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1 Vooraf  

 

 

Beste leerkracht, 

 

In deze werkmap vindt u de handleidingen bij het Clean Wise-project: het educatieproject dat 

afval scheiden op school faciliteert en leerlingen helpt zelf te ontdekken hoe we van afval 

geschiedenis kunnen maken. Samen met leerkrachten en leerlingen willen we met Clean Wise 

bijdragen aan ‘duurzaam scheidingsgedrag’ op school én thuis.  

 

1.1 Materiaal voor in de klas  

De basis van het klassikale materiaal bestaat uit twee A3-werkplaten. Legt u beide platen tegen 

elkaar dan vormen de halve cirkels op de platen de grondstoffenkringloop. De platen zijn op 

verschillende manieren en voor verschillende leeftijden inzetbaar. Beide platen bevatten een 

basisopdracht en aanvullende suggesties. Natuurlijk kunt u bij de werkplaten ook gebruik 

maken van eigen inzichten of ervaringen.  

 

1.1.1 Werkplaat 1  

Wat maken we van jouw afval? is geschikt voor de groepen 3 tot met 8. De basisopdracht en de 

verschillende lessuggesties vindt u in de handleiding in deze werkmap. De oudere groepen 

kunnen na de basisopdracht eventueel al starten met Werkplaat 2. 

  

1.1.2 Werkplaat 2  

In welke bak hoort jouw afval? is met name geschikt voor de groepen 6 tot en met 8. Ook deze 

basisopdracht vindt u, net als antwoorden en toelichting, opgenomen in de handleiding. De 

handleiding geeft bovendien tips voor extra verwerking. 

 

1.1.3 Werkplaat 3  

Plastic soep…wat een troep is met name geschikt voor de groepen 6 tot en met 8. De 

uitwerking van de opdrachten en suggesties voor werkwijzen zijn opgenomen in de handleiding.  
 

NB Niet alle gemeenten in het werkgebied van Circulus-Berkel hanteren dezelfde afvalstromen. 

In een enkel geval kan het voorkomen dat u een kleine aanpassing moet doen in de uitleg.  
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1.2 Materiaal voor thuis én op school 

 

1.2.1 CleanKids-site 

De CleanKids-website is ontwikkeld voor school en thuis. Leerlingen vinden op deze site naast 

onder meer weetjes leuke knutseltips, bouw- en zoekplaten en ideeën voor spreekbeurten.  

 

1.2.2 Thuiskrant CleanKids  

CleanKids is een krant op posterformaat voor kinderen en ouders. CleanKids kan in de klas 

worden opgehangen maar wordt in de eerste plaats door de leerkracht mee naar huis gegeven. 

Zo komt de ‘scheiding- en inzamelboodschap’ ook de huiskamer binnen. De krant vormt - met 

de Thuisopdracht – de brug tussen de school- en thuissituatie. 
 

1.2.3 Thuisopdracht  

De Thuisopdracht is bestemd voor de groepen 6 tot en met 8 en wordt in de krant gevouwen. 

Met de leerkracht wordt een opdracht gekozen die thuis wordt uitgevoerd. Natuurlijk mogen 

ouders of verzorgers assisteren. De informatie en verwerkingssuggesties bij de Thuisopdracht 

vindt u in de handleiding in deze werkmap. 

 

1.2.4 Ouderinformatie  

Clean Wise vraagt – als project gericht op attitude en (duurzaam) gedrag – om betrokkenheid 

van ouders.  

 Bij het intakegesprek met de projectcoördinator is een memo aan de ouders overhandigd. 

Deze boodschap wordt meegenomen in de nieuwsbrief van school of een schoolkrant. 

  Voorop de CleanWise-krant is een korte ‘brief’ afgebeeld met informatie die relevant is voor 

ouders of verzorgers.  

 

1.3 Meer materiaal nodig?  

De werkplaten kunt u kosteloos nabestellen bij Circulus-Berkel. Het e-mailadres of 

telefoonnummer voor de bestelling vindt u achterin deze werkmap. 

