
Bewustwording van afval 6 mei 2019 
 

Programma 

- Introductie 

- Zwerfafval prikken of 

- Programma op school 

 

Voorbeeld planning: 

 
 

Introductie 

De introductie wordt door de betreffende begeleiders zelf gedaan. Op de website 

afvalvragen.nl/maurick. Komen links te staan naar de volgende onderdelen. Presentielijsten 

+ groepsindeling doet Vincent in jullie postvak. 

 

- videoboodschap Wethouder en zwerfinator Dirk Groot (15 min.) 

Dirk Groot is een strijder tegen zwerfafval en plastic soep 

- een Kahoot Quiz over afval (15 min.). 

- een uitleg van de docent over de dagplanning + bekendmaken groepsindeling (15 min.) 

 

Zwerfafval prikken 

- op locatie overal in Vught. 

- Op de fiets.  

- Alleen als het stortregent en/of onweert gaat het niet door.  

- De benodigde  materialen  kunnen opgehaald worden op de volgende locaties: 

atletiekvereniging Prins Hendrik, gemeentewerf op de Kettingweg, op school, voetbalclub 

Zwaluw, ingang strandbad IJzeren man en Rozenoord. 

- Elk groepje krijgt instructies met een plattegrond. 

 

 Legenda plattegrond: 

 

Maurick-college 

 

  Materialen ophalen 

 Schoon te maken locatie 

 

 Op de andere kaart staat de te reinigen locatie in detail, omcirkeld met een rode stift. 

 

 Als je de materialen hebt ga je te voet naar het gebied dat je moet schoonmaken, dit is op 

de plattegrond aangegeven. 

 

 leerlingen vormen tweetallen. 

tijd leerlingen 8:30 9:15 lokaal 9:20 10:25 lokaal 10:25 10:40 10:40 12:00

VM1A+

VM 1B
29 4 4

T1A 27 36 36

T1B 23 5 5

BR1A 27 6 6
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 Iedereen krijgt een knijper, een hesje en handschoenen, per tweetal een vuilniszak. 

 

 Na afloop lever je alle spullen weer in waar je ze hebt opgehaald. Het afval laat je achter 

op de locatie. De gemeente brengt dit afval naar school. Dit afval wordt op het schoolplein 

gesorteerd. 

 

 Wat kun je verwachten? 

Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingen van eten, snoep, sigaretten of dranken. 

De meeste verpakkingen zijn van papier of plastic. Neem zoveel mogelijk afval mee. 

Bladeren, gras en andere beplanting die bij de omgeving hoort, laat je liggen.  

 

 Let op! Dumpingen. 

Een dumping is iets anders dan zwerfafval. Een dumping is bijvoorbeeld een hele vuilnis-

zak vol met afval die iemand heeft achtergelaten of een hoop verbouwingsafval. Deze 

dumpingen hoeven jullie niet op te ruimen. Geef de locatie door aan je begeleider of de 

gemeente, tel: 14073. 

 

 Let op! Gevaarlijke voorwerpen 

Het glas dat jullie aantreffen zal voornamelijk gebroken zijn. Pas hiermee op. Gebruik 

nooit je handen om het afval op te rapen en ben voorzichtig met de zak waarin je het glas 

inzamelt. Laat injectienaalden en medicijnen ook liggen! Raak ze niet aan en neem ze ook 

niet mee in de zak! Kom je gevaarlijk afval tegen, geef dit door aan je begeleider of de 

gemeente, tel: 14073. 

 

 Leerlingen mogen selfies maken tijdens het prikken en plaatsen het op twitter, facebook, 

instagram of flipboard met de hashtag #zwerfie. Het probleem van zwerfafval hebben we 

zo opgelost als de mensen die het goed voor hebben met de aarde één stukje zwerfafval 

per dag oprapen. Kijk voor meer informatie op zwerfie.nl 

 

Programma op school 

- Rommelroulette  

- Creatief met afval  

- Proefjes met afval  

- Stop Motion video  

 

Rommelroulette 

Bij deze activiteit komt een acteur als croupier roulette spelen. Er worden vragen gesteld 

over zwerfafval waarbij steeds iemand af valt. De winnaar krijgt een klein prijsje, bv een bon 

voor een ijsje bij de lokale ijssalon.  

 

Creatief met afval 

Wordt verzorgd door lerares handenarbeid, Simone Tijdink. De leerlingen gaan een collage 

maken over zwerfafval. 

 
  



Proefjes met afval 

Wordt verzorgd door leraar scheikunde, Erik Schmitz. Hij gaat proefjes doen met gemalen 

kunststoffen van doppen, kozijnen, PET-flessen en kratten. Hij laat bijvoorbeeld zien dat 

PVC (kozijnen) zwaarder is dan Polyethyleen van doppen.  

 

Stop-motion met afval  

Leerlingen gaan een stop-motion filmpje maken met een App. Ze gebruiken in tweetallen 1 

eigen telefoon waarop ze een gratis app downloaden. Ze moeten een originele oplossing 

verbeelden voor het zwerfafvalprobleem. 

 

Algemeen 

- Leerlingen kunnen hun spullen niet in de lokalen laten liggen. Dus meenemen of in hun 

kluisje doen. De bezetting van de lokalen is hoog door de verbouwing. 

- Als er op de dag zelf vragen zijn dan kan je contact opnemen met Vincent van Breugel tel: 

06-18820906. 

- Als het regent worden in het Forum filmpjes afgespeeld.  

- Vragenlijst over het zwerfafvalprikken. Sluitingsdatum van de enquête is op vrijdag 17 

mei. Deze moet zo snel mogelijk na de dag in de klas worden ingevuld. Een link staat ook 

op de website: afvalvragen.nl/maurick 

 


