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Doe mee met
AFVALVRIJE SCHOOL

Factsheet voor basisscholen

Speelt u met de gedachte om afval gescheiden te laten ophalen en vindt u het 
belangrijk dat kinderen leren zorgdragen voor een schone omgeving? Wilt u op 
originele wijze uitdragen dat uw school en de leerlingen voor schoon gaan? En 
wilt u Maarten Milieu bij u in de klas? Doe dan mee met AFVALVRIJE SCHOOL!

De gemeente Nieuwkoop nodigt alle basisscholen in de gemeente uit om tijdens 
het schooljaar 2018-2019 kosteloos deel te nemen aan AFVALVRIJE SCHOOL van 
Cyclus. Zeventien scholen gingen u al voor. In deze factsheet leest u meer.

Les 1: Campagne voeren
Als start van het project verzorgt Maarten Milieu een 
interactieve afvalles bij één groep 6, 7 of 8 van de 
school. Tijdens de les leren de leerlingen over (zwerf)
afvalpreventie en afvalscheiding en maken ze voor-
lichtingsmateriaal om campagne te voeren op school 
over AFVALVRIJE SCHOOL. 

Les 2: Afvalbattle
Tijdens de campagne komt Maarten Milieu terug in 
de klas. Hij start de afvalbattle, waarbij de leerlingen 
worden uitgedaagd zo min mogelijk restafval in de 
klas te produceren. De groep weegt elke week de 
hoeveelheid restafval in de eigen klas en geeft de 
weegresultaten door aan Maarten Milieu. Op de online 
campagnepagina kunnen de leerlingen zien hoe
de school scoort ten opzichte van de andere deel-
nemende scholen in de gemeente. 
Ook geeft Maarten met de leerlingen het officiële 
startschot voor het zwerfafvalvrij maken van de 
schoolomgeving. Hiervoor maken de leerlingen met 
elkaar werkafspraken en krijgen ze een zwerfafval-
preventiepakket.

Les 3: Uitreiking certificaat
Tijdens het laatste bezoek van Maarten Milieu aan de groep 
is het feest. De resultaten van het project worden gedeeld, 
Maarten Milieu reikt het certificaat AFVALVRIJE SCHOOL uit 
én legt met de leerlingen de speciale AFVALVRIJE SCHOOL-
stoeptegel op het schoolplein. 

Het project sluit aan bij kerndoel 39 
Primair Onderwijs (Mens en samen-
leving) – De leerlingen leren met zorg 
om te gaan met het milieu.

Maarten Milieu in de klas

De klas die tijdens de afvalbattle 
in de gemeente de meeste punten 
heeft gescoord, wordt extra in het 
zonnetje gezet en wint een onver-
getelijke schoolreis.
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Na les 2 komt de klas ook buiten de 
school in actie. De leerlingen maken 
de omgeving van de school zo veel 
als mogelijk zwerfafvalvrij: ze rapen 
periodiek en op een veilige manier 
zwerfafval. Maarten Milieu rust de 
klas hiervoor uit met afvalprikkers 
én opvallende veiligheidshesjes. 
Want de praktijk wijst uit: zichtbaar 
schoonmaken voorkomt zwerfafval. 

Om anderen te inspireren verspreiden we regelmatig berichten over AFVALVRIJE 
SCHOOL. Het maken van foto’s gebeurt altijd in overleg, we houden daarbij rekening 
met de privacyrichtlijnen die de school hiervoor hanteert.

Cyclus voert AFVALVRIJE SCHOOL uit in opdracht van de gemeente Nieuwkoop. De 
lessen worden gegeven in het schooljaar 2018-2019. Het scheiden van afval op school 
en het zwerfafvalvrij houden van de schoolomgeving gaan na het schooljaar door.

Kijk voor meer informatie op www.cyclusnv.nl/afvalvrije-school. U kunt voor meer 
informatie of voor het aanmelden van uw school ook contact opnemen met 
Nicole Kouwenhoven van Cyclus: deafvalvrijeschool@cyclusnv.nl, 0182-547500.

Met AFVALVRIJE SCHOOL draagt 
uw school een steentje bij aan een 
schonere buurt. Dat mag best eens 
gezegd worden.

Voor alle scholen die zich
aanmelden, organiseert Cyclus 
voorafgaand aan het project
een startbijeenkomst.

Vanaf de start van het project haalt 
Cyclus GFT-afval (groente-, fruit- 
en tuinafval), PMD-afval (plastic 
verpakkingsafval, metalen verpakkingen 
en drankenkartons) én papier op bij 
de school tijdens de huis aan huis 
inzameling. Scholen ontvangen hiervoor 
dezelfde inzamelmiddelen
als huishoudens in de wijk. 

Gescheiden afvalinzameling

Zwerfafvalpreventie

In het nieuws

Meer informatie en aanmelden