 

1.4 Uw suggesties  

 Clean Wise is in de eerste plaats een project met én voor het onderwijs. Uw lessuggesties, 

ideeën of ervaringen zijn daarom van harte welkom. Zo werken we samen aan een project 

dat groeit door wederzijdse kennis en ervaring. Onze contactgegevens vindt u achterin deze 

handleiding. We horen graag van u. 

 

Wij wensen u en uw groep(en) inspirerende en fijne lessen toe!  
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2 Handleiding Werkplaat 1 

 

In welke bak hoort jouw afval?  

 

2.1 Doel  

 

 Herkennen en onderscheiden van de verschillende afvalstromen. 

 Sorteren/categoriseren van deze stromen. 

 Combineren van de juiste afvalstroom met de juiste bak of –container.  

 

2.2 Doelgroep  

 

Werkplaat 1 is geschikt voor de groepen 3 t/m 8. De groepen 6 t/m 8 behandelen werkplaat 1 

kort als voorbereiding op werkplaat 2. De jongere groepen gaan na de basisopdracht verder 

met de Opdracht(en) op maat (4). Deze zijn ook geschikt voor oudere leerlingen, zij kunnen na 

de basisopdracht ook meteen starten met werkplaat 2.  

 

2.3 Werkwijze  

 

Deze werkplaat bestaat uit een ‘basisopdracht’. Bij deze opdracht is het handig oude 

tijdschriften, kranten en lijm of kleurpotloden bij de hand te hebben (afhankelijk van de keuze 

van de leerkracht). 

 

2.3.1 Basisopdracht  

 

 De kinderen verbinden eerst - individueel of in groepjes - met een potlood de verschillende 

soorten afval met de juiste inzamelmiddelen. De ‘icoontjes’ maken duidelijk welke 

afvalstromen welkom zijn in het inzamelmiddel. 
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Nu kunnen de leerlingen de open rondjes opvullen met eigen plaatjes: ze gaan in oude kranten 

of tijdschriften op zoek naar ‘afval’, knippen de plaatjes uit en plakken ze in de vakjes. Natuurlijk 

kunnen er ook tekeningetjes gemaakt worden. De leerlingen trekken weer lijntjes naar het juiste 

inzamelmiddel.  
 

2.3.2 Opdrachten op maat  

 

Na de basisopdracht kunnen de leerlingen aan de slag met werkvormen die ze vertrouwd 

maken met het proces van afval herkennen, sorteren en scheiden. Zo komt alles straks in de 

juiste bakken terecht en kan er zoveel mogelijk hergebruikt worden!  

 

Voor de opdrachten 4.2 en 4.3 zijn groepjes nodig. Deze groepjes worden gevormd bij de 

eerste opdracht: 4.3. 

 

2.3.3 Sorteerspel  

 
De leerkracht neemt een vuilniszak met (redelijk schone) verpakkingen en ander afval (lees 

'nieuwe grondstoffen') mee. De gevulde vuilniszak kan ook door de andere groepen op school 

gebruikt worden. Per afvalcategorie (5) kan de zak bijvoorbeeld 6 materialen bevatten voor een 

groep met 30 kinderen. 

 

De antwoorden 

 Oranje container voor kunststof (plastic) en metalen verpakkingen en drankenkartons: 

plastic flesje, melkpak, sappak, drankblikje, klein flesje 

 Glascontainer: lege fles, chocopasta-pot 

 Groene gft-container: banenschil, klokhuis, verwelkte bloem 

 Papierdoos: oude krant, lege closetrol 

 Grijze container voor restafval: pleister, oude tandenborstel, chipszak, medicijnenstrip. 

Deze laatste twee verpakkingen hebben metalen (binnen)laag: daarom kunnen ze – net 

als bijvoorbeeld koffieverpakkingen en kauwgomstrips- niet voor recycling aangeboden 

worden. 
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Ieder kind grabbelt iets uit de vuilniszak. Er wordt niets gezegd maar gewacht tot ieder kind iets 

heeft. Dan zoeken de kinderen met afval uit dezelfde categorie elkaar op. Ze zeggen daarbij 

nog steeds niets. Zo vormen zich groepjes.  

