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Wij krijgen
nooit genoeg van vis!
Jullie ook niet?

Ondergetekende bestelt hierbij:

Het materiaal
Leerlingenuitgave

Waarom een lespakket over vis?

Hierin leiden de figuurtjes ‘Lars & Liz’ de leerlingen
door de stof. Naast informatie en opdrachten bevat de
uitgave veel beeldmateriaal waaronder foto’s en
grappige illustraties.

Visserij is een belangrijk onderwerp. Het loopt als een rode draad
door de geschiedenis van ons land. Het onderwerp is voor kinderen
niet alleen geschiedkundig van belang. Veel kinderen eten vis of
zouden dat juist meer moeten doen. Waarom is het eten van vis goed
voor de gezondheid? Hoe komt deze vis op hun bord terecht? Met
welke vangsttechnieken werken de moderne vissersschepen? Hoe
wordt vis bewerkt waardoor het langer houdbaar is? Hoe verloopt de
distributie van de vis? Hoe voorkomt men dat bepaalde vissoorten
uitsterven, zodat er ook voor de toekomstige generaties nog voldoende vis is? Dit lespakket bevat onder andere informatie over al deze
onderwerpen.

Docentenhandleiding
De docentenhandleiding bevat veel achtergrondinformatie, antwoorden op de vragen van de leerlingenuitgave, extra lessuggesties en verwijzingen maar andere
informatiebronnen. De docentenhandleiding bevat ook
twee kopieerbare werkbladen.

exemplaren van de leerlingenuitgave Stap in de wereld van
vis met Lars en Liz, tegen verzendkosten (bestelnummer 3810)
exemplaren van de docentenhandleiding Stap in de wereld van vis
met Lars en Liz, tegen verzendkosten (bestelnummer 3820)
exemplaren van de poster Vis, schaal- en schelpdieren, tegen
verzendkosten (bestelnummer 3830)
exemplaren van de dvd Lars en Liz in de wereld van vis,
tegen € 9,00 + verzendkosten (bestelnummer 3840)
Naam school/instelling
T.a.v.
Postadres
Postcode, plaats
Telefoon
E-mail
Datum			

Handtekening

Ik betaal via automatische incasso en verleen aan Zorn Uitgeverij B.V.
een machtiging om eenmalig het bedrag af te schrijven van onderstaande
rekening voor geleverde goederen en diensten. Daarvoor ontvang ik
€ 1,50 korting op de verzendkosten.

Doelstellingen

Bankrekening 			
T.n.v.

Leerdoelen van het lespakket
Leerlingen leren wat vissen zijn. Ze weten welke innerlijke en uiterlijke kenmerken een vis typeert. Ze kunnen
enkele soorten vissen opnoemen.
Leerlingen weten wat visserij inhoudt. Ze zijn op de
hoogte van de Nederlandse visgronden en de soorten
visserij. Ze kennen de belangrijkste vissersschepen en
hebben kennis van de moderne technieken om vis te
vangen.
Leerlingen leren wat de visafslag is en wat daar wordt
gedaan.
Leerlingen weten hoe vis bewerkt wordt, waardoor deze
langer houdbaar is.
Leerlingen zijn zich ervan bewust dat overbevissing
wereldwijd een probleem is. Daar waar de Nederlandse
visserijsector hierop invloed heeft, zoekt deze naar
oplossingen.
Leerlingen kennen de voor- en nadelen van kweekvis.

Hallo! Mag
ik er even tuss
endo
wil ik even iets or? Hier
vertellen
over de mosse
lvisserij.

Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen de mogelijkheid zijn
bank de opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken.
Ik betaal via acceptgiro en ontvang de acceptgirokaart samen met de
bestelling.

Dvd
In de film Lars en Liz in de wereld van vis laten Lars en
Liz zien welk proces zich afspeelt vanaf de visvangst tot
aan het moment waarop de vis gegeten wordt. Ze gaan
onder meer aan boord van een kotter, bezoeken een
visafslag en nemen een kijkje in de keuken van een
restaurant.

