Jong geleerd is oud gedaan
Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ spelen scholen een belangrijke rol in de
bewustmaking rond zwerfvuil. Steek de handen uit de mouwen met leerrijke lespakketten en
acties die leerlingen inzicht geven in het thema.

1. Ga in de klas aan de slag met zwerfvuil
Alle scholen kunnen via onze webwinkel gratis opruimmateriaal en affiches bestellen.
KLEUTERSCHOOL EN LAGER ONDERWIJS
Intercommunale ILVA maakte verschillende lespakketten rond afval. Ook zwerfvuil wordt aangekaart:
•

Aan de hand van foto’s en een poppenspel, leren kleuters dat vuilnis in de vuilnisbak
hoort. Zo maak je ze ook warm voor het animatiepakket van Fost pPlus en Good Planet,
Viesvuilland:

Als in een sprookje
Viesvuilland leert kleuters en kinderen van het eerste en tweede leerjaar spelenderwijs over
afvalpreventie, sorteren en recycleren. Samen met de animatoren reizen de kinderen naar een
sprookjesland waar ze de luie bewoners helpen het land opnieuw proper te maken.
Scholen kunnen zich gratis inschrijven.
•
•
•

Leerlingen van de tweede graad lager onderwijs maken kennis met zwerfvuil en
afbraaktijden.
Scholieren van de derde graad van het lager onderwijs worden voor één dag journalist
en analyseren al wandelend zwerfvuilfracties.
De lespakketten voor buitengewoon onderwijs werken met suggesties. Leerkrachten
kunnen zo zelf inschatten welke inhoud het best past bij het niveau van hun leerlingen.

Iedereen mag de lespakketten van ILVA gebruiken, maar om ze te downloaden moet je je eerst
registreren.
Mooimakers ontwierp samen met Marc de Bel een leesverhaal getiteld “De wraak van ridder
Piepus”. Bestel hem via de webshop!
Er zijn ook lessenpakketten rond plattelandsklassen.
SECUNDAIR ONDERWIJS
Als leerkracht van het secundair onderwijs kan je gebruik maken van kant-en-klare lesfiches en
didactisch materiaal.
Enkele voorbeelden:
-

Tijdens de lessen Natuurwetenschappen gaan scholieren van de eerste graad ASO op zoek
naar de verschillen tussen de voedsel- en afvalkringloop.
Leerkrachten Aardrijkskunde leggen aan hun leerlingen de oorzaken en gevolgen van de
plastic soep in oceanen uit.
Tijdens Maatschappelijke Vorming schrijven leerlingen zwerfvuilpoëzie.

Scholieren maken bermborden
Secundaire scholen in Beringen gebruikten in 2013 de lessenpakketten van Mooimakers om zwerfvuil
aan te pakken. De properste scholen kregen achteraf een beloning.
Beringse scholieren gingen ook aan de slag met bermborden. Wie het mooiste ontwerp maakte,
kreeg een duurzame uitstap cadeau. Het beste bermbord kreeg bovendien een plekje op een
'zwerfvuilhotspot'.

VOLWASSENENONDERWIJS
De lespakketten voor de hoogste graad secundair onderwijs zijn ook geschikt voor het
volwassenenonderwijs, bijvoorbeeld voor inburgeringscursussen.

2. Kaart zwerfvuil buiten de schooluren aan
OP STRAAT
Operatie Proper wil geëngageerde scholen een handje toesteken om zwerfvuil aan te pakken door
-

samen een actieplan op te stellen
opruimmateriaal en lespakketten aan te bieden
een beloning uit te reiken

Scholen in deelnemende gemeenten kunnen zich vrijblijvend inschrijven. Hier vind je meer info over
Operatie Proper.

IN HET THEATER
Wannes Verteltheater wil kinderen en jongeren vanop de planken leren hoe met afval om te gaan.
Acteurs vertellen over de ecologische voetafdruk, zwerfvuil en de plasticsoep.
De toneelgroep maakt stukken voor verschillende doelgroepen, van lagere tot middelbare school.

OP SOCIALE MEDIA
‘#Doenormaal’
Met de campagne “Doe normaal, gooi je afval in de vuilnisbak” bereikte Mooimakers de jongeren op
hun kanalen; Snapchat, Facebook en Instagram. Bekijk de filmpjes hier.