 

De groepjes komen één voor één naar voren. De leerkracht kijkt met de kinderen of het klopt. 

Natuurlijk mag er nu weer gepraat en overlegd worden. De leerkracht zet de juiste groepjes op 

een rij.  

 

Nu zijn er groepjes leerlingen ontstaan met een eigen ‘afval- of grondstoffencategorie’.  

Deze leerlingen kunnen op school bijvoorbeeld zorgen voor hun categorie of andere 

activiteiten ondernemen. Hieronder volgen twee suggesties die aangepast kunnen 

worden aan het niveau van de groep of individuele leerlingen.  

 

2.3.4 Grondstoffenteams  

 

Elke groep heeft nu een afvalstroom 'geadopteerd' en is verantwoordelijk voor het afval dat hier 

bij hoort. Zo zorgt een groep leerlingen ervoor dat papier naar de papiercontainer gaat als de 

bak in de klas vol is en is er een groep die de plasticbak in de gaten houdt. De kinderen zijn een 

afgesproken periode samen verantwoordelijk voor de eigen categorie. 
 

Met de leerkracht bespreken de groepen welke bakken gebruikt worden, wanneer de bakken 

geleegd mogen worden en wie uit de groep dat doet (volgorde of taakverdeling). Als groep let je 

goed op of jouw afvalstroom op de juiste plek terecht komt.  
 

Categorieën met voorbeelden 

 Verpakkingsmateriaal  

 Plastic (oranje icoon op de werkplaat): yoghurtbeker, shampoofles, plastic flesje 

 Drankpakken (roze icoon op de werkplaat): drinkpakje, melkpak, sappak 

 Metaal (paars icoon op de werkplaat): conservenblik, frisdrankblikje, leeg siroopblik 

 Restafval (grijs icoon): watjes, tandenborstel, chipszak, pleisters, stofzuigerzak 

 Gft (groen icoon): eierschaal, theezakje, schil, bloemstengel  

 Oud papier (blauw icoon): kartonnen verpakking, eierdoos, tijdschrift, krant, lege closetrol 

 Glas (geel icoon): lege potjes, lege flessen 
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Iets oudere kinderen (groep 5/6) kunnen samen een afvalkalender maken, om te zien wanneer 

het afval wordt opgehaald, en wie welke taak heeft. Indien er een conciërge op de school 

aanwezig is kan hij/zij worden betrokken. 
 

Het is leuk om te weten wanneer al het afval op school precies wordt opgehaald. Daarvoor 

kunnen de oudere kinderen een afvalkalender maken via www.circulus-berkel.nl. Ze voeren 

daarvoor de postcode en het huisnummer van de school in. De kalender kan eenvoudig worden 

geprint en wordt op een praktische plek opgehangen.  
 

2.3.5 Collage 

 

Met de eigen groep maken de kinderen een collage van het afval (producten en grondstoffen) 

dat bij de eigen categorie hoort. Bijvoorbeeld een collage over oud papier of plastic 

verpakkingen. Gebruik afbeeldingen uit tijdschriften, fotootjes, tekeningen of stukken van 

verpakkingen zelf..... Alles komt op een grote poster of op een stuk behang. De kinderen 

hangen de collage op een mooie plek. 
 

Het resultaat kan bewonderd worden door de hele school en natuurlijk de ouders. Ook is het 

leuk om een expositie te verzorgen en daarbij gasten uit te nodigen.  
 

2.3.6 Filmpjes en beeldmateriaal  

 
Enkele tips:  

 Voor de jongere leerlingen biedt School TV een leuke aflevering over het scheiden van afval 

(trefwoord ‘afval’).   

 Er was eens.... een tijd zonder afvalbakken en vuilniswagens. Wat deden mensen toen met 

afval en oude spullen? Een mooie animatie over grondstoffen en afvalscheiding. 

