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Voorbereidende les 
door leerkracht 
Voor alle groepen is er een afvalles, passend bij de leeftijd. 
Voor de groepen 3 t/m 8 hoort er een videoles bij. In de lesbrief 
staan suggesties voor de les, uitleg over de videoles en een 
creatieve verwerkingsopdracht.

In de videoles zal Professor Lamoraal uitleg geven over de  
verschillende afvalstromen en hij zal de vraag beantwoorden 
wat er met het afval gebeurt. Ook zal hij de klas vragen 1 of  
2 Afvalredders aan te wijzen. Zo ontstaat er op school een team 
van Afvalredders dat in de gaten gaan houdt of het lukt om de 
school afvalvrij te maken en te houden.

Hoe dan?

Afval is één van de uitdagingen van deze tijd.
We produceren er jaarlijks heel veel van.

Er worden stappen gemaakt door te recyclen,
maar wat kunnen we er nog meer aan doen om

het afval te verminderen?

Na een geslaagde pilot in het voorjaar van 2022 kan Avri 
alle basisscholen in Rivierenland de mogelijkheid bieden om 
een afvalvrije school te worden
Professor Lamoraal pakt de handschoen op. Hij wil  kinderen 
in Rivierenland bewust maken van hun eigen aandeel bij het 
afval in de school en milieuvervuiling in het algemeen. Hij 
wil de kinderen prikkelen om anders met afval om te gaan.

De deelnemende scholen krijgen kosteloos en op  
verschillende momenten activiteiten aangeboden. Hierdoor 
worden de  kinderen meerdere keren betrokken bij het 
afvalvrij houden van de school en blijft het onderwerp 
‘levend’. 

Tijdsbestek: 1 uur



Afvalredders-team 
gaat aan de slag
De eerste bijeenkomst van het Afvalredders-team wordt begeleid 
door iemand van ons Avri projectteam. De Afvalredders gaan de 
 ver schillende afvalstromen binnen de school in kaart brengen. 
Zij verzinnen manieren om deze te verminderen en hoe ze afval op 
originele wijze kunnen hergebruiken. In het team zit een betrokken 
volwassene van de school (dit kan de directeur, maar bijvoorbeeld 
ook een leerkracht, conciërge of actieve ouder zijn) die na de eerste 
les nog - ten minste- twee keer met de Afvalredders samenkomt om 
de plannen uit te werken.
De b egeleider krijgt hiervoor een lesbrief.

Professor Lamoraal is een markant figuur die altijd 
op onderzoek uit is. Hij verwondert zich over uiteen-

lopende onderwerpen en vertelt zijn verhaal vanuit 
zijn laboratoriumkast. Met een videoles voor in de klas 
worden onderwerpen uitgediept en zoals altijd is er een 

creatieve verwerkingsopdracht. Voor de leerkracht is er een 
 uitgebreide lesbrief. Op dit moment is Lamoraal erg bevlogen 

om  oplossingen te bedenken voor de overvloed aan afval.

Tijdsbestek: 1 uur



Wil je de leerlingen laten zien wat er met 
het afval gebeurt nadat Avri het heeft 
opgehaald of wil je de leerlingen meer 
leren over het waarom. Waarom is het nou 
eigenlijk zo belangrijk om afval goed te 
scheiden? Kom het met eigen ogen 
bekijken.

Ongetwijfeld hebben de leerlingen ook 
zelf wel belangrijke vragen waar ze graag 
antwoord op willen. Jouw school kan zich 
aanmelden voor een kosteloze excursie. 
Een mooie toevoeging op het Afvalvrije 
School project. Wij zien u graag bij Avri!

De kinderen weten wat het inhoudt om een 
Afvalvrije school te worden. De afvalbakken worden 
geïnventariseerd en vervangen voor de gescheiden 
inzameling. Dit moment bepaalt Avri in overleg met 
de school. 

Optioneel:

Kom op excursie en bekijk 
de ingezamelde grondstoffen!

Inzamelen grondstoffen!



Het predikaat 
‘Afvalvrije school’

Volg het project  
online en draag bij!

Een half jaar tot een jaar na de start komt Avri terug op de 
school om te kijken hoe het gescheiden inzamelen gaat.  Dit is 
het moment waarop we het  predicaat  ‘Afvalvrije school’ 
uitreiken. Voor ons ligt de focus op de betrokkenheid van de 
hele school rondom afval. Daarom zijn we vooral nieuwsgierig 
naar het verslag van de Afvalredders over de vorderingen 
van hun project.

Door heel Rivierenland zijn verschillende Afvalredders bezig. 
Al hun plannen, tips en resultaten zijn te zien op een centrale 
plek; www.afvalredders.nl. De kinderen kunnen van elkaar 
leren, de leerkrachten kunnen zien wat er op andere 

scholen gebeurt. De ouders kijken ook mee, wat de 
betrokkenheid van thuis vergroot.



Het team achter 
de professor
Dennis Happé / Denns Werk 
Kunstenaar en ontwerper. 

Marjan Visser / Schoolbreed 
Onderwijskundige met een passie 
voor creativiteit.  

Heeft u vragen? 
Neem contact via
educatie@avri.nl  

Dit project wordt gelanceerd door Avri en de 8 gemeenten 
vanuit de beschikbare gelden voor voorlichting en educatie. 
De gemeenten en Avri hebben het project gestart vanuit het 
gevoel van urgentie voor een duurzame verbetering.

Het project is verbonden met de landelijke aanpak 
"Afvalvrije School." Rijkswaterstaat, gemeenten, publieke 
afvalinzamelaars en NME-organisaties werken samen.

,,Het gaat er tenslotte om dat we kinderen leren afval 
scheiden in het belang van de toekomst.” Jennifer van Dijk, 
van Rijkswaterstaat, afdeling Afval Circulair.

De samenwerking
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