeltjes verdampt eerder dan
is verdampt het water moeilijker en komen
er vooral lichte deeltjes in de wolken en in de

vertellen welke vulkanen er actief waren. Maar
het belangrijkste voor ons zijn de temperatuur

Gelukkig kun je dit soort onderzoek aan de
experts overlaten. Zij zagen aan het ijs dat er

soms ruiken vlak na het uitstappen, vooral als

mo

is m

vlie

sch

Uit een uitlaat

800 duizend jaar
lang
nooit
meer
CO₂ in de
Ken je
de geur
van
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pieken de warmere perioden daartussenin.
En
Groep 2: Oorzaken van klimaatverandering
(Hst. 4)

is wat lastiger te achterhalen. Die is niet bewaard
gebleven in het ijs. De dikte van de sneeuwlagen

tuur van 35 graden onder nul. In het ijskoude lab
liggen metalen kokers in de rekken, met staven

in steekt begint de stroom door het snoer te lopen
800 duizend jaar
later staat een team onderen kun je je telefoon opladen.
zoekers dik ingepakt bij een installatie van palen

woon nog steeds op stoom-

Hoeveel CO₂ er in een luchtbelletje zit kun je net
zo meten als Keeling. De temperatuur van vroeger

Die olie dus, gaat met schepen en pijpleidingen
naar een olieraffinaderij. Ze noemen de olie dan

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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Ze hebben een soort stofzuiger die de rupsen
rechtstreeks een hete oven in zuigt.

126

-

Geef de leerlingen dan een kopie van de hele lijst van ‘Doe het licht uit’ t/m
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Deel 2: Het relatiebemiddelingsbureau
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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:
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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…,
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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.
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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.

9