 

Deze en meer filmpjes voor in de klas vindt u op www.circulus-berkel.nl/cleanwise (‘Filmpjes in 

de klas’). 

http://www.circulus-berkel.nl/
http://www.circulus-berkel.nl/cleanwise
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3 Handleiding Werkplaat 2 

Wat maken we van jouw afval?  

 

3.1 Doel  

 
 Zien wat er gebeurt met de afvalstromen die wij op school en thuis scheiden. 

 Ervaren dat veel afgedankte materialen en stoffen waardevol zijn: door hergebruik of het 

maken van nieuwe producten. 

 In actie komen door zelf afval te scheiden en afval te voorkomen.  

 

3.2 Doelgroep  

 
Werkplaat 2 is geschikt voor de groepen 6 t/m 8 en een vervolg op werkplaat 1. Werkplaat 1 

kan door de bovenbouw zowel in zijn geheel als individueel (zonder verdere opdrachten) 

worden behandeld.  

 

3.3 Werkwijze  

 

3.3.1 Aan de slag met de afbeeldingen (linkerkant werkplaat) 

 

De afbeeldingen op de werkplaat staan voor de stappen in het proces van recycling en 

hergebruik: Thuis - Verzamelen - Verwerken - Resultaat. De leerlingen denken na over de 

juiste volgorde. Daarna knippen ze de afbeeldingen uit en leggen ze de plaatjes op volgorde 

neer.  

 

Hebben leerlingen moeite met de volgorde? Dan zijn er extra hints van de docent. Deze tips 

kunnen ook vooraf aan de leerlingen worden uitgedeeld.   
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 Uitleg en weetjes 

 Van Snoeiafval kunnen nog veel nuttige dingen gemaakt worden. Wat dacht je van de 

houtsnippers in de speeltuin (of misschien wel op jullie schoolplein)? 

 Kunststof (plastic) verpakkingen worden ingezameld en in de fabriek gesorteerd in 

verschillende soorten. Daarvan worden ‘granulaatkorrels’ gemaakt. Van die korrels 

worden nieuwe verpakkingen worden gemaakt maar ook bijvoorbeeld fleece-truien… 

 Oud papier (bijvoorbeeld kranten) wordt na het inzamelen in de fabriek gesorteerd en 

met water vermengd: het wordt papierpulp. Als alle viezigheid verwijderd is wordt van 

pulp nieuw papier gemaakt. Papier kan dus terugkomen al de krant, briefpapier maar 

ook als toilet- of keukenrol....  

 Groente-, fruit- en tuinafval (gft) ken je als de theezakjes, schillen of verwelkte 

bloemen die je in de groene bak gooit. Gft wordt ‘gecomposteerd’, links onderaan zie 

je een composthoop. Door ‘verrotting’ zet gft zichzelf om in compost: een hele goede 

verbeteraar voor bloemen en planten. Het lijkt een beetje op tuinaarde en... het stinkt 

niet!  

 Restafval (vuilniszak) willen we natuurlijk zo min mogelijk... Het gaat in de grijze bak 

of in de verzamelcontainer. Op het plaatje zie je hoe die geleegd wordt. Restafval 

wordt verbrand, helaas zit daar veel tussen wat hergebruikt kan worden. Zonde! 

Gelukkig kunnen we bij verbranden ook energie opwekken. Maar ja, dat kan maar één 

keer. En al die nuttige grondstoffen komen niet terug op de aarde. Minder afval maken 

en afval scheiden dus. 

Tips van de docent 

Op de kaartjes staan letter(s). Een juiste reeks vormt een woord: 

 Een reeks begint met Snoeiafval en vormt het woord toekomst 

 Een reeks begint met Plastic verpakkingen en vormt het woord waarde 

 Een reeks begint met Oud papier en vormt het woord grondstof 

 Een reeks begint met GFT en vormt het woord schoon 

 Een reeks begint met Restafval en vormt het woord energie  
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3.3.2 Aan de slag met de vragenkaarten (rechterkant werkplaat) 

 

Met de vraag- en opdrachtkaartjes (rechts) stellen de leerlingen elkaar vragen of vervullen ze 

samen een opdracht. Voor enkele opdrachten hebben de groepjes een zandloper of stopwatch 

nodig. Sommige opdrachten hebben een competitie-element. Daarom is het handig om de klas 

vooraf te verdelen in twee grote of meerdere kleinere groepjes. Na afloop kunnen de scores van 

enkele vragen worden vergeleken. Welk groepje heeft de meeste voorbeelden gegeven? Wie 

heeft de mooiste namen verzonnen? Etc.  
 

