
 
 

Voorbereiding docent op gastles “Kunststof overal” 

Leuk dat je geïnteresseerd bent in de gastles Kunststof Overal! 

Hieronder staan de voorbereidingen voor de docent op de gastles. 

Voor de gastles  
 Je kunt de leerlingen alvast een kijkje laten nemen op de website www.kunststofoveral.nl.  

Hier kunnen de leerlingen alvast meer informatie over kunststoffen opzoeken. Ook staan er 

een aantal opdrachten die je in de les met de leerlingen kunt uitvoeren. Let op: de online 

quiz doen de leerlingen tijdens de gastles dus het is niet de bedoeling dat ze deze van te 

voren al doen. 

 Neem eventueel contact op met de toegewezen gastlesgever voor vragen rondom de gastles. 

 Om de gastles te verbeteren willen we graag de mening van de leerlingen en de docent 

weten. Om deze reden ontvang je ongeveer een week voor de gastles een enquête voor de 

klas middels een link. Deze enquête is bedoeld om de voorkennis en de interesse van de 

leerling in de kunststofsector te peilen. Ook ontvangt de docent zelf achteraf een korte 

vragenlijst. We stellen het zeer op prijs als jullie de enquête willen invullen. 

Dag van de gastles  
Zorg ervoor dat: 

 Er een beamer en laptop (voor de aansluiting met USB-stick) aanwezig is in de klas. 

 Leerlingen in groepjes van vijf aan de slag kunnen gaan. Zet de tafels zodanig bij elkaar dat de 

leerlingen in gescheiden groepen aan de slag kunnen.  

 De ambassadeur goed ontvangen wordt en zijn materialen kan opstellen in de klas.  

 Leerlingen toegang hebben tot heet water, bijvoorbeeld in een thermoskan (belangrijk voor 

het spel). 

 Er vijf grote glazen (ter grootte van maatbekers) in de klas beschikbaar zijn. 

 De gastlesgever toegang tot het internet heeft. 

Verwachtingen van de docent tijdens gastles 
 Aanwezigheid tijdens de gastles 

 Ingrijpen wanneer het nodig is 

 Help de ambassadeur waar nodig 

Na de gastles 
 Ontvang je een link naar de post-enquête. Het wordt zeer op prijs gesteld als alle leerlingen 

deze vragenlijst invullen. 

 Vond je de gastles geslaagd en wil je ook een keer bij het kunststofbedrijf op bezoek met de 

klas? Neem dan contact op met de toegewezen gastlesgever om dit te bespreken. 

 

http://www.kunststofoveral.nl/

