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Informatiefolder 
 

 

De opdracht 

Je gaat samen met een klasgenoot een folder maken over een van de onderwerpen uit de 

Themalessen Duurzaamheid. Met je folder probeer je jouw klas- en schoolgenoten iets te leren 

over dit onderwerp. Uiteindelijk geef je een korte presentatie over de folder. 

 

De informatie 

Kies een onderwerp wat met duurzaamheid te maken heeft. Over dit onderwerp moet je een 

folder maken die geschikt is om uitgedeeld te worden in bijv. een bibliotheek. Overleg met je 

docent of jouw idee geschikt is voordat je aan het werk gaat. 

 

Ga in je werkboek, op internet of in de bibliotheek op zoek naar informatie over jouw 

onderwerp. Stel jezelf vragen: Wat wil ik vertellen? Welke informatie is interessant? Wat weten 

anderen waarschijnlijk al? Wat voor nieuws kan ik vertellen? 

 

Maak een keuze uit de informatie die je gevonden hebt. Herschrijf de informatie zodat je korte 

en begrijpelijke teksten krijgt. Wees bondig: als mensen een folder oninteressant vinden, lezen 

ze het niet. Vertel daarom direct op een heldere manier wat je vertellen wilt. Let daarbij op 

woordkeuze en zinsbouw; de tekst moet wel prettig te lezen zijn. Je folder wordt ook voor 

goed taalgebruik beoordeeld. 

 

De folder 

Zoek foto’s of afbeeldingen in boeken en/of op internet of maak zelf tekeningen die passen bij 

jouw tekst. De foto’s zijn een aanvulling op de tekst en moeten de folder aantrekkelijk maken 

om naar te kijken. 

 

Zorg voor een mooie vormgeving. Geef de teksten en de afbeeldingen logische plaatsen in de 

folder en zorg voor een aantrekkelijk geheel. Zet een pakkende titel boven je folder om 

mensen uit te nodigen verder te kijken en te lezen.  

 

De presentatie 

Presenteer je folder in ongeveer 10 minuten aan de klas. Geef in je presentatie antwoord op 

verschillende vragen: Waarom heb je dit onderwerp gekozen? Wat heb je er zelf van geleerd? 

Wat wil je anderen leren met deze folder? Waarom heb je voor deze vormgeving gekozen? Hoe 

vond je het om op deze manier te werken? 

 

De beoordeling 

Je krijgt maximaal 10 punten voor de inhoud van de folder, 5 voor de vormgeving van de 

folder en 5 voor de presentatie. Totaal maximaal 20 punten. Cijfer = aantal punten :2. 

 

Vragen? 

Stel al je vragen tijdens de lessen aan je docent. 

En verder: veel succes! 

 

Samengevat: 

 

- Je werkt met z’n tweeën 

- Creëer een folder over een zelfgekozen onderwerp 

- In kleur 

- Inleveren/uitdelen tijdens de presentaties 



          
 
Onderwerpen 

Hieronder staat een lijst met onderwerpen waar je uit kan kiezen. Je kan ook een 

deelonderwerp kiezen. Als je folder bijvoorbeeld over windenergie gaat, dan valt dat onder 

duurzame energie.  

 

1. Klimaatverandering 

2. Kyoto-protocol (klimaatverdrag) 

3. Duurzame energie 

4. Milieuvervuiling 

5. Duurzaam wonen 

6. Duurzame producten 

7. Duurzaam ondernemen 

8. Duurzame dinsdag 

9. Voedsel 

10. Recycling 

11. Afval 

12. Dieren en natuur 

13. Water 

14. Rendement 

15. Duurzame oplossingen 

16. Duurzaamheid in de techniek 

17. Energielabel 

18. Politieke partijen 

19. People, planet en profit (3P’s: mensen, planeet en winst/opbrengst) 

20. Duurzaamheid in verschillende landen 


