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ARGUS CLOU AARDRIJKSKUNDE | LESSUGGESTIE | GROEP 7/8 

Help, een wolf!
Wat moet je doen als je een wolf ziet? 

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: creatieve opdracht  |  Werkwijze: individueel 

Wat heb je nodig?

• digibord

• computer

• A3-papier

• (kleur)potloden/stiften

• knutselmateriaal

De wolf wordt steeds meer gezien in Nederland. Op de Veluwe heeft zich zelfs officieel een 

wolvenpaar gevestigd. Het houdt de gemoederen bezig, maar is het eigenlijk wel nodig om 

angst voor wolven te hebben? De kinderen maken een poster over wat mensen moeten doen 

als ze een wolf zien. 

Opdracht 1 Introductie 

Kijk samen naar de video over de komst van de wolf naar Nederland. Ga kort in gesprek naar 

aanleiding van de video. Wat weten de kinderen al over wolven? Welk gevoel krijgen ze bij het 

denken aan een wolf? Wat zouden ze zelf doen als ze een wolf zien?

 

https://www.youtube.com/watch?v=47bBVaOuN1g
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Opdracht 2 Poster maken

Wanneer er meer wolven naar Nederland komen, wordt de kans ook iets groter dat je er een ziet. 

Maar wat doe je als je een wolf ziet?

Jullie gaan op een groot vel papier een poster maken, waarmee je uitlegt wat mensen moeten doen 

als ze een wolf zien. Wat is belangrijk om te weten? Wat moet je wel of juist niet doen als je in de 

buurt van een wolf komt? Is een wolf eigenlijk gevaarlijk?  

Overleg eerst met de kinderen wanneer een poster een goede poster is. Je wilt dat de posters 

door andere mensen goed gelezen worden, waar moet je op letten? Laat de kinderen dingen 

noemen en noteer die op het bord als geheugensteuntje. Zorg dat onderstaande informatie in 

ieder geval naar voren komt:

• Gebruik één grote afbeelding van een wolf in plaats van allemaal kleine afbeeldingen.

• Geef informatie in korte stukjes tekst. 

• De poster moet vanaf ongeveer vier meter goed te lezen zijn.

• De boodschap moet in één oogopslag duidelijk zijn.

• Gebruik duidelijke letters.

• Zet de informatie niet te dicht op elkaar.

Laat de kinderen nu informatie zoeken over wat je moet doen als je oog in oog staat met een wolf 

en laat ze een mooie poster maken.

Opdracht 3 Evaluatie

Laat de kinderen elkaars posters bekijken en elkaar tips en tops geven. Zijn ze nu goed voorbereid 

op een mogelijke ontmoeting met een wolf? 
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