 

Antwoorden vragenkaartjes 

Kaart 3:  Het meeste textiel bestaat uit kleding die opnieuw gebruikt wordt 

(kringloopwinkels, ontwikkelingslanden etc.). Iemand anders de 

kleding dus nog goed gebruiken. Van de rest wordt bijvoorbeeld 

poetsdoeken gemaakt of vulling voor knuffels. Ook worden de 

vezels gebruikt voor ondertapijt, isolatiemateriaal en matrassen.*  

Kaart 5:   Tennisballen worden gemaakt van gerecycled kunststof. 

Kaart 6: Nieuwe verpakkingen (flacons, tubes etc.), speelgoed, jerrycans, 

gieters, tuinstoelen, noem maar op… Omdat kunststof wordt 

gemaakt uit aardolie bespaart recyclen dus een kostbare en steeds 

schaarsere grondstof: olie.*    

Kaart 8:   Oud papier. 

Kaart 9:   Glas kan oneindig worden gerecycled. 

Kaart 10:  65% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden en hoeft dus niet 

verbrand te worden! 

Kaart 12:  Blik kan oneindig worden gerecycled.  

Kaart 13:   Circa 50 jaar.  

Kaart 16: Kartonnen dozen, krantenpapier, toiletpapier, keukenpapier, 

briefpapier etc. etc.* 

Kaart 18:  Glas was eerst …. glas! In Nederland worden alle glazen 

verpakkingen gerecycled. Er worden dus geen glazen potten 

flessen meer gemaakt van zand en soda (de oorspronkelijke 

grondstoffen). Dat scheelt zandafgravingen, beter voor het milieu!  

 

*Veel voorbeelden zijn te vinden op www.circulus-berkel.nl/cleanwise onder                                      

  Spreekbeurten (Wat er met uw afval gebeurt).  

 

 

 

 

http://www.circulus-berkel.nl/cleanwise
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3.3.3 Workshop  

 
De werkplaat kan gekoppeld worden aan een ervaringsgerichte workshop, een doe- en kijkles 

waarin kinderen zelf afval recyclen. Zo transformeren ze iets dat ze als ‘afval’ beschouwen naar 

een echt gebruiksproduct dat waarde heeft voor henzelf. Meer informatie bij Circulus-Berkel. 

 

3.3.4 Leuke extra’s  

 

Doen, Durven en de Waarheid… 

 

Doen! Zelf aan de slag 

In de speciale workshop kun/kon je zelf aan de slag. Maar bedenk ook zelf ideeën: wat kan je 

zoal met afval doen? Bedenk experimenten, maak collages, foto’s, schetsen, geen idee is te 

gek. De expositie is straks voor iedereen te bezichtigen. 

 

Durven! Kom in actie.. 

Maak samen met andere kinderen plannen voor het verminderen van afval op school. Verzin 

ideeën en zoek oplossingen. Bijvoorbeeld:   

Hoe zorgen jullie ervoor dat  afval in de juiste bakken komt? Hoe kun je ouders 

informeren? Hoe ga je om met meesters en juffen die zich niet aan de regels houden?  

Meer leuke ideeën: maak posters om je klas- en schoolgenoten aan te sporen, beloof een feest 

als iedereen straks goed bezig is met afval scheiden… vul maar aan.  

 

De waarheid! Doorpraten  

Ga samen in gesprek over het scheiden en voorkomen van afval. De vragenkaarten op 

werkplaat 2 kunnen daarbij helpen. Een paar ‘doorvragers’:  

Wat doe je zelf aan afvalscheiding?  Wat doen je ouders? Hoe kun je er voor zorgen dat 

afval nog beter gescheiden wordt? Hoe zorg jij voor minder afval? . 

