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Gelukkig kan het weer; starten met de
Afvalvrije School.
Dit keer in de najaar nieuwsbrief Afvalvrije
School: een interview met Geertje van de
Oranje Nassauschool en Jacco van Wijhe
van de Hans Petrischool (VSO). Zij vertellen
ieder waarom zij meedoen aan dit project.
Lees in deze nieuwsbrief ook over:
Wat de Afvalcoach voor jouw school kan
betekenen.
Hoe kom je aan extra afvalzakken voor
het plastic afval.

CBS Oranje Nassauschool start schooljaar
afvalvrij
Het was dubbel feest bij CBS Oranje
Nassau. De school heeft het vignet
Gezonde School behaald èn is
officieel de achtste Afvalvrije School in
Dordrecht.
HVC en Duurzaamheidscentrum
Weizigt waren erbij op deze stralende
donderdag van de eerste schoolweek
na de vakantie.
Verantwoordelijkheid
Geesje Kamp is behalve twee dagen per
week juf van groep 7, ook coördinator
van de Gezonde School en de Afvalvrije
School. Ongeveer een jaar geleden startte de school met het traject om het vignet Gezonde
School, onderdeel ‘welbevinden’ te behalen. Dit omdat het goed aansluit bij de kernwaarden van
het Oranje Nassau: Vriendelijk, Veilig en Verantwoordelijk. “De Afvalvrije School was een
logisch vervolg en past prima in het bestaande lesprogramma, met name als het gaat om
verantwoordelijkheid. We zijn begonnen met het opruimen van zwerfaval rondom de school met
de grijpers die we van Weizigt hebben gekregen. De volgende stap was het scheiden van afval
in de klas, iets wat de meeste kinderen overigens wel gewend zijn van thuis. Aan het eind van
de dag legen de leerlingen de bakken ook zelf.”
Meedoen aan de Afvalvrije School?
“Zeker doen”, adviseert Geesje scholen die nog niet afvalvrij zijn. “Het heeft alleen maar
voordelen. Niet alleen voor onszelf, maar voor de hele samenleving. Ik heb bovendien tot nu toe
alleen maar positieve reacties gehoord van zowel de docenten als de ouders (de MR was
meteen enthousiast) en de leerlingen. Op de eerste schooldag van dit jaar hebben alle kinderen
een dopper gekregen om ze te stimuleren om meer water te drinken en geen pakjes mee naar
school te nemen. Dat viel in goede aarde, ze zijn er blij mee. Ook al hoor ik soms geluiden dat
appelsap eigenlijk lekkerder is. Maar ze begrijpen de boodschap en doen vol overtuiging mee.
Daar gaat het om.”
Groot afvalspel
“Nu gaat het erom dat we ook een gezonde en afvalvrije school blijven, maar ik heb daar alle
vertrouwen in. Bij Weizigt kunnen we terecht voor advies en educatief materiaal. Vorig jaar heb
ik een ontzettend leuk spel geleend van ze, een soort groot ganzenbord met op ieder vakje een
weetje of vraag over afval scheiden. De leerlingen leren hier heel veel van en we hebben een
superleuke middag. Dit jaar gaan we dit spel zeker nog een keer lenen. Daarnaast volgen we
alle ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming op de voet. Als er iets nieuws komt,
springen we daarop in. We zijn nu aan het kijken hoe we het schoolplein blauw-groener kunnen
krijgen. Plannen zijn er nog volop, maar dit was alvast een geweldig begin van het schooljaar.”

Gefeliciteerd Hans Petrischool!
Inmiddels hebben meerdere basisscholen de stap gezet om
Afvalvrije School te worden. De Hans Petrischool is vanaf 1
november de eerste voortgezet onderwijsschool in Dordrecht.
Hopelijk gaan flink wat scholen dit voorbeeld volgen. Op de
dag na de herfstvakantie, vond de aftrap plaats. Chauffeur
Joyce van HVC was aanwezig met een vuilniswagen en
afvalcoach Astrid, ook van HVC, verzorgde introductielessen
in de klassen. De start als Afvalvrije School was ook meteen
de aftrap van een themaweek. De hele week komt het
scheiden van afval namelijk terug in verschillende lessen en
opdrachten.
Goed burgerschap
“Goed burgerschap staat hoog in het vaandel bij de Hans
Petrischool”, vertelt directeur Jacco van Wijhe.
“Het scheiden van afval en aandacht voor het milieu, passen
hier prima bij. Het initiatief komt van Marcel Paap, docent en
stagebegeleider, maar het idee werd vanaf het begin door alle
docenten en medewerkers omarmd. Weizigt heeft ons vervolgens goed meegenomen in het
traject. Als het goed is, hebben we straks fors minder restafval.”
Interne stage
Vanaf 1 november staan in alle lokalen en praktijkruimtes verschillende, kleine containers om de
diverse soorten afval in te verzamelen. Buiten op het plein staat een grote container voor
plastic afval, daarnaast een papiercontainer. Een compostbak komt van pas bij de groenlessen
die op de praktijkschool worden gegeven. De leerlingen die intern stagelopen krijgen de taak om
de bakken te legen. Voor het opruimen van zwerfafval rondom de school maken de mentoren
nog een plan. De 240 leerlingen zijn namelijk niet altijd op school. Vanaf hun vijftiende lopen ze
ook buiten de school stage.
Leerlingen 1D
Denise, Sham, Soraya, Lise en Boaz uit 1D vinden de uitleg van Astrid, het informatiefilmpje en
de vuilniswagen (natuurlijk ook even achter het stuur voor een foto) leuk en leerzaam. Dat afval
gebruikt wordt om nieuwe grondstoffen van te maken, wisten ze nog niet. Overigens is het
scheiden van afval niet nieuw voor ze. Thuis doen ze dat ook al en tuurlijk gaan ze dat nu ook
op school doen met deze nieuwe bakken. Ook al zitten ze nog maar een paar maanden op de
Hans Petrischool, ze voelen zich er al aardig thuis. Leuke school, vinden ze. En goed dat er
aandacht is voor het milieu.
Goede voorbeeld
Ook de trotse directeur vindt het een mooi onderwerp en draagt op deze manier graag met zijn
school een steentje bij. “Natuurlijk zou ik ook andere voortgezet onderwijsscholen adviseren om
te investeren in een Afvalvrije School. Het is actueel en spreekt veel jongeren aan. Het is
misschien een cliché, maar wel waar: een beter milieu begint bij jezelf. Wij geven als school
graag het goede voorbeeld. Aan onze leerlingen, maar ook aan andere scholen.”

Hulp nodig? Afvalzakken voor PMD nodig?
Heb je een voorraadje zakken voor PMD
nodig? Stuur een mailtje naar
a.dentoom@hvcgroep.nl.
Hulp nodig?
Of wil je de hoeveelheid
drankverpakkingen en
plasticverpakkingen verminderen, maar
gaat het moeizaam? Of wil je weten wat
je kunt doen aan fruitvliegjes? Vraag
advies aan Astrid! Zij is de Afvalcoach
van HVC en helpt veel scholen in
Nederland bij het afvalvrij worden. Wil je
contact met haar? Stuur dan een berichtje
naar s.den.ouden@dordrecht.nl

Ik heb een vraag...
Vragen over de Afvalvrije School? Neem contact op met
Saskia den Ouden van Duurzaamheidscentrum
Weizigt: s.den.ouden@dordrecht.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u educatieweizigt@dordrecht.nl toe aan uw adresboek.

