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Kinderen
bewust leren
omgaan met afval
Leren Afval Beheren Op school (LABO) is een educatieve workshop die
leerlingen uit de tweede en derde graad van het lager onderwijs bewust leert
omgaan met afval. De nadruk ligt op het voorkomen, hergebruiken, sorteren
en recycleren van afval, het vermijden van zwerfvuil en het streven naar
duurzame consumptie. De leerlingen maken kennis met alle facetten van het
sorteer- en recyclageproces. Ze krijgen praktische tips die ze meteen kunnen
toepassen, op school en thuis.

Verloop
Voorbereiding
Leerkrachten krijgen het voorleesverhaal ‘Victor en de magische amulet’ als
introductie toegestuurd. Victor, het hoofdpersonage uit het verhaal, vraagt daarna
aan de leerlingen om op onderzoek te gaan naar zwerfvuil in hun eigen school,
ter voorbereiding van de workshop. Ze krijgen een vragenlijst waarmee ze het
afvalbeheer en de netheid in en rond hun school in kaart kunnen brengen. Ze
vragen ook medeleerlingen en leerkrachten naar hun mening.

Workshop
De avonturen van Victor lopen als rode draad door de workshop, waarin we actieve
methodieken afwisselen met interactief beeldmateriaal. Het sorteerspel leert
de leerlingen correct sorteren. In groepjes ontdekken ze in de recyclagekoffer
de levenscyclus van glas, papier-karton en PMD, van grondstoffen tot en met
gerecycleerde producten. De kinderen leren waarom ze zuinig moeten omspringen
met natuurlijke hulpbronnen. Tot slot zoeken de leerlingen met behulp van de
afvalladder naar oplossingen om het afval thuis en op school te verminderen,
zwerfvuil te voorkomen en beter te sorteren.
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Praktisch
Gratis, en bij u op school
De workshop is volledig gratis en gaat door bij u op school.

Leeftijd
LABO werd specifiek ontwikkeld voor leerlingen uit de tweede en derde
graad van het lager onderwijs.

Duurtijd en locatie
De workshop duurt ongeveer 120 minuten en vindt plaats in de klas.

Ervaren lesgevers
Alle workshops worden gegeven door de ervaren educatief medewerkers van
GoodPlanet Belgium.

Inschrijven?
Meteen inschrijven kan via www.labovorming.be.
Meer informatie vindt u op www.fostplus.be.

Eindtermen
ontwikkelingsdoelen
LABO past binnen de Mens en maatschappij, Wetenschappen en techniek/
Wereldoriëntatie, Nederlands, Muzische vorming en Sociale vaardigheden.
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Wat kunnen we
nog voor uw school
betekenen?
Ontdek ook onze andere workshops

Voor de jongsten – Wat is er aan de hand in Viesvuilland?
Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een educatieve workshop op maat van
de kleinsten (kleuters en eerste graad lager onderwijs), in een sprookjesachtige
context. Spelenderwijs en vanuit hun eigen leefwereld maken de kinderen kennis
met de verschillende soorten afval en hoe ze gesorteerd moeten worden. Ervaren
educatief medewerkers komen als de prinses of prins van Viesvuilland in de klas en
helpen de kleinsten om duurzame oplossingen te vinden.
Inschrijven via www.viesvuilland.be.

Middelbaar onderwijs – Da’s proper!
Da’s proper! is een educatieve workshop voor leerlingen uit het middelbaar
onderwijs (14-18 jaar). De workshop maakt hen bewust van afvalbeheer, zwerfvuil
en duurzame consumptie en reikt concrete oplossingen aan die ze in hun dagelijkse
leven kunnen toepassen. Da’s proper! behandelt afval in een brede context en
belicht uiteenlopende onderwerpen: sorteren, recyclage, preventie, hergebruik en
zwerfvuil.
Inschrijven via www.dasproper.be.
Meer informatie over de workshops op www.fostplus.be.
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Alles om correct
te sorteren
op uw school
Gratis afvalbakken
Fost Plus voorziet voor elke school het volgende sorteermateriaal:
• 1 papierkrat
van 30 liter per klas.

• 1 PMD-container van
120 liter per 50 leerlingen.

• 1 container van 1.100 liter voor PMD
en 1 container van 1.100 liter
voor papier-karton*. Scholen met
meer dan 800 leerlingen kunnen
twee containers van elk type krijgen.
De afvalbakken zijn voorzien van gepaste stickers met daarop de correcte
sorteerregels (voor de 1100 l-containers worden de stickers apart bijgeleverd).
Tip: stel de afvalbakken telkens op als afvaleiland (PMD en restafval naast elkaar).
* De financiering door Fost Plus van de 1.100 liter-containers voor papier-karton is beperkt tot 50%
van de aankoopprijs.

Gratis communicatiemateriaal

• S
 tickers (PMD, papier-karton en restafval)
en affiches (PMD en papier-karton)
met sorteerinstructies en algemeen
sensibiliserende affiches.
• Sensibiliseringskit voor het onderhoudspersoneel.
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Papier-Karton

PMD
Plastic flessen en flacons

Metalen verpakkingen

Drankkartons

VOLLEDIG LEEG

Restafval

Restafval
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Fost Plus ontwikkelde een uitgebreid pakket
aan communicatiemateriaal voor uw school:

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

Hoe aanvragen?
De afvalbakken en het communicatiemateriaal worden gratis aangeboden door
Fost Plus. U kunt ze bestellen via uw intercommunale.

Online leren over sorteren
Fost Plus ontwikkelde een online leermodule die iedereen op school vertrouwd
maakt met de sorteerregels: directie, leraren, leerlingen, onderhoudspersoneel.
Ze ontdekken in de module ook heel wat bijkomende informatie over de
sorteerregels en het recyclageproces.
Surf naar: http://e-learn.fostplus.be/nl/
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LABO is een initiatief van Fost Plus, de organisatie die de inzameling
en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval organiseert in België.
Het initiatief wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De workshops worden gegeven
door GoodPlanet Belgium, een organisatie die jong en oud inspireert om
een duurzame samenleving te realiseren.
www.fostplus.be
www.ovam.be
www.goodplanet.be

www.goodplanet.be

www.fostplus.be

V.U.: J. Goossens, Fost Plus vzw, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere • Juni 2017 • Gedrukt op gerecycleerd papier.
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