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Duurzame lespakketten voor het onderwijs
Omdat jong geleerd nog steeds oud gedaan is, hee Renewi samen met Stichting
Nederland Schoon lesmateriaal ontwikkeld. Het zorgt ervoor dat kinderen zich bewust
worden van de waarde van afval. Ze leren over afvalscheiding, recycling en
afvalvermindering. Ze onderzoeken de wereld om hen heen, gaan na hoe die met afval
omgaat en bedenken samen manieren om daar verbetering in aan te brengen. Zo bekijken ze
hun eigen lunch, hoeveel restafval daarvan overblij en hoe ze hun lunch op een andere
manier mee naar school kunnen brengen, zonder afval te produceren. Onderwijsinstellingen
die klant zijn bij Renewi, kunnen de pakketten gratis aanvragen.

lees meer

Primair Onderwijs Lespakket
Het lespakket voor het basisonderwijs is verdeeld in vier
categorieën: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
Per categorie zijn twee lessen ontwikkeld die elkaar
inhoudelijk aanvullen, met daarnaast suggesties voor
extra activiteiten. De kinderen leren hoe je afval kunt
scheiden, hoe recycling in zijn werk gaat en wat je zelf
kunt doen om minder afval te produceren, bijvoorbeeld
tijdens de lunch op school. Het lesmateriaal is gratis aan
te vragen voor onderwijsinstellingen die klant zijn bij
Renewi.

pakket aanvragen

Voortgezet Onderwijs Lespakket
Het lespakket voor het voortgezet onderwijs is ontwikkeld
voor leerlingen in de onderbouw. Afhankelijk van het
niveau van de groep kunnen de lessen naar eigen inzicht
worden aangepast. Het lespakket bestaat uit 3 lessen:
afval hee waarde; afval scheiden en recyclen; afval
verminderen. Daarnaast zijn er 3 extra
(onderzoeks)opdrachten: afval van vroeger; zwerfafval, no
way! en afbraaktijdenpracticum. Het lesmateriaal is gratis
aan te vragen voor onderwijsinstellingen die klant zijn bij
Renewi.

pakket aanvragen

Hel minder restafval op school
Het onderwijs speelt een belangrijke rol in onze manier
van omgaan met afval, zo blijkt ook uit een project in
Zeeuws-Vlaanderen. Vijf basisscholen deden mee aan het
project 'Afval op school'. Het resultaat: bijna de hel
minder restafval. Gaat uw school ook de uitdaging aan?
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