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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond

van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen

aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave

in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO

(www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de

uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met

de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op

www.edu-actief.nl.
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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over het verzorgen van je leefomgeving.
En over het verzorgen van wasgoed en kleding.
Je leefomgeving is de omgeving waarin je woont en leeft.
De woning en jouw kamer. Maar ook de keuken, de douche en de wc.
Je leefomgeving is ook op school: de lokalen en de gemeenschappelijke ruimte.
Een prettige leefomgeving is schoon en opgeruimd.
Hoe zorg je voor een prettige leefomgeving, voor jezelf en voor anderen?

Het gaat over:
• textiel en kleding wassen, drogen, strijken en vouwen
• je leefruimten opruimen en schoonmaken
• keuken en keukenapparatuur schoonmaken
• sanitair schoonmaken
• ramen zemen.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken. Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
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Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen? Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Ik en de maatschappij’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio. In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Textiel en kleding
verzorgen
Dit hoofdstuk gaat over verzorging van kleding en ander textiel.
Wat is textiel en waarvan wordt het gemaakt?
Hoe kun je textiel en kleding wassen, drogen, vouwen en strijken?
En waarop moet je dan letten?

Opdracht 1
Zoek het woord textiel op in het woordenboek. Gebruik het Beeldwoordenboek.
Of zoek op internet.

Textiel betekent: 

Opdracht 2
Doe deze opdracht samen met iemand anders.
Waar denk jij aan bij textiel? Vul samen het woordweb in.

Wat is textiel?
Een ander woord voor textiel is stof.
Stoffen kunnen gemaakt zijn van verschillende vezels:
• natuurlijke vezels zoals katoen, wol, linnen en zijde
• synthetische vezels zoals polyester en polyamide
• half synthetische vezels zoals viscose.
Maar textiel betekent ook: dingen die van stof gemaakt zijn.
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Bijvoorbeeld:
• bedtextiel: beddengoed zoals lakens, slopen en dekbedhoezen
• badtextiel: handdoeken, washandjes, badjassen
• keukentextiel: theedoeken, keukenhanddoeken
• kleding.

Opdracht 3
Van welke vezels kan textiel gemaakt zijn?

Opdracht 4
Werk samen in tweetallen. Bekijk spullen van jezelf en van de ander.
Is het textiel of niet? Bespreek dat samen. Kruis aan.

Geen textielWel textielSpullen, bijvoorbeeld:

Pet

Riem

Broek of rok

Hemd of blouse

T-shirt

Schoenen

Rugzak

Lunchtrommel

Drinkfles

Kies zelf iets, ik kies…
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Etiketten in textiel

Textiel heeft altijd een etiket.
Daarop staat de samenstelling en hoe je het moet behandelen.
Soms zie je 2 etiketten: het samenstellingsetiket en het behandelingsetiket.

Het samenstellingsetiket
Hierop staat waarvan het is gemaakt. Welke vezels zitten erin?
Bijvoorbeeld: katoen, wol, linnen, zijde, polyester, viscose, elasthan.
Of het is een mengsel van verschillende vezels.

Het behandelingsetiket
Hierop staan picto’s. Deze picto’s heten wassymbolen.
Ze heten ook wel behandelingssymbolen.
Daarop zie je hoe je het kledingstuk moet behandelen.
• Hoe moet je het wassen? Op welke temperatuur?
• Hoe kun je het drogen?
• Kun je het strijken? En op welke temperatuur?
• Mag je het bleken of chemisch reinigen?

Bekijk het behandelingsetiket goed voordat je gaat wassen.
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Opdracht 5
Wat staat er op een samenstellingsetiket?

Wat staat er op een behandelingsetiket?

Opdracht 6
Welk etiket is het? Schrijf het onder de foto.

Opdracht 7
Werk samen in tweetallen.
Bekijk de samenstellingsetiketten van 5 verschillende soorten textiel.
Van je eigen kleding. Of van de kleding van de ander. Of van de stapel in het lokaal.
Bespreek de etiketten. Vul het schema in. Kijk naar de voorbeelden.

Waarvan is het gemaakt?Wat is het?

100% katoenHanddoek

95% viscose, 5% elasthanZomerjurk
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Waarvan is het gemaakt?Wat is het?

Textielbehandelingssymbolen
De behandelingssymbolen laten zien hoe je het kledingstuk of het textiel moet
behandelen.
In het schema hierna staan behandelingssymbolen of picto’s.
Bekijk ze heel precies. Dan weet je hoe je de kleding of textiel kunt wassen.
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