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Betreft: gratis gastlessen over zwerfafval en
plastic soep
Beste leerkracht,
De gezamenlijke centra voor Natuur- en Milieueducatie (NME) in Zeeland bieden een serie
gratis gastlessen aan over zwerfafval en plastic soep. De gastlessen zijn onderdeel van de
campagne Schoon Zeeland. De NME-centra en de Zeeuwse gemeenten willen met deze
campagne wijzen op het belang van een schone, mooie provincie, onder het motto: Samen
houden wij Zeeland mooi!
In drie gastlessen van elk een uur wordt het thema zwerfafval op een creatieve manier
behandeld. Leerlingen leren in de workshops wat de gevolgen van zwerfafval kunnen zijn. Ze
ontdekken dat er waardevolle materialen in afval zitten en hoe je deze opnieuw kunt
gebruiken. De lessen worden verzorgd door ervaren gastdocenten.
Leerlingen leren dat:
 Afval op straat gooien echt niet kan;
 Afval in de afvalbak hoort.
 Het nog beter is om afval te sorteren en apart in te leveren.
 Recyclen belangrijk is: op = op en zo voorkom je dat schadelijke stoffen in onze
leefomgeving terecht komen.
Les 1
De leerlingen leren over afval en wat daarmee gebeurt. Ze leren over ‘de ladder van Lansink’
en doen een proefje waarmee ze ontdekken hoe je gemengd plastic kunt scheiden.
Les 2:
De leerlingen leren over de gevolgen van zwerfafval en de problematiek van de oceaansoep.
Ze leren hoe dat beter kan en vertalen dit naar een werkstuk. In deze les beginnen ze met
het technische deel van het werkstuk: de wielen
Les 3:
In deze les staat creativiteit centraal. De leerlingen ontwerpen en maken een afvalwagen van
ingezameld afvalmateriaal. De wagens worden getest op vorm en kleur, of hij goed kan
rijden en of de wagen demontabel en recyclebaar is.
Aanmelden
De gastlessen zijn het hele jaar aan te vragen voor groepen 7 en/of 8 van de basisscholen.
Elke school kan één keer een serie van drie gastlessen aanvragen.
Van de deelnemende scholen verwachten we:
- Gebruik van handenarbeidlokaal of ruimte waar de leerlingen kunnen/mogen knutselen
- Aanwezigheid en ondersteuning van de groepsleerkracht tijdens de gastles.
- Maximaal groepsgrootte: 30
- Kinderen zamelen van tevoren afvalmateriaal in en nemen dit mee naar de eerste gastles
Aanmelden kan door een mail te sturen naar:
info@terramaris.nl
Vermeld in de mail je NAW gegevens en de vraag. Een van onze gastdocenten neemt
daarna contact met u op.
Met vriendelijke groet, Het schoon Walcheren team. www.schoonzeeland.nl
Heleen Mols, Monique Jankowski, Sabine de Swart, Nicole Vermorken, Sven van Rijswijk.