Poster
De poster Vis, schaal- en schelpdieren, is een uitgave
van het Nederlands Visbureau. Deze kleurig
geïllustreerde poster geeft een overzicht van de meest
gegeten vissoorten en schaal- en schelpdieren in
Nederland.

Website
De site www.viskids.nl sluit aan bij het lesmateriaal.
De site bevat onder meer extra informatie (waaronder
fotomateriaal) ten behoeve van spreekbeurten of
werkstukken, interessante weetjes, visrecepten voor
kinderen, een spel en een visquiz.

Bestelkaart
Ondergetekende bestelt hierbij:
exemplaren van de leerlingenuitgave Stap in de wereld van
vis met Lars en Liz, tegen verzendkosten (bestelnummer 3810)
exemplaren van de docentenhandleiding Stap in de wereld van vis
met Lars en Liz, tegen verzendkosten (bestelnummer 3820)
exemplaren van de poster Vis, schaal- en schelpdieren, tegen
verzendkosten (bestelnummer 3830)
exemplaren van de dvd Lars en Liz in de wereld van vis,
tegen € 9,00 + verzendkosten (bestelnummer 3840)
Naam school/instelling
T.a.v.
Postadres
Postcode, plaats
Telefoon
E-mail
Datum			

Handtekening

Ik betaal via automatische incasso en verleen aan Zorn Uitgeverij B.V.
een machtiging om eenmalig het bedrag af te schrijven van onderstaande
rekening voor geleverde goederen en diensten. Daarvoor ontvang ik
€ 1,50 korting op de verzendkosten.
Bankrekening 			
T.n.v.
Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen de mogelijkheid zijn
bank de opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken.
Ik betaal via acceptgiro en ontvang de acceptgirokaart samen met de
bestelling.

Prijs en wijze van bestellen
Zorn Distributie B.V.
Postbus 4001
2301 RA Leiden

Het lespakket Stap in de wereld van vis met Lars en Liz
is gratis; slechts de verzendkosten worden in rekening
gebracht. Deze zijn afhankelijk van het gewicht, dus van
het aantal exemplaren dat u bestelt.
U kunt het materiaal bestellen door de aangehechte
bestelkaart volledig ingevuld en voldoende gefrankeerd
aan Zorn Distributie B.V. te sturen.
Een overzicht van de kosten vindt u hierna. U kunt
betalen via acceptgirokaart of via een automatische
incasso-opdracht. Bij betaling via automatische incasso
ontvangt u € 1,50 korting op de verzendkosten.

Postzegel van

- 0,44 plakken

U kunt het materiaal bestellen door een van de bestelkaarten volledig ingevuld en voldoende gefrankeerd aan
de uitgeverij terug te sturen.
U kunt ook telefonisch, per fax of online bestellen:
T (071) 514 91 41
F (071) 512 02 78
W www.kenmerk.nl

Verzendkosten *
Gewicht in gram

Bedrag incl. BTW
via automatische
incasso

Bedrag incl. BTW
via acceptgiro

0 - 150

- 1,95

- 3,45

151 - 500

- 4,95

- 6,45

Zorn Distributie B.V.
Postbus 4001
2301 RA Leiden

501 - 1.000

- 8,45

- 9,95

1.001 - 5.000

- 11,45

- 12,95

5.001 - 10.000

- 15,45

- 16,95

* Verzendkosten is een combinatie van porto-, administratie-,
opslag- en verpakkingkosten.
- 1 exemplaar van de leerlingenuitgave weegt ongeveer 49 gram
- 1 exemplaar van de docentenhandleiding weegt ongeveer
36 gram
- 1 exemplaar van de poster weegt ongeveer 29 gram
- 1 exemplaar van de dvd weegt ongeveer
100 gram

Postzegel van

- 0,44 plakken