Vul maar aan… 
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3.3.5 Filmpjes en beeldmateriaal 

 

Enkele tips: 

 
 Wat gebeurt er met jouw afval?  

Van Schillenboer tot milieustraat...  

Waarom ruimt Anic op? 

Wat gebeurt er in de sorteerfabriek?  

 
 De vele levens van jouw afval. 

Wat doet koffieprut op jouw trapveldje..? 

Wist je dat het Nederlands elftal in 2010 speelde met shirts van gerecycled plastic? 

Hoe maak je van bergen oud papier nieuw papier? 

 

Deze en meer filmpjes voor in de klas vindt u op www.circulus-berkel.nl/cleanwise (‘Filmpjes in 

de klas’). 

  

http://www.circulus-berkel.nl/cleanwise
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4 Handleiding werkplaat 3 

Plastic soep…wat een troep!  

 

4.1 Doel 

 

Werkplaat 3 is bedoeld om kinderen bewust te maken van het belang om  zwerfvuil te 

voorkomen. We richten ons onder meer op zwerfvuil dat herbruikbaar is: plastic flesjes, blikjes 

en drankpakjes, die gratis mee kunnen met de oranje container voor Plastic, Metalen en 

Drankpakjes (PMD). 

 

Met gevarieerde opdrachten die een beroep doen op zowel rekenvaardigheid, aardrijkskunde, 

biologie en creativiteit, helpen we kinderen op weg naar een schone leefomgeving, waar we 

samen voor zorgen en prettig in kunnen voelen. Kinderen hoeven zelf geen zwerfafval te rapen, 

maar het kan wel.  

 

4.2 Doelgroep  

 
Werkplaat 3 is geschikt voor de groepen 6 t/m 8. 

 

4.3 Werkwijze  

 

Deze werkplaat kan los van werkplaat 1 en 2 worden ingezet. De opdrachten zijn zowel 

individueel als groepsgewijs te maken. Hieronder een toelichting per opdracht.  

 

4.3.1 Opdracht 1 

 

1 Voorbereiding. Het intekenen van de kaart kan het best gezamenlijk worden gedaan 

1.1 

 

Individuele opdracht 

1.2 

 

Individuele opdracht 

1.3 Groepsopdracht of klassikaal  

1.4 Klassikaal 

1.5 Klassikaal  
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4.3.2 Opdracht 2 

 

2 Handig is om eerst samen te kijken naar Google Maps Rivieren en wateren Nederland. 

Zoom in op de kaart, geef aan wat je op deze kaart kunt vinden: alle waterwegen 

(plassen, meren, kanalen, rivieren) bij jou in de buurt. 

2.1 

 

Individuele opdracht 

2.2 

 

Individuele opdracht 

 
4.3.3 Opdracht 3 

 

3 Handig is om te vermelden dat het soms heel lang duurt voordat zwerfvuil is 

afgebroken in de natuur. Hoe lang, daar gaan vier stellingen over. 

3.1  Antwoord: waar, plastic tasjes kunnen wel 20 jaar worden 

 

3.2 Antwoord: onwaar, blik van aluminium vergaat niet 

3.3  Antwoord: onwaar, kauwgum kan wel 20-25 jaar worden 

3.4 Antwoord: onwaar, glas wel een miljoen jaar oud worden 

 

4.3.4 Opdracht 4 

 

4 Suggesties van filmpjes zijn: 
 

http://plasticsoupfoundationjunior.org/plastic-soep/filmpjes/ 

 

 

4.3.5 Opdracht 5 

 

5 Deze opdracht vergt geen voorbereiding. Eventueel kan voor het maken van een 

stripje een tekeninstructie worden gegeven. 

 

 

http://plasticsoupfoundationjunior.org/plastic-soep/filmpjes/
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5 Docentenhandleiding thuisopdracht 

Thuis aan de slag! Vier leuke en leerzame thuisopdrachten   

 

Doel 

 
De leerlingen gaan thuis op zoek naar de mogelijkheden en gewoonten rondom afvalscheiding. 

