
 
 
 
 
 
 

 

Aan de slag als afvalvrije school 
Draaiboek  

 

Afvalvrije scholen zorgen samen met de leerlingen dat minder afval 

ontstaat, ze scheiden hun afval  en ze besteden er in de klas en 

binnen de school aandacht aan. 

Je wilt als school aan de slag met afval verminderen en afval scheiden. Maar waar begin je?  

Natuurcentrum Arnhem, de gemeente Arnhem, Flores en Prezero hebben een stappenplan 
ontwikkeld om je afval gescheiden in te laten zamelen. De gemeente Arnhem heeft het mogelijk 
gemaakt om gescheiden afval zoals PBD, GFT en Papier aan te bieden via de huishoudelijke route.  

Voorbereiding 

Als je afval wilt gaan scheiden zijn aparte bakken voor in de klas, lerarenkamer, keuken en algemene 
ruimtes onmisbaar. In deze bakken plaats je zakken. Daarnaast heb je bakken (minicontainers of 
kliko’s ) voor buiten nodig waar je het afval uit de school in kunt legen. Ten slotte heb je stickers en 
posters voor leerlingen en uitleg voor docenten nodig over wat in welke bak moet.  

Afvalbakken voor in de school 

Bij het bedrijf ‘de Bries’ bestel je via het formulier wat hier achteraan is bijgevoegd bakken voor in de 
klas. Je kopieert het formulier, plakt het in een mail en vult het in. Het mailadres van de Bries staat 
erbij. 

• Papier; hiervoor zijn meestal al open bakken aanwezig, deze kun je vervangen door een bak 
met een blauwe klep maar dat hoeft natuurlijk niet 

• PMD; hiervoor koop je een nieuwe bak met een oranje klep 

• Rest afval; hiervoor koop je een nieuwe bak met een grijze klep 

• GFT; hiervoor is een tafelbakje (Ecodutch groen) voldoende. Ook bestel je hiervoor een doos 
met GFT zakjes (compostbags) 

• Stickers; Voor iedere bak koop je een sticker met het goede pictogram, er zijn ook grote 
stickers voor buitencontainers 

Als je gaat bestellen heb je meestal binnen een werkweek de bakken in huis. Voor de containers 
varieert de levertijd maar ook die komen meestal binnen een of twee weken. 

Mini-containers 

Bij  de gemeente Arnhem bestel je containers voor buiten en zakken voor plastic (PBD). 
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•  Papier; wordt maar een keer per maand opgehaald. In plaats van de 1000 litercontainer heb 
je vier kliko’s nodig. Maar let op! Als die nu elke week wordt geleegd moet je dus 4x4= 16!!! 
kliko’s hebben. Bij de meeste scholen is hiervoor geen plaats.  

• PMD; wordt om de week opgehaald. 3 kliko’s is voor de meeste scholen voldoende 

• GFT; wordt om de andere week opgehaald. 1-2 kliko’s is voor de meeste scholen voldoende 

• PBD zakken voor binnen; je wordt via Corinne aangemeld als afgifte punt voor zakken. Van 
het bedrijf Kompas krijg je dan twee dozen met zakken. Vervolgens kun je bij Kompas 
aangeven wanneer de zakken op zijn. 

Als je weet wat je nodig hebt stuur je een mail aan afval@arnhem.nl.  

Daarin geef je aan  

➢ dat jouw school mee gaat doen met afvalvrije school.  
➢ hoeveel mini-containers je per stroom wilt bestellen en  
➢ of je ook PBD zakken wilt hebben.  

De gemeente bestelt de containers vervolgens bij Prezero. Meestal worden ze binnen twee weken 
geleverd maar soms zijn er leveringsproblemen en duurt het iets langer. Voor de zakken wordt jouw 
school aangemeld bij Kompas als afgiftepunten voor pbd zakken. Na de eerste levering kun je zelf 
direct bij kompas opnieuw bestellen. 

