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Leermiddelen afval
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Beschrijving
De volle vuilbak, Minder papier
op school; afval: beter
voorkomen enz.

Media

Pedagogische
dossiers,
Leerlingen
boekje
papier,
strip, dvd,
spel, enz.
Afvalpreventie*
MOS themabundel:
Didactische
Gratis voor MOS scholen http://www.lne.be/doelgroepen/o map
nderwijs/mos/onderwijsniveau/ba
sis/educatief-materiaal
Composteren met
Volledig doe-lespakket voor
Lespakket
kinderen*
kleuter- en basisonderwijs. Een
aanrader! Zie ook
http://www.wormsasbl.org/index.
php?tar=accueil&l=nl en voor
compostmeesters:
http://www.leefmilieubrussel.be/
uploadedFiles/Contenu_du_site/P
articuliers/01_Gestes/02__Mon_j
ardin/08_Composter_les_d%C3
%A9chets_verts/AC_Bottin_NL_
2009.pdf?langtype=2067
Op avontuur in de natuur* Een avontuurlijke tocht doorheen Lespakket
de natuur, afvalbergen en water.
Met veel doe-activiteiten.
Multimediapakket 'Afval Pakket met een voorlees-verhaal Lespakket
minderen voor kinderen'.* voor de kleinsten, een interaktieve cd-rom en lesfiches voor
de tweede en derde graad en een
brochure.
Ten Afval
Groepsspel, materiaal, brochure Sorteer
over sorteren Voor
actie
jeugdbewegingen en anderen van
Fostplus
http://www.fostplus.be/Youth/Pa
ges/youth_movements.aspx
Pak-je afval*
Op een speelse manier leren over Spel
afvalvoorkoming.

ISBN

Doelgroep

http://www.l 9-12 jaar
eefmilieubru
ssel.be/Temp
lates/Ecoles/
Informer.asp
x?id=142&la
ngtype=2067
&detail=tab3
BaO

OVAM
1ste kleuter
015/284 284 t.e.m
6de leerjaar

90-7320753-3

3 – 8 jaar

OVAM
3de kleuter
015/284 284 t.e.m
6de leerjaar

CIS Leuven 1ste – 3de
016/22 25 17 graad

Het afvalmonster *

Afvalverwerking*

Papierkoffer A en B*

Het groot milieuspelenboek*

Opdrachten en spelen over
verschil-lende soorten afval. Te
combineren met een bezoek aan
het containerpark.
Goed boek over afvalprobleem
en oplossingen, uit de reeks aarde
en milieu
Koffer met materiaal, werkboek
en didactisch boek. Oa materiaal
voor papierscheppen.

Spel

Ruim 200 ontdekkingsspelen,
experimenten, en creatieve
vorming van het Centrum voor
Informatieve Spelen, zie

Doe-boek

Boek

BaO
CIS Leuven 1ste – 3de
016/22 25 17 graad

90-5495372-1

Werkkoffer
papier

Vanaf 2de
graad BaO
BaO

CIS Leuven 4 – 14 jaar
016/22 25 17

http://www.spelinfo.be/

Rommel en afval*

Uit de reeks Albert volgt de
Video( 25
natuur.
min.)
Wiebe wil geen afval*
Verhaal- en liedjesboek over
Boek + Cd 90-5461 321 1ste kleuters
Wiebe’s afvalavonturen. Inclusief
1
– 3de graad
liedjes-cd. Ideaal om te gebruiken
BaO
als draaiboek voor toneel rond
afvalpreventie.
Boeken voor leerlingen en leerkrachten
Help ik barst!
Heel tof boekje over een
Boek
90-3171ste – 3de
vuilniszak met pijn in zijn buik.
1539-5
kleuters
Afvalverwerking
De verschillende afvalstromen en Boek
90-54953de graad
–verwerking duidelijk toegelicht.
372-1
BaO
Papierafval
Fraai geïllustreerd boekje over
Boek
90-240papier en recyclage
0657-2
Websites algemeen
Natuur – en milieu educatie
Milieu in Brussel: http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Ecoles/Home.aspx?langtype=2067 met
info over afval, energie, water, lucht, lawaai enz; hier zijn ook gratis brochures over deze thema’s en
Brusselse parken aan te vragen.
http://www.milieuzorgopschool.be/
http://www.milieueducatie.be/
http://www.goodplanet.be/ klik op "activiteitenjongeren/scholen" met oa digitale lessen
Afval
Voor de leerlingen
http://www.skglas.nl/default.asp

Alles over recyclage van glas. Met glasbakspel!

http://www.ivago.be/afvalspel.html
http://www.ecowerf.be/edu/index.htm
http://inzamelactie.recupel.be/nl/game

Sorteerspel met kabouters online
Spelletje met Robby Robot
Elektrische apparaten zoeken in huis

Voor de leerkrachten
http://www.leefmilieubrussel.be Website van leefmilieu Brussel, je vindt er ook brochures rond
/Templates/Ecoles/Informer.asp afvalpreventie
http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/100tipsAfval_PART
x?id=142&langtype=2067

_NL.PDF?langtype=2067en composteren.
http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/Compost_2009_nl.
PDF?langtype=2067
http://www.netbrussel.be/
Site van de Brusselse afvalintercommunale. Zij geven ook gratis
vormingen in scholen (LO en SO) en rondleidingen (14+)
www.milieukoopwijzer.be
Ben je op zoek naar afsluitbare drinkbekers? Wie kan milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen leveren? En hoe zit dat nu eigenlijk met
recyclagepapier? Op deze en andere vragen vind je op deze website de
antwoorden. Met adressen van leveranciers. Aanrader.
http://www.paperchainforum.or Sites over papierproductie, recyclage enz. Opgelet: Gefinancierd door
de papierindustrie.
g/newsnl.html

http://www.papierinfo.nl/
http://www.recupel.be/portal/page
?_pageid=531,770751,531_77075
6&_dad=portal&_schema=PORTAL
www.ovam.be (Vlaanderen)

Site van recupel ivm recyclage van electrische apparaten. Pdf krantjes
en video voor kinderen.
website van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij waar u info
vind om in de school te werken rond afvalpreventie. Opgele: de
wetgeving in Brussel kan afwijken van de Vlaamse.
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/cache/off/pid/176?actionReq=actionPu
bDetail&fileItem=341 : bestelling composteren met kinderen (6.20 €)
http://www.ovam.be/jahia/jsp/jahia/templates/myjahiasite/ovam/image
s/ovampublic/zelftest/Zelftest.htm : zelftest “ben je een zakkenvuller?”
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/466 thuiscomposteren met
publicaties ivm wormenbak en composteren in vaten en bakken….
Bereken hoe milieuverantwoord een product is
http://services.ovam.be/preventie/

http://www.vlaco.be/ (Vlaanderen)

Vlaamse Compostorganisatie

http://www.valorfrit.be/nl/particuli
eren

Het Valorfrit-systeem biedt een collectieve en
momenteel gratis oplossing voor de individuele verantwoordelijkheid van
producenten, invoerders en distributeurs van frituurvetten en –oliën.
De Kringwinkel

http://www.dekringwinkel.be/kw/h
ome_1.aspx
http://www.oivo.be/
http://www.memogids.be/

Duurzaam consumeren
Overzicht van mens- en milieuvriendelijke bedrijven

