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Een vis in mijn net!
Over vis in de Noordzee

De diepe onderwaterwereld is geheimzinnig. Wie en wat zwemt en leeft er allemaal in de zee?

Lesschema

Introductie Bekijk met de klas het filmpje over de viswinkel. Laat 
verse vis in de klas zien. Bij voorkeur een platvis en 
een rondvis. Bijvoorbeeld een schol en een rode poon. 
Beantwoord klassikaal de volgende vragen samen met 
de leerlingen.
•  Hoe heet deze vis? 
•  Wat is zijn kop lijf en staart?
•  Waar zitten de vinnen? Kieuwen?
•  Welke vorm heeft de vis?
•  Welke kleur heeft de vis?
•  Waar leeft de vis?
•  Hoe herken je verse vis?
•  Wat is het verschil tussen rondvis en platvis?
•  Welke vis lust je graag?
•  Waar koop je vis?

Filmpje – in de viswinkel
Filmpje – aan boord van de vissersboot
Filmpje – naar de visafslag 

Verdieping introductie voor leerkracht Doe meer kennis op over vissoorten https://visrecepten.nl/over-vis/vissoorten

Verwerking 1 
Tekenen

Teken een verse vis na a.d.h.v de echte verse vis in de 
klas.

Verwerking 2 
Tekenen

Teken een vis af waarvan een stuk ontbreekt. Werkblad verse vis tekenen

https://www.meester-visser.nl
https://youtu.be/iui8d-DADic
https://youtu.be/GU56oJoeYyk
https://youtu.be/EabRCwi85UE
https://visrecepten.nl/over-vis/vissoorten
https://www.meester-visser.nl/wp-content/uploads/2019/04/GO3-4-tekenen.pdf
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Verwerking 3 
Puzzel

Vissenpuzzel: zoek staart, lijf en kop bij elkaar Werkblad vissenpuzzel

Verdieping voor leerling extra Bekijk ook met de leerlingen in de klas de filmpjes over 
het verschil tussen een rondvis en een platvis, lopen op 
de zeebodem bij de Wadden van Schooltv en Vroege 
Vogels. 

https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/van-rondvis-naar-
platvis  
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-
noordzeewater/#q=zee 
 http://www.schooltv.nl/video/het-wad-lopen-op-de-
bodem-van-de-waddenzee/#q=zee  

Verwerking (extra)
Proeven

Smaakles met vis proeven. Haal vis bij de visboer om 
van te proeven in de klas. Denk aan haring (rauw), 
kibbeling (gebakken) en makreel (gerookt). Of laat je 
adviseren door de visboer.

Haal vis bij de visboer om van te proeven in de klas.

Verwerking (extra) 
Excursie

Breng een bezoek aan de viswinkel of viskraam in de 
buurt van jouw school. Leer de vissoorten kennen en 
misschien mag je wel proeven!

https://www.meester-visser.nl
https://www.meester-visser.nl/wp-content/uploads/2019/04/GO3-4-puzzel.pdf
https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/van-rondvis-naar-platvis
https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/van-rondvis-naar-platvis

