
 #wegmetAfval
inOosterhout
Lespakket voor het basisonderwijs

Voor groep 
1 t/m 8



#wegmetAfval in Oosterhout is een lespakket over afval en zwerfafval 
in de gemeente Oosterhout. De lessen gaan uit van de directe leef
omgeving van kinderen: ‘Wat mag er bij het plastic afval? Hoe ga ik 
om met zwerfafval en wat kan ik zelf thuis en op school doen?’ 

Verder is er aandacht voor grote thema’s als plastic soep, circulaire 
economie en een duurzame toekomst. De lessen bestaan uit 
inspirerende opdrachten waardoor kinderen zelf in actie komen. 

Uit recente inzichten over gedragsverandering blijkt dat voorleven 
op school belangrijk is voor het aanleren van positieve gewoonten. 
Het pakket bevat daarom adviezen over (zwerf)afval op school en 
tips voor een duurzaam afvalbeleid.

#wegmetAfval in Oosterhout is gratis beschikbaar voor alle 
basisscholen binnen de gemeente. Het pakket is het hele jaar door 
te gebruiken. Scholen kunnen er ook voor kiezen om aan te sluiten 
bij landelijke initiatieven zoals de Landelijke Opschoondag die ieder 
jaar in maart wordt gehouden.

Wethouder Marcel Willemsen
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Uitgangspunten 

Met adviezen 
voor een duurzame 

levensstijl op school 
en het betrekken van 

ouders en buurt

Aansluiten bij 
21st century skills: 

kritisch denken, 
probleem oplossen, 

samenwerken en 
creatief denken

Gericht op het 
verbinden van de 

eigen leefomgeving 
van kinderen met 
mondiale thema’s

Het ontwikkelen 
van waarden en het 
aanleren van goede 
gewoonten rondom
 afval en zwerfafval

Past binnen 
het kerndoel Mens en 
samenleving van SLO: 

milieu, normen en waarden 
en zelfredzaamheid als 

consument

Met speelse, 
onderzoekende en 

filosofische opdrachten 
waardoor leerlingen 
zelf actief richting 

geven aan hun 
ontwikkeling



Informatie
Bibi Schuurs 14 0162

schoon@oosterhout.nl

Gratis

Het pakket in het kort:

Lespakket
 voor het 

basisonderwijs

Eén
projectweek of 
projectperiode 
van vijf weken

Beschikbaar 
vanaf oktober 

2019Gedrukte 
werkboekjes in 
kleur en digitale 

docenten
handleiding

Voor alle 
basisscholen 
in Oosterhout, 

Den Hout, Oosteind 
en Dorst

Drie varianten:
Onderbouw 

(groep 1, 2 en 3)
Middenbouw 

(groep 4, 5 en 6) 
Bovenbouw 

(groep 7 en 8)

Extra les 
en bezoek aan 
de milieustraat 

Oosterhout

Extra

Gratis


