
 
 
 

 

Er zijn nog veel meer leuke opdrachten te bedenken rondom stoepplantjes. We hebben een 

aantal ideeën voor de verschillende groepen verder uitgewerkt. 

 

Groep 1 en 2 

 Terug in de klas een tekening van een stoepplantje op papier maken, dit kan 

natuurlijk ook buiten bij het gevonden plantje.  

 Een kleurplaat van een plantje inkleuren en daar zelf iets bijtekenen. Kleurplaten 

vind je op https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1/kleurplaten-

van-stoepplantjes.  

 Op het blad met de straatkeitjes (zie bijlage 1) zelf plantjes tekenen. 

 

Groep 3 en 4  

 Terug in de klas een tekening van een stoepplantje op papier maken, dit kan 

natuurlijk ook buiten bij het gevonden plantje.  

 Op het blad met de straatkeitjes (zie bijlage 1) zelf plantjes tekenen. 

 Samen een poster maken van wat er gevonden is. Maak foto’s van de vondsten 

van de leerlingen en maak er een poster van. 

 Een paar stoepplantjes in een potje planten en in de klas verzorgen. Vooral het 

herderstasje uit het verhaal is leuk om mee de klas in te nemen. Kies voor een 

plantje die in een beetje grond staat, dan krijg je de wortels makkelijk mee. In de 

klas kan het plantje heel lang worden met heel veel herderstas-vruchtjes. 

 

 

Vervolgopdrachten bij de Grote Natuurles 
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 Een afdruk maken van een plantje in (zelf)hardende klei maken: een soort fossiel. 

 Bingo: het zoeken naar 5-10 planten waarvan je zeker weet dat ze te vinden zijn, 

kun je ook als een bingo-opdracht uitvoeren. 

 

Groep 5 en 6 

Als vervolg op de les waarbij de leerlingen de namen van de stoepplantjes hebben 

gezocht, kun je aan de hand van de PowerPoint van de inleiding of de poster met 52 

stoepplantjes verder praten in een kringgesprek. Stel hierover onderstaande 

verdiepende vragen laat de leerlingen erover discussiëren. 

 Zeker de helft van alle stoepplantjes is afkomstig uit andere landen of 

werelddelen. Maar hoe zijn ze hier dan terecht gekomen (sommige al honderden 

jaren geleden)?  

[Antwoord: door kolonisten en door handel; later ook door rijke reizende 

mensen; vaak per ongeluk onder voeten, op schepen, aan kleren, met ingevoerde 

dieren; vaak ook expres omdat sommige planten eetbaar waren, medicinaal, 

handig om kleren of verf van te maken, of gewoon mooi...] 

 Hoe zijn sommige van jouw stoepplantjes gekomen waar ze nu groeien? Dus: hoe 

“reizen” die planten? Meestal als zaden, dus hoe reizen zaden?  

[Antwoord: plakken, haken, waaien met pluis, helikopterend, ingeslikt met bessen 

en uitgepoept door vogels, versleept door mieren als de zaden een 

‘mierenbroodje’ hebben...] 

 Hebben stoepplantjes “nut”, en zo ja waarvoor en voor wie/wat? Moet iets 

“nuttig” zijn om te mogen bestaan? En als iets voor mensen of dieren heel 

misschien gevaarlijk kan zijn, mag het dan bestaan? En als het een echt gevaar 

zou zijn voor veel mensen? 

 Wat zou “biodiversiteit” betekenen (bio = leven)?  

[Antwoord: de rijkdom aan soorten planten en dieren in een gebied. Die soorten 

leven samen of eten elkaar of hebben elkaar nodig om te overleven] 

 Wat zouden we – jullie, iedereen – kunnen doen om wilde en verwilderde planten 

meer de ruimte te geven in onze stenige omgeving?  

[Antwoord: door die planten letterlijk meer ruimte te geven, door bijv. hier en 

daar een tegel weg te halen; door meer bomen te planten op bijv. het schoolplein 

met ruimte en aarde om de stam voor de kleine planten; door niet steeds alle 

planten in alle hoekjes weg te halen als ze toch niet in de weg staan; door open 

stukken grond op en om de school waar het water in de grond kan komen en 

waar planten volop mogen groeien] 



 

 Want waarom zouden we dat ook alweer willen doen?  

[Antwoord: voor biodiversiteit, als waterberging, tegen hittestress, voor 

gezondere lucht met minder fijnstof, misschien ook omdat het leuk staat, een 

beter gevoel geeft…] 

 

Ga je liever aan de slag met een creatieve verwerking? Dat kan met een mini herbarium. 

Leerlingen verzamelen en drogen stoepplantjes. Een handleiding en instructievideo vind 

je op https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1/proefjes-met-stoepplantjes 

(helemaal onderaan).   

 

Tip: heb je e.e.a. gepost op sociale media of blog? Kijk dan één à twee keer per week 

klassikaal of er reacties zijn op de posts. 

 

Groep 7 en 8 

Filosofeer tijdens een kringgesprek - met de gedownloade PowerPoint over 

stoepplantjes erbij - over relaties tussen mens, dier en plant: het web van relaties zegt 

iets over de “ecologie” [ecologie = hoe alles in de natuur verbonden is, niet alleen via een 

voedselketen (wie eet wie) maar ook doordat... 

 planten schuil- en woonplekken zijn voor kleine dieren (bijv. braamstruiken voor 

vogels, de gallen van galwesp-larven op bomen, of dichte klimop waaronder 

insecten en kleine zoogdieren overwinteren); 

 de mest van grote dieren weer goed is voor de groei van de planten die ze eten; 

 sommige planten voor andere soorten planten de bodem verbeteren of een 

beter microklimaat scheppen (bijv. klimplanten die zich optrekken aan struiken 

en bomen; 

 sommige planten en dieren onbewust samenwerken, zoals bij mieren die de 

zaden van een plant verspreiden omdat het zoete mierenbroodje aan het zaadje 

zo lekker is...] 

Heb je ook iets van ecologische relaties kunnen zien bij de stoepplantjes buiten? Heeft 

een stoepplantje meer waarde als die “nuttig” is voor mensen of is dat minder belangrijk 

voor jou (en waarom is dat)? 
 
Andere opdrachten 

 Laat de leerlingen op de website van de Leidse Hortus meer informatie opzoeken 

over hun plantjes: herken je er iets van bij je eigen onderzochte planten; nog iets 

gelezen dat je niet wist? 

https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1/proefjes-met-stoepplantjes


 

 Laat de leerlingen foto’s maken met hun tablet (of smartphone) en die toevoegen 

op hun werkblad, op de klassikale PowerPoint of een blog. 

 Maak als leerkracht een account voor de klas aan op Waarneming.nl, zodat de 

leerlingen foto’s via pc of tablet op de website kunnen toevoegen en identificeren 

(één persoon tegelijk na inloggen). Op Waarneming.nl kunnen ze alle 

waarnemingen (van overal in Nederland; ook van ObsIdentify) bekijken per soort, 

locatie, tijd, enz. 

 Maak een mini herbarium. Leerlingen verzamelen en drogen stoepplantjes. Een 

handleiding en instructievideo vind je op 

https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1/proefjes-met-

stoepplantjes (helemaal onderaan).   
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STOEPPLANTJES INGELIJST
Laat jij de kleurrijke plantjes groeien?


