
 

 

 

 

 

Beste leerkrachten, 

Omdat ik nu niet langs kan komen op school voor de afvalles is het idee ontstaan om jullie 

de les digitaal aan te bieden. We denken op deze manier een goede vervanging van de les 

te hebben gemaakt waarbij ook nog andere (digitale) vaardigheden van leerlingen worden 

aangesproken. Zeker de schrijfopdracht aan het eind van de les vraagt wat van de creatieve 

vaardigheden. De ervaring leert dat dit verrassende resultaten oplevert. 

Een korte handleiding 

Bij de les zitten vier instructiebladen voor de leerlingen. Deze kunnen (digitaal) worden 

uitgedeeld. 

Afvalles Instructieblad leerling 1,2,3,4 (pdf) 

De les start met het draaien van het filmpje afvalles deel 1. Dit filmpje bevat de introductie op 

de afvalles en waar we het in de afvalles (in delen) over gaan hebben.  

 

Afvalles deel 1:  https://youtu.be/VVShmD4TyA4 

 

Na deze eerste video denken kinderen na over hoe ze zelf afval kunnen verminderen. Dit 

kunnen leerlingen eventueel in de klas met elkaar bespreken.  

In de tweede video geef ik zelf een aantal voorbeelden hoe afval te verminderen en ik geef 

twee voorbeelden hoe we afval op school kunnen verminderen.  

 

Afvalles deel 2:  https://youtu.be/DscmWGa3B8w 

 

Na deze video gaan de leerlingen zelf (of klassikaal) naar de volgende link op internet: 

 
https://www.aandeslagmetafval.nl/lesmateriaal/po456lesmodule 
  
Op deze link bekijken de leerlingen het introductiefilmpje, doen ze de online opdrachten en 
hierna de afvalquiz. Hierna wordt deel 3 van de afvalles opgestart. 
 

Afvalles deel 3:  https://youtu.be/pYmX_NEkHAM 

In deze videoclip krijgen ze de opdracht uitgelegd van het afvalscheidingsspel. Na de uitleg 

moeten de kinderen de volgende documenten krijgen (digitaal) 

Plaatjes van afval (pdf) 

https://youtu.be/VVShmD4TyA4
https://youtu.be/DscmWGa3B8w
https://www.aandeslagmetafval.nl/lesmateriaal/po456lesmodule
https://youtu.be/pYmX_NEkHAM


Opdracht scheiden van afval (word)  

 

Afvalles deel 4:  https://youtu.be/QhuV3WKkw04 

In deel 4 van de afvalles gaan we de vorige opdracht bespreken en uitleggen wat we 

allemaal kunnen maken van gescheiden afval. We ruimen de grote afvalberg die we maken 

zo op dat het ook een weer goed is voor het milieu. 

Deze clip duurt best lang, misschien ondertussen even onderbreken.  

In deel 5 van de les gaan we het hebben over het probleem van zwerfafval 

Afvalles deel 5:  https://youtu.be/k9qJisuNYek 

In video 5 krijgen de leerlingen een opdracht. Ze gaan een verhaaltje schrijven over een stuk 

zwerfafval op straat. Ze maken een foto van afval op straat en gaan een (fantasie) verhaal 

schrijven waarbij ze de 5 W’s gaan gebruiken: 

Wat ligt er op straat? 

Waar lag het afval? 

Wanneer is het op straat gegooid 

Wie zou dat daar hebben neergegooid? 

Waarom zou het daar zijn neergegooid? 

In het toegevoegde document wordt de opdracht aan de leerlingen uitgelegd. 

Opdracht verhaal over zwerfafval (word) 

 

Het Milieuhuis en ik zouden het leuk vinden om deze verhalen te verzamelen zodat we hier 

uiteindelijk misschien een soort van verhalenbundel, postercollectie of iets dergelijks van 

kunnen maken. 

Voor het toesturen van de verhalen gebruiken we de mailbox info@milieudichterbij.nl  

Ik zal dan de verhaaltjes redigeren enz. 

We hopen dat het gaat lukken en succes! 

 

Mede namens het Milieuhuis, 

 

Rob van der Drift 
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