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1. ORIËNTEREND GESPREK
MET STICHTING VAnG
• Bestuursleden van de Stichting VAnG bezoeken de school.
Zij geven uitleg over de voordelen van de Afvalvrije School.
Voordelen voor uiteraard het milieu, de school en de gemeente.
Hierbij worden de flyers uitgereikt.
• De schoolleiding wordt gewezen op het ruimen van zwerfvuil
rondom de school => een schone schoolomgeving is het goede
voorbeeld.
• De school is geen bedrijf maar een maatschappelijke organi
satie. Het gesprek met politieke partijen en gemeente heeft
als onderwerp dat de afvalscheiding van de school buiten de
bedrijfsmatige afvalwerking gehouden dient te worden.
• Doelstelling van de Afvalvrije School is dat er zo min mogelijk
afval de school inkomt. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden
dat er alleen nog maar afval de school uitgaat dat hergebruikt
(gerecycled) kan worden. Restafval moet zoveel mogelijk
gereduceerd worden en het liefst naar nul worden terug
gebracht.

2.	CREËREN VAN BREED
DRAAGVLAK NAAR OUDERS
EN LEERLINGEN
Directie en leerkrachten zijn belangrijke pleitbezorgers voor het
concept Afvalvrije School.
Goed voorbeeld doet daarbij goed volgen.
Effectieve communicatie met leerlingen, ouders en overige
werknemers van de school is cruciaal. Stichting VAnG heeft
ruime ervaring met het verspreiden van de boodschap en wil
graag ondersteuning geven met tips en adviezen en een voorbeeldbrochure.
Meervoudige intelligentie
Bewustwording dat afvalscheiding en het voorkomen van zwerfvuil van belang is voor de gezondheid van onze planeet, is bij
kinderen (en ook bij volwassenen) niet altijd vanzelfsprekend.
Gesprekken die gelardeerd worden met illustratieve voorbeelden
activeren het denkproces en zorgen voor bewustwording.
Het gaat niet alleen om een wijziging van de mindset, maar ook
daadwerkelijk deze gewijzigde mindset omzetten in daden.

3.A 	EDUCATIE DOOR EEN
WORKSHOP: DE START
Met z’n allen aan de slag en dat doen we letterlijk allemaal.
Directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, conciërge, schoonmaakdienst, vrijwilligers, belangstellenden, buren komen samen.
Bij zonnig en warm weer geeft een bijeenkomst op het schoolplein
een vrolijke dimensie. Onder andere omstandigheden wordt
aanbevolen om de aula of een andere gezamenlijke ruimte te
gebruiken.
De directie geeft door middel van een enthousiaste speech het
startsein voor het project ‘Afvalvrije School’.
In de speech de volgende essenties:
• Afval wordt grondstof door scheiding bij de bron;
• Hergebruik grondstof, zodat dit in de grondstoffenkringloop
terechtkomt;
• Minder afval in de verbrandingsoven. Dit voorkomt CO2-uitstoot.
• Maar ook: als je een afvalvrije school wil zijn dan betekent dat
er zo min mogelijk afval de school inkomt.
• Afval dat de school uitgaat moet weer gerecycled kunnen
worden. Afvalscheiding is hiervoor de sleutel.

3.B 	EDUCATIE – INTERACTIEF
MET ACTEUR, MILIEUTEAM
EN CREATIVITEIT
Educatie in de vorm van interactiviteit. Voor deze vorm is gekozen
omdat de bewustwording dan sneller en efficiënter gerealiseerd
wordt. De nadruk is gericht op meervoudige intelligentie. Bewust
bezig zijn met de praktijk activeert het denkvermogen.
De workshop van docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma met
het typetje: Koos de Vuilnisman
Koos verzorgt een les over afval. Met praktijkvoorbeelden gelardeerd
met humor en zang weet hij de leerlingen goed te bereiken. Een les
over afvalscheiding en zwerfafval is voor de scholieren een feest
waar meer dan ooit geleerd wordt. De leerlingen worden enthousiast
gemaakt afval op een creatieve wijze aan te pakken. Speerpunt is
hoe restafval het beste kan worden voorkomen. Er wordt heel sterk
rekening gehouden met het feit dat verschillende kinderen een
verschillende aanleg hebben en de kinderen worden aangemoedigd.
De lessen zijn vooral doelgericht.
Bedrijven
In de klas worden diverse bedrijven gevormd:
• De PR-afdeling maakt een nieuwsbrief voor directie, leerkrachten
en ouders met daarin informatie over de lesstof, een verslag van de
start en een verzoek voor medewerking.
• Een creatieve afdeling die mooie enveloppen maakt van foto’s uit
tijdschriften en van afval een kunstwerk maakt.
• Een artistieke afdeling die gedichten maakt en raps schrijft die
opgevoerd worden tijdens een podiumbijdrage.
• De recycle-afdeling demonteert apparaten en onderzoekt de losse
onderdelen die vervolgens gescheiden worden zodat het kan
worden hergebruikt.
• De marketingafdeling houdt zich bezig met het bedenken van een
slogan, het ontwerpen van posters en het verzinnen van uitingen
die de boodschap duidelijk moeten overbrengen. Individuele opdracht: ontwerp een poster met daarop een kernachtige weergave

