De wereld van zee, zout en zeebonken
Over vis en visserij
Waar komt het eten op jouw bord vandaan? Waar komt die overheerlijke kibbeling, gebakken schol of gestoomde kabeljauw
vandaan? Hoe wordt de vis gevangen? Wie vangt vis? En hoe ziet zo’n vissersschip er nu eigenlijk uit vanbinnen? Ga mee
op visserijavontuur en ontmoet de visserman op zijn vissersschip.
Lesschema
Introductie

Bekijk met de klas het filmpje over de vissersboot.
Bespreek het filmpje klassikaal en stel de volgende
vragen:
•	Wie zorgt dat de vis aan wal komt?
•	Wie kent een visser?
•	Hoe ziet een visser eruit? Wat heeft hij aan?
•	Hoe lang is een visser op zee?
•	Waar wordt er gevist op zee?
•	Wat doet een schipper? Een machinist en een
matroos?
•	Welke vertrekken zijn er aan boord van de
vissersboot?
•	Wat betekenen de letters op een schip?
•	Welke kleuren hebben vissersboten?
•	Wat is een vissershaven? Wat kun je vinden in een
vissershaven?
•	Met welke vistechnieken vissers Nederlandse
vissers?
•	Wat is duurzaam vissen?
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Filmpje – aan boord van de vissersboot
Filmpje – naar de visafslag
Filmpje – in de viswinkel

Voor meer inspiratie en creatieve ideeën kijk je op Pinterest
nl.pinterest.com/walterenpoes/

Verdieping introductie voor leerkracht

Meer informatie over de visserijsector

Meer informatie over de huidige visserijsector:
www.unitedfishauctions.com/voorlichting
https://visrecepten.nl/duurzaamheidvan-schip-tot-schapde-reis-van-de-vis/duurzame-vangsttechnieken
Meer informatie over wat de visserman draagt aan
boord, ook in verband met zijn veiligheid:
https://www.youtube.com/watch?v=cNtjWGxriAo
Meer informatie over de geschiedenis van de
visserijsector en de vissersoorring:
https://unitedfishauctions.com/voorlichting/spreekbeurt
Document- vissersoorring en waarom deze gedragen
werd

Verwerking 1

Leskist – de viskist met opdrachten

Klassikaal in een kring of de leerlingen in groepjes laten
werken aan de opdrachtkaarten in de viskist.
Download en print opdrachtkaarten
Leskist mag een week gebruikt worden en kan na
reservering worden opgehaald bij het VVV-kantoor in
Ouddorp, Bosweg 2

Verwerking 2

Bouw met de klas of individueel een vissersboot.
Gebruik daarvoor de bouwtekeningen in de leskist/
viskist. Zoek ook eens op internet via Google naar
bouwtekeningen van schepen. Misschien komen de
leerlingen wel mooie oude bouwtekeningen tegen van
oude schepen.

Klassikaal een vissersboot bouwen:
Werkblad vissersboot bouwen met lege schoenendozen
Werkblad vertrekken vissersboot benoemen

Alle leerlingen een eigen vissersboot laten bouwen?
Gebruik bijvoorbeeld materialen als lege pakken,
flessen, rietjes etc.
Verwerking extra

Nodig een expert uit in de klas: de visserman!
De (oud) visserman komt circa 50 minuten in de klas
vertellen a.d.h.v een presentatie, filmpjes en een viskist
vol materialen over het leven op zee aan boord van een
vissersboot.
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Contact: visindeklas@gmail.com
Kosten: 35 euro (school ontvangt nadien rekening van
Stichting Verbreding Visserij GO)

Voor meer inspiratie en creatieve ideeën kijk je op Pinterest
nl.pinterest.com/walterenpoes/

