
Online Textiel Race Amsterdam 
Docentenhandleiding 

 

1. Inleiding 
In dit bestand vind je een overzicht van al het lesmateriaal van de Online Textiel Race. 
Daarnaast geeft dit bestand instructies hoe je het lesmateriaal kan aanbieden aan de leerlingen. 
Ontzettend veel plezier met het lesmateriaal. 
 

2. Instructies 
Het online lesmateriaal bestaat uit vijf lessen met in totaal tien video's. Iedere les zal ongeveer 
20 - 30 minuten in beslag nemen.  
Alle lessen staan op onze website. Bij de lessen zie je één of meerdere video’s. Sommige 
video’s zijn informatief, andere video’s zijn een korte instructie tot een opdracht. De opdrachten 
worden eventueel verder uitgelegd op de website.  
Soms worden de leerlingen via een link doorverwezen naar een andere pagina op onze website 
of naar een Google Form. Dan gaan ze aan de slag met bijvoorbeeld quizvragen, 
thuisopdrachten en challenges.  
De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met alle lessen en opdrachten. Hiervoor hoeven 
ze geen accounts aan te maken.  
Het enige dat jij als docent hoeft te doen is voor iedere les een link naar de leerlingen te sturen. 
Vanuit deze link kunnen de leerlingen bij alle video’s en opdrachten voor de betreffende les 
komen. In hoofdstuk 3 is een overzicht te vinden van de links die naar de leerlingen gestuurd 
dienen te worden.  
 
Wanneer je aan ons doorgeeft dat jij met jouw groep meedoet, houden wij je wekelijks op de 
hoogte van de activiteiten van jouw groep. We sturen dan een kort overzicht met per opdracht 
de namen van de kinderen die deze gemaakt hebben en hun scores.  
 
Hoe stuur je de lessen naar de leerlingen? 
 
Je kan er voor kiezen om de links van de vijf lessen in één keer naar de leerlingen te sturen. De 
leerlingen kunnen dan zelf hun eigen tempo bepalen en zelfstandig invullen wanneer ze aan de 
slag gaan met de lessen en opdrachten.  
Je kan het versturen van de links ook verspreiden over meerdere dagen. Dan bepaal jij het 
tempo van de lessen. Zo pas je de Online Textiel Race binnen jouw eigen planning in.  
 



3. Links om de lessen te starten 
De volgende links stuur je naar de leerlingen, hiermee starten ze de les. 
Je kan er dus voor kiezen deze links allemaal tegelijk te sturen of om ze te verspreiden.  
 
Intro: http://textielrace.nl/online-textiel-race 
Les 1: http://textielrace.nl/les1-online-textiel-race 
Les 2: http://textielrace.nl/les2-online-textiel-race 
Les 3: http://textielrace.nl/les3-online-textiel-race 
Les 4: http://textielrace.nl/les4-online-textiel-race 
Les 5: http://textielrace.nl/les5-online-textiel-race  
 

4. Overzicht van alle lesmaterialen 
Hier vind je een overzicht van alle video’s en materialen. Zo beschik jij over een handig 
overzicht van alle opdrachten en video’s. Dit overzicht hoef je niet naar de leerlingen te sturen.  
Les 1: 
Video 1: Intro online Textiel Race! 
Link: https://www.youtube.com/embed/DFzpxk6PDzA 
Video 2: Wat is textiel? 
Link https://www.youtube.com/embed/8hiam4pcQvk 
Opdracht 1.1: Welk textiel gebruik jij vandaag? 
Link: https://forms.gle/3VmpxTRodTnmCRgy6  
Opdracht 2: Woordzoeker met textiel  
Link:  https://woordzoekerfabriek.nl/oplossen/F0CykJnKVvBV8HfzwkFooJDNa7t4KDKw.html 
 
Les 2: 
Video 3: Waarom is textiel recyclen zo belangrijk? 
Link: https://www.youtube.com/embed/m_6ofWKBRIQ 
Opdracht 2.1: Hoe schoon is jouw T-shirt? 
Link: https://forms.gle/V2jyDRaASpKuAVD69 
Video 4: Welke invloed heeft textiel op de mens? 
Link: https://www.youtube.com/embed/VC8blj2LVo0 
Opdracht 2.2: Kinderen die werken in een fabriek 
Link: https://forms.gle/kSRurFgqP1sVNJSMA 
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Les 3: 
Video 5: Wat is Fast Fashion? 
Link: https://www.youtube.com/embed/QD-O7_cR7iU 
Opdracht 3.1: Wat is Fast Fashion? 
Link: https://forms.gle/qYvipp6fVgHofwVK9  
Video 6: Wat doe je met oud textiel? 
Link: https://www.youtube.com/embed/bZAbFTB47k4 
Opdracht 3.2: Wat mag niet in de textielbak? 
Link: https://forms.gle/cZrZSskHrmt65nrcA 
Opdracht 3.3: Waar moet je oud textiel heen? 
Link: http://www.textielrace.nl/waar-kan-oud-textiel-heen  
 
Les 4: 
Video 7: Wat ligt er in jouw kledingkast? 
Link: https://www.youtube.com/embed/x4Kfn3gJpuE 
Opdracht 4.1: Wat ligt er allemaal in jouw kledingkast? 
Link: http://www.textielrace.nl/online-textiel-race-stappenplan-foto-oude-kleding 
Video 8: De kledingruil! 
Link: https://www.youtube.com/embed/I0dVFhq1uNU  
Opdracht 4.2: De kledingruil! 
Link: http://www.textielrace.nl/kledingruil  
 
Les 5:  
Video 9: Repareer je kleding 
Link: https://www.youtube.com/embed/FcikRgGY8vk 
Opdracht 5.1: Repareer je kleding 
Link: https://forms.gle/gncP9bE3sh4jEdz77  
Video 10: Organiseer een fashion show! 
Link: https://www.youtube.com/embed/3lMPYTjbVpg  
Opdracht 5.2: Organiseer een fashion show! 
Link: http://www.textielrace.nl/fashion-show  
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