
 #wegmetAfval
inUwGemeente

Lespakket voor het basisonderwijs

Dit lespakket over afval 
en zwerfafval wordt 

op maat gemaakt voor 
uw gemeente



#wegmetAfval in UwGemeente is een lespakket over afval en 
zwerfafval. Het wordt op maat gemaakt voor uw gemeente. 

De lessen gaan uit van de directe leef omgeving van kinderen: 
‘Wat mag er bij het plastic afval? Hoe ga ik om met zwerfafval en wat 
kan ik zelf thuis en op school doen?’ 

Natuurlijk is er aandacht voor grote thema’s als plastic soep, 
circulaire economie en een duurzame toekomst. De lessen bestaan 
uit inspirerende opdrachten waardoor kinderen zelf in actie komen. 

Uit recente inzichten over gedragsverandering blijkt dat voorleven 
op school belangrijk is voor het aanleren van positieve gewoonten. 
Dit lespakket bevat daarom adviezen over (zwerf)afval op school en 
tips voor een duurzaam afvalbeleid.

#wegmetAfval in UwGemeente wordt inhoudelijk aangepast naar 
de regels van uw gemeente. Ook de uitstraling van het pakket wordt 
afgestemd op uw gemeente o.a. door gebruik te maken van foto’s uit 
uw gemeente en natuurlijk door het gemeentelijke logo. Bovendien, 
het voorwoord kunt u uit naam van de betrokken wethouder schrijven.

Het pakket is het hele jaar door te gebruiken. Scholen kunnen er 
ook voor kiezen om aan te sluiten bij landelijke initiatieven zoals de 
Landelijke Opschoondag die ieder jaar in maart wordt gehouden.

Bij aanschaf van het lespakket, kunt u het gratis aanbieden aan alle 
basis scholen binnen uw gemeente. 
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Uitgangs
punten 

Met adviezen 
voor een duurzame 

levensstijl op school 
en het betrekken van 

ouders en buurt

Duurzaamheid 
is hét kernwoord van 
de nieuwe mondiale 

Sustainable Development 
Goals (SDGs) of Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen 
van de VN voor 2030

Sluit aan bij 
21st century skills: 

kritisch denken, 
probleem oplossen, 

samenwerken en 
creatief denken

Gericht op het 
verbinden van de 

eigen leefomgeving 
van kinderen met 
mondiale thema’s

Het ontwikkelen 
van waarden en het 
aanleren van goede 
gewoonten rondom
 afval en zwerfafval

Met speelse, 
onderzoekende en 

filosofische opdrachten 
waardoor leerlingen 
zelf actief richting 

geven aan hun 
ontwikkeling

Sluit aan bij de 
inhoudslijnen van SLO: 
De ruimte om je heen 

en Planten, dieren en de 
mens (Oriëntatie op 
jezelf en de wereld)



Waar bestaat 
het pakket uit?

Digitale 
handleiding 

voor docenten

En een digitaal 
voorbeeld  van 
de werkboekjes

Met een flyer 
om basisscholen 

te informeren

De inhoud wordt 
aangepast aan 
uw gemeente!

Gedrukte 
werkboekjes 

in kleur
In 3 varianten:

1. onderbouw 
groep 1, 2 en 3

2. middenbouw 
groep 4, 5 en 6

3. bovenbouw 
groep 7 en 8