waarmee de inwoners worden geïnspireerd om afval goed te scheiden. De winnende slogan zal op de vuilniswagens getoond worden.
De wethouder milieu inschakelen voor jury en prijsuitreiking.
Werkboek
In een werkboek kunnen de werkstukken verzameld worden. In de
werkboeken worden bovendien tips en ideeën beschreven om te
komen tot een beter milieu. De werkboeken worden dan door een
jury beoordeeld.
Doelomschrijving – VanG Milieuprijs
Doelstelling is om tot een beter bewustzijn van basisschoolleerlingen
te komen op het gebied van een schone leefomgeving, het omgaan
met de natuur, het benutten van de grondstoffen, hergebruik afval,
het eigen gebruik en verbruik. Afval wordt materiaal en zit barstensvol grondstoffen voor nieuwe materialen. Er is maar één planeet
Aarde waar leven mogelijk is. Leven op Pluto of Mercurius is er
bijvoorbeeld niet. De leerlingen wordt iets bijgebracht waar ze
goede herinneringen aan zullen krijgen. Praktische ideeën bijvoorbeeld waarop zij kunnen besparen. Denk aan zuiniger met energie
omgaan en bewust zijn met het kopen van gebruiksvoorwerpen en
producten. Tijdens de lessen van Theodoor bedenken de leerlingen
minimaal tien tips om te komen tot een schone leefomgeving.
Daarnaast zal bij goede weersomstandigheden zwerfvuil rondom
de school geruimd worden. Een schone leefomgeving is een basis
om je prettig en veilig te voelen. Het optreden c.q. college van
gastdocent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma (Koos de Vuilnisman)
is georiënteerd en geïnspireerd op bovenstaande doelomschrijving.
Milieuteam
Als er nog geen milieuteam is worden leerlingen enthousiast gemaakt om een team op te zetten. Het Milieuteam ziet erop toe dat
alles bij de bron wordt gescheiden en dat facilitaire zaken goed
worden geregeld. Zij organiseren een schema waarin geregeld is
wanneer de grondstofunits worden leeg- en schoongemaakt, dan wel
voorzien worden van nieuwe zakken. Leerlingen uit het Milieuteam
nemen zitting in de Kinderraad.
Zie de website van: Natuur Avontuur: www.natuuravontuur.com
Stichting VAnG: www.moederaardegezond.nl

4. LOGISTIEKE AANPASSINGEN

Grondstofunits
In overleg met de Stichting VAnG plaatst het Milieuteam grondstofunits in de lokalen en overige algemene ruimtes. In de units
wordt ALLES op de bron gescheiden. Een opsomming van schoolafval: papier, plastic, pennen, stiften, markers, paperclips, nietjes,
gft, klei- en handwerkresten, batterijen. Afvalbakken zijn overbodig en worden na plaatsing van de grondstofunits verwijderd.
Het afval wordt gescheiden aangeboden aan de inzamelaar die
verantwoordelijk is voor de betreffende plaats.
De schoonmaakprocedure voor de grondstofunits is te vinden op
de website van Stichting VAnG. (www.moederaardegezond.nl)
Drinkbeker/lunchbox
De grondregel is alleen recyclebare materialen in de school te
brengen. Om de afvalstroom van eenmalige verpakkingen, zoals
drinkpakjes, tegen te gaan wordt geadviseerd om de leerlingen te
wijzen op het gebruik van een drinkbeker en lunchbox. De school
kan overwegen om deze materialen aan de leerlingen te verstrekken. Facilitering van drinkbeker/lunchbox en van grondstoffenunits kan gefinancierd worden op verschillende manieren.
• Schoolactie zoals een sponsorloop;
• Gemeentelijke bijdrage in de vorm van subsidie;
• Zakelijke sponsor, plaatselijke onderneming;
• Lening door de Stichting VAnG.

