DRINKBUSSENPROJECT 2015

Meet met 2 of 3 proefklassen van
het 4e, 5e of 6e leerjaar lager
onderwijs uw drankverpakkingsafval
en lanceer een sensibiliseringsactie
op schoolniveau tijdens de EWAV.

Dankzij uw metingen en uw
sensibiliseringsactie in het algemeen,
ONTVANGEN ALLE LEERLINGEN EN
LEERKRACHTEN VAN UW SCHOOL EEN
DRINKBUS!

Van 21 tot 29 november 2015

Vorig jaar was er gemiddeld 60% minder drankverpakkingsafval
in de proefklassen!
Het uitgespaarde gewicht van drankverpakkingen per leerling en
per jaar bedraagt tussen de 3,1 kg en de 8,2 kg (wetende dat
een leerling 8,2 kg drankverpakkingsafval per jaar
produceert…).
Dit wil dus zeggen dat sommige klassen erin geslaagd zijn om
AL hun drankverpakkingsafval te elimineren!

Programma
Van 5 tot 9
oktober

De proefklassen meten hun drankverpakkingsafval, zonder
verder op de hoogte te zijn van het project. De leerkracht
stuurt de resultaten naar de begeleider. =
1e meting

Tussen 12
en 30
oktober

De proefklassen volgen een klasanimatie die de leerlingen zal
informeren en sensibiliseren over het project. Hierna
ontvangen ze ieder een drinkbus en werken ze de
sensibiliseringsactie voor heel de school uit die tijdens de
EWAV zal plaatsvinden.

Van 16 tot 20 De controleklassen meten hun drankverpakkingsafval, zonder
gesensibiliseerd te zijn. De resultaten worden opgestuurd naar
november
de begeleider. De proefklassen bereiden hun
sensibiliseringsactie verder voor.
= 2e meting
Van 23 tot 27 EWAV: de proefklassen houden hun sensibiliseringsactie voor
november
heel de school.
De proefklassen en controleklassen meten hun
Van 7 tot 11
drankverpakkingsafval. Alle resultaten worden opgestuurd
december
naar de begeleider.
= 3e meting
Tussen 14
en 18
december

De projectverantwoordelijken maken een verslag van de
sensibiliseringsactie tijdens de EWAV (beschrijving, foto,
feedback…) en sturen dit naar Leefmilieu Brussel. Ze sturen
ook alle resultaten van hun metingen door naar de begeleider.

Januari 2016 Indien het rapport correct is ingediend, ontvangen alle
leerlingen van de school een drinkbus!
Van 21 tot
25 maart

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag (22 maart), meten de
proef- en controleklassen nogmaals hun
drankverpakkingsafval en sturen hun resultaten door naar de
e
begeleider.

=

Tussen 11
en 29 april

4 meting

Na het indienen van de laatste metingen, ontvangen de
proefklassen een laatste klasanimatie om het project feestelijk
af te sluiten!

Hoe deelnemen?
Bedenk een leuke sensibiliseringsactie rond afval of
water die u met uw leerlingen in heel de school kan
uitvoeren.
Vind twee of drie proefklassen van het 4e, 5e en/of 6e
leerjaar lager onderwijs waarvan de leerkracht
gemotiveerd is om mee te doen.
Vind tijdens het verloop van het project twee
leerkrachten die bereid zijn om met hun
controleklassen hun afval van drankverpakkingen
te wegen.
Vul het formulier in op
www.leefmilieu.brussels/scholen en stuur het terug
naar mpaes@environnement.irisnet.be ten laatste op
15 juli 2015.
Op deze website vindt u eveneens een begeleidend
dossier dat u ideeën geeft voor uw
sensibiliseringsactie!
Om u te laten inspireren door acties van de
vorige editie, kunt u de website van BUBBLE
bezoeken, het netwerk van de Brusselse
scholen op de bres voor het milieu:
http://www.bubble.brussels/nl/school-projecten/

Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met
edeconinck@leefmlieu.irisnet.be
02/775.76.31