Zo wordt de verbinding gelegd tussen de theorie en de praktijk op school èn de praktijk thuis; 

beide werelden vormen samen de directe belevingswereld van de kinderen. 

 

5.1 Doelgroep 

 
De thuisopdrachten zijn geschikt voor de groepen 6 tot en met 8.  

 

5.2 Werkwijze  

 
De opdrachten spreken verschillende intelligenties en leerstijlen aan. De leerkracht kiest (met 

de leerkracht) een passende opdracht uit. De kinderen kruipen bij iedere opdracht in een eigen 

rol of beroep.  

Gekozen opdrachten worden op het vel aangekruist en met de Clean Kids-krant mee naar huis 

gegeven. Met de leerlingen wordt afgesproken wanneer de opdracht afgerond moet zijn en 

eventueel gepresenteerd of besproken wordt.  

 

De thuisopdrachten zijn ook te downloaden op wwww.circulus-berkel.nl/cleanwise. Op deze site 

vinden de leerlingen bovendien tips en ideeën die ze op weg kunnen helpen. 

 

De vier opdrachten  

 De Journalist:    Interview over Afval Vroeger en Nu 

 De Kunstenaar of Ingenieur:  Een toekomsttekening of beeld van afval  

 De Schrijver:    Een kort verhaal over afval...  

 De Onderzoeker:    Wat gooi jij allemaal weg? Maak een logboek! 
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5.3 De Journalist: een interview 

 

Afval vroeger en nu 

Kies twee mensen die je wilt interviewen, bijvoorbeeld je ouders of je opa en oma. Stel vragen 

en ontdek ze ‘vroeger’ met afval omgingen. Is er ondertussen veel veranderd?  

 

Voorbeeldvragen: 

 Hoe zag het afval er toen uit?  

 Wat voor soorten afval waren er?  

 Wat deden jullie vroeger met je afval? Kun je dat vertellen over alle verschillende soorten 

afval? Werd al het afval echt verbrand… ? 

 Waren er dingen die we nu weggooien, maar vroeger niet? Waarom niet? Wat werd er mee 

gedaan? 

 Hoeveel afval was er? 

 Doe je nu aan afvalscheiding?  

 Welke soorten afval zamel je zelf gescheiden in?  

 Vind je afval scheiden belangrijk? 

 

Tip 1  Maak aantekeningen of neem het gesprek op. Dan weet je later nog wat er precies 

gezegd is. 

Tip 2  Kijk naar het filmpje ‘Er was eens...’ en ontdek wat mensen heeeel vroeger met hun afval 

deden.... Je vindt het op www.circulus-berkel.nl/cleanwise onder Spreekbeurten.  

 

Wat ga je er mee doen? Twee ideeën.  

Neem de antwoorden mee naar school en vertel aan de klas wat je gehoord hebt. Als je het 

leuk vindt kun je ook foto’s maken. Bijvoorbeeld van alle afvalbakken die je in en rondom het 

huis vindt. Je kunt de foto's ook gebruiken voor een collage. Of maak een kort verslag van de 

dingen uit de interviews die jij leuk of heel interessant vond. Hier kun je ook foto's voor 

gebruiken. 
 

5.4 De Kunstenaar of Ingenieur: een toekomsttekening 

 
Jouw tekening over afval 

Hoe zou de wereld er uit zou zien zonder afval? Bedenk of ontwerp je eigen wereld. Verzin 

oplossingen voor afvalproblemen van nu, en maak er een mooie tekening of een stripje van. 

http://www.circulus-berkel.nl/cleanwise
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Hou je van techniek of bouwen? Misschien kun je een werktekening maken van een apparaat, 

dat helpt bij het scheiden of hergebruiken van afval. 

 

5.5 De Schrijver: een kort verhaal  

 
Jouw verhaal over afval 

Er was eens… een wereld zonder afval.  