5. KEURMERK AFVALVRIJE SCHOOL

Wanneer u met uw school het Keurmerk
Afvalvrije School wilt verkrijgen dan
b etekent:
• Dat: Uw school hergebruik van grondstoffen
bevordert;
• Dat: De leerlingen van uw school actief worden
betrokken bij het hergebruik van grondstoffen;
• Dat: Uw school alles in het werk stelt om het Keurmerk
A
 fvalvrije School te behouden.
Het Keurmerk
Stichting VAnG verleent het Keurmerk Afvalvrije School. Op uw
verzoek stelt de Stichting VAnG jaarlijks vast of uw school nog
voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan het Keurmerk
Afvalvrije School.
Voorwaarden voor Keurmerk Afvalvrije School
Elke leerling heeft een eigen bidon of dopper; eenmalige
verpakkingen moeten vermeden en/of ontmoedigd worden.
1. In elk klaslokaal of in de hal staat een grondstofunit met
daarin bakjes voor:
a. PMD (plastic, metalen doppen, drinkverpakkingen)
Attentie: maak drinkverpakkingen geheel leeg ter
voorkoming van stank.
b. GFT (fruitafval)
De zak voor GFT moet composteerbaar zijn
c. P ennen, stiften, batterijen
d. Papier
e. Restafval
Ter bevordering van de bewustwording van het nut van gescheiden
inzamelen verdient het aanbeveling om de grondstofunit in het
klaslokaal te plaatsen.

2. De school beschikt over een Milieuteam/Kinderraad. In het
Milieuteam hebben leerlingen zitting. Volgens een schema
worden de grondstofunits leeg- en schoongemaakt, dan wel
voorzien van nieuwe zakken, zo vaak als dat nodig is.
3. Een leerkracht en/of de conciërge regelt of ziet erop toe, dat
problemen gemeld, besproken en opgelost worden.
4. Een leerkracht en/of conciërge regelt of ziet erop toe dat het
Milieuteam, wanneer er uitval is, op sterkte blijft. Dit betreft
dus vervanging in geval van absentie door ziekte of definitieve
vervanging in het geval van schoolverlaters.
Wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan verlengt
Stichting VAnG het Keurmerk Afvalvrije School voor het lopende
of zojuist afgesloten schooljaar.
Evalueren
Het verdient aanbeveling om gedurende het schooljaar de hier
boven vermelde voorwaarden te evalueren. Bespreek de voortgang
in het schoolteam en stel dit ook aan de orde tijdens een
voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers. Indien gewenst
kan Koos de Vuilnisman als extra motivator ingezet worden.
Iedereen is getuige
Stichting VAnG adviseert om bij de uitreiking van het Keurmerk
Afvalvrije School alle leerlingen daarvan getuige te laten zijn.
De uitreiking door een publiek bekend persoon, zoals de wet
houder of de burgemeester vergroot en onderstreept het belang
van gescheiden afval inzamelen en de volledige recycling van
grondstoffen.

6.	UITREIKING KEURMERK
AFVALVRIJE SCHOOL

Wanneer de school voldoet aan vastgestelde voorwaarden dan
wordt de officieel het Keurmerk Afvalvrije School uitgereikt.
Een afvaardiging van de stichting VAnG overhandigt officieel het
keurmerk-bordje “afvalvrije school”. Voor de uitreiking worden
ouders, pers en de wethouder uitgenodigd. Koos de Vuilnisman is
de hele dag op school om de kinderen op zijn geheel eigen wijze
het een en ander te leren over zuinig zijn op onze aarde.

7. JAARLIJKSE UPDATE-DAG

Het is belangrijk om het nieuwe afvalbeleid te borgen. Het Keurmerk moet behouden blijven. Daarom is er een jaarlijkse “update-dag”. Tijdens deze dag bezoekt een afvaardiging van stichting VAnG de school en wordt gecontroleerd of de school nog
steeds handelt volgens het keurmerk. Rode draad is de grondstoffenkringloop. Is deze nog steeds actueel binnen en buiten de
muren van het schoolgebouw. Koos de Vuilnisman is op deze dag
ook aanwezig en geeft een dagdeel college aan de een groep in de
bovenbouw en hij bezoekt de andere groepen.
De bedoeling is dat iedere groep kennis krijgt van de update-dag,
zodat iedereen weet waarom en waardoor hun school het keurmerk afvalvrije school heeft.
Als de school voldoet aan de criteria van het keurmerk dan mag
de school zich weer voor een jaar Afvalvrije School noemen.
NB: De term update-dag moet niet letterlijk genomen worden.
Het kan namelijk zijn dat er, zeker bij grotere scholen, meerdere
dagen nodig zijn om tot een afgewogen oordeel te komen over
het keurmerk Afvalvrije School.
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