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LEERKRACHTEN, ACTOREN
VAN VERANDERING
Ouders volgen uw lijstje tot op de letter.
Uw lijstje wijzigen is een eenvoudige en zeer efficiënte manier om mee te werken aan een
maatschappij die op weg is naar zero afval.

GERESPONSABILISEERDE OUDERS
Voeg aan uw lijstje een
zero afval-memo toe voor de ouders.
Zo zullen ze uw initiatief begrijpen en steunen.
Bestel de brochure via het onlineformulier op:
www.leefmilieu.brussels/zeroafvalschool

DE LIJST VAN SCHOOLMATERIAAL
MET EEN ZERO AFVAL-TWIST

Verpakkingen beperken: voeg aan uw lijstje een brooddoos toe (zonder plastic of aluminiumfolie aan de binnenkant), dozen voor tussendoortjes, fruit en
een drinkbeker van goede kwaliteit. De vuilnisbak in de klas zal 30% minder
wegen!
Wegwerpspullen beperken: papieren zakdoeken, vochtige doekjes en
keukenpapier staan gewoonlijk op de lijst van schoolmateriaal. Deze producten kunnen worden vervangen door stoffen servetten voor de kindermaaltijden, vaatdoeken, stoffen zakdoeken, ...
Enkel het essentiële behouden: Einstein zou enkel een gom en een potlood
hebben gebruikt ... Haal het overbodige van uw lijst door enkel het strikt noodzakelijk aantal potloden, viltstiften, ... te vermelden.
Hergebruik bevorderen: vraag de ouders te controleren welk materiaal van
vorig jaar opnieuw kan worden gebruikt.
Moedig de aankoop aan van kwaliteitsvol materiaal: een lat, pen, boekentas,
passer, … van goede kwaliteit gaat veel langer mee. Ontmoedig de aankoop
van gadgets.
Moedig de aankoop aan van producten die weinig of niet schadelijk zijn:
viltstiften, lijm, gommen en potloden, ... op basis van voedingskleurstoffen,
water of natuurlijke materialen en niet gevernist. Vloeibare correctoren en
fluostiften zijn meestal schadelijk, dus netjes doorstrepen en fluopotloden
gebruiken is beter.
Moedig aan om anders te kopen: het is mogelijk om bij de aankopen spaarzaam om te gaan met de natuurlijke hulpbronnen. Bijvoorbeeld door producten van gerecycleerd materiaal te kopen (gerecycleerd papier, mappen
van gerecycleerd karton, ...), door tweedehands sportmateriaal te kopen …
vindt u op
Om deze tips in de praktijk te brengen
hool een voorbeeld van
www.leefmilieu.brussels/zeroafvalsc
uw klas kan aanpassen.
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Op zoek naar andere zero afval-projecten
die u op school kan opzetten?

Zin om materiaal te delen of te starten
met een weggeefwinkel, give box of collectieve
tussendoortjes?
Op www.leefmilieu.brussels/zeroafvalschool
vindt u ideeën en tips voor
zero afval-praktijken op school.
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