Bedenk hoe jouw wereld er uit ziet zonder afval. Schrijf bijvoorbeeld over een dag uit jouw 

afvalloze leven. Je kunt daarin ‘gewone’ situaties gebruiken. Bijvoorbeeld: Hoe sta je op? Wat 

eet je dan? Wat neem je mee naar school? Hoe doe je boodschappen en wat neem je mee op 

verjaardagsvisite? 

 

Misschien mag je het verhaal ook samen schrijven, dan maak je om en om een alinea… 

spannend!  

 

5.6 De Onderzoeker: maak een logboek! 

 
Wat gooi jij allemaal weg? 

Je gaat op onderzoek uit! Het onderzoeksobject? Dat ben je zelf! Hou een dag (of een week) 

lang bij wat je allemaal weggooit. Vraag je ouders om je te helpen. Schrijf op wat je weggooit, in 

welke afvalbak of –zak het hoort en hoeveel het weegt. Een werkblad is bijgevoegd bij deze 

lesbrief. Neem je logboek mee naar school. We gaan er in de klas mee aan de slag!  
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Instructies voor in de klas (alleen voor de leerkracht) 

De leerlingen kunnen met hun logboek eigen berekeningen maken en een beeld vormen van 

de effecten van inzameling en afvalscheiding thuis en/of op school. 

 Hoeveel blikjes, potjes, plastic verpakkingen is er (datum) bij jou thuis weggegooid? 

Hoeveel is dat per week? Per jaar? 

 En als we alle resultaten van de klas optellen? Hoeveel is dat per dag? En per jaar? 

Wat vind je daar van? Vind je het veel/weinig? 

 Bereken voor de klas hoeveel er van elk soort afval is opgeschreven (in kilo's). Reken 

uit hoeveel er dus voor recycling wordt aangeboden. Hoeveel restafval blijft over? 

Ongeveer 65% van het huisvuil wordt gerecycled. Doet jouw klas het beter of slechter 

dan gemiddeld? 

 



22 Docentenhandleiding Clean Wise , Docentenhandleiding thuisopdracht 

 13 juli 2016 versie 1  

Werkblad bij opdracht a. De Onderzoeker 

Maak een logboek! Wat gooi jij allemaal weg? 

 

Logboek 

Naam: Datum:  

Hoeveel mensen wonen bij jullie thuis?  

Wat is het? In welke afvalbak hoort het? 

(papier, glas, rest, groen, 

verpakkingen) 

Hoeveel gram weegt het? 
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6 Meer informatie  

Meer informatie… 

over afvalscheiding en – inzameling vindt u op www.circulus-berkel.nl Vragen over 

afvalscheiding- of inzameling op uw school kunt u stellen via het Digitaal Loket op de site of het 

Servicenummer 0900 9552. Deze werkmap…is een uitgave van Circulus-Berkel BV. De 

informatie uit deze map kunt u tevens vinden op www.circulus-berkel.nl/cleanwise  

 

Vragen of suggesties voor Clean Wise… 

zijn van harte welkom. Stuur uw e-mail over het educatieproject naar communicatie@circulus-

berkel.nl of neem telefonisch contact met ons op via het Servicenummer 0900 9552. U kunt 

daarbij vragen naar het team communicatie en refereren aan het Clean Wise-project. 
 

Deze werkmap… 

kunt u kosteloos bij ons bestellen. Gebruik daarvoor bovenstaande contactgegevens. Ook 

helpen wij u graag aan suggesties voor workshops of assistentie in de klas.   
 

Onze websites… 
 www.circulus-berkel.nl/cleanwise is een website voor kinderen, hun ouders en leerkrachten. 

De site bevat leuke weetjes, knutselplaten en –tips en ideeën voor spreekbeurten of 

werkstukken. Onder de ‘Filmpjes in de klas’ vindt u een verzameling mooie filmpjes en 

animaties voor gebruik in de lessen.  

 

 www.circulus-berkel.nl bevat algemene informatie over afvalscheiding en –inzameling. Hier 

vindt u ook de digitale afvalkalender met een zoekfunctie op de postcode en het huisnummer 

van uw school.  

 

 

 

http://www.circulus-berkel.nl/
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