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Opgelet, indringers!

zomaar overal kunnen leven.
Tijd: 30 minuten.
Benodigdheden: Internet, pen, tekenspullen, vel
papier.
Werkwijze: Alleen of met z’n tweeën.

Opdracht 1

Binnen de lijntjes van Nederland schrijven ze typische Nederlandse dieren. Denk bijvoorbeeld

aan een ree, konijn, das, maar ook insecten of vogels mogen natuurlijk. Buiten de lijntjes van
Nederland schrijven ze dieren op die hier niet voor zouden komen, zoals een tijger of koala.
Opdracht 2

Bekijk het filmpje van het Jeugdjournaal en lees het artikel eventueel samen. Een paar dagen na

verschijning van dit filmpje werd er nog een wasbeer gespot in Vught. Dit keer in een kippenhok.
Aanvullend kunnen jullie daar ook een artikel over lezen.
Opdracht 3

Lees de weetjes eventueel samen en ga erover in gesprek. Aanvullend is het leuk om een mini-

onderzoek naar de Mangoest te doen.
Opdracht 4

Lees eventueel gezamenlijk de verhaaltjes over het Aziatisch lieveheersbeestje en de

koraalduivel. Bekijk gezamenlijk het filmpje van Schooltv.nl over de Amerikaanse rivierkreeft en
laat kinderen zelf onderzoek doen en de belangrijkste bevindingen opschrijven.
Opdracht 5

Het is belangrijk dat de kinderen duidelijk maken waarom het gekozen dier hier niet kan

overleven. Het kan bijvoorbeeld te warm of te koud zijn. Misschien heeft het dier in Nederland

veel vijanden of juist geen vijanden waardoor het dier zich te snel voortplant. Het dier zou ook
het eten van andere dieren op kunnen eten waardoor andere soorten uitsterven, of er is hier
juist geen eten te vinden.

Opdracht 6

Mocht er nog ruimte zijn, dan kunnen de kinderen elkaars tekening aanvullen met andere leuke
ideeën over waarom het dier niet thuishoort in Nederland.
Toekomst-vraag

Vraag ze eventueel wie moet bepalen of een dier wel of niet in Nederland mag wonen.
Aanvullende opdracht

Voorbeelden van andere exoten zijn de muskusrat of de halsbandparkiet. Of kies voor een
plantensoort!