Afval op laten halen 

Op de afvalkalender van Prezero (https://inzamelwijzer.prezero.nl) kun je opzoeken wanneer het 

afval wordt opgehaald. Hiervoor moet je een postcode en huisnummer gebruiken van een woonhuis 

in de buurt anders werkt het niet. Dus als jouw school aan Kinderkamp 7  staat dan vul je Kinderkamp 

1 in of Kinderkamp 6. Zo weet je wanneer de bakken worden geleegd. Je kunt de kalender vervolgens 

downloaden en uitprinten. Zo heb je de data altijd bij de hand. 

Afspraken over afval 

In iedere school is de omgang met afval anders geregeld. Als je afval gaat scheiden heeft dit gevolgen 

voor iedereen. Zorg dat je hier afspraken over maakt; 

Docenten 

Maak afspraken over hoe er over afval wordt gepraat in de klas. Maak je aan het begin van het jaar 

klassenregels? Neem daar dan afval in op; in deze klas scheiden wij afval. Geef als docent het goede 

voorbeeld en benadruk dat naar de leerlingen. En maak als team de afspraak om het regelmatig te 

evalueren als onderdeel van gesprekken die je toch al met elkaar voert, zo wordt het niet vergeten 

en voorkom je dat irritatie gaat sluimeren.  

Concierge/ Schoonmaak 

Wie leegt de prullenbakken? Vaak is hierover een afspraak gemaakt in het schoonmaakcontract. 3 

afvalbakken betekent drie keer legen. Dat brengt extra tijd en dus kosten met zich mee. Je kunt ook 

afspreken dat de conciërge de bakken leegt. Of het legen van de bakken wordt onderdeel van de 

klassendienst. Maak de afspraak samen met schoonmakers en conciërge zodat iedereen betrokken is 

en aan kan geven wat het beste past. 

 

mailto:afval@arnhem.nl
https://inzamelwijzer.prezero.nl/
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Ouders 

Wees duidelijk naar ouders. Geef aan vanaf wanneer je afval gaat scheiden en wat je daarbij van 

ouders verwacht. Je kunt dit bijvoorbeeld onderdeel maken van de gezonde school aanpak. Je kunt 

ook overwegen om snoeppapiertjes en pakjes mee terug naar huis te geven. Of dit haalbaar is, is per 

school verschillend. Maar er zijn zeer succesvolle voorbeelden van deze aanpak waarbij het gebruik 

van tussendoortjes en pakjes snel afnam. Gebruik de voorbeeldbrief om ouders op de hoogte te 

stellen van de startdatum. 

Posters en gastlessen 

Natuurcentrum Arnhem biedt gastlessen aan voor de bovenbouw van basisscholen.  
Over de gastles; 
In de gastles op school kijken we samen naar wat afval nu eigenlijk is en wat de impact hiervan is op 
onszelf en de wereld om ons heen. We stellen onszelf ook de vraag hoe de natuur met afval omgaat 
en leren dat alles in de natuur uiteindelijk opnieuw gebruikt wordt. En dat is nou precies waar wij ook 
naartoe willen! 
De leerlingen gaan actief aan de slag met het scheiden van afval om inzicht te krijgen in de 
verschillende fracties en hoe we zo veel mogelijk hiervan kunnen recyclen.  
We sluiten af met het maken van een plan om de hoeveelheid afval binnen school stap voor stap 
terug te dringen. Zo gaan we op weg naar een afvalvrije school! 
 
Het materiaal is zo ontwikkeld dat leerlingen van bovenbouwklassen zelf les kunnen geven aan de 
midden en onderbouwklassen. Een gastles kan worden gebruikt bij de start van het afval scheiden 
maar ook als je al een tijdje bezig bent en het scheiden en voorkomen van afval opnieuw onder de 
aandacht wilt brengen. Stuur een bericht naar; info@natuurcentrumarnhem.nl en wij nemen contact 
met je op over de mogelijkheden. 
  

mailto:info@natuurcentrumarnhem.nl
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Bestelformulier afvalbakken voor in de klas 
 
Knip deze brief hier uit en plak hem in de mail.  
 
De bestelling dient door de scholen te worden gestuurd aan klantenservice@debries.eu 
Contactpersoon bij de Bries; Lonneke op 06 21168022 of lonneke@debries.eu.  
 
Beste team De Bries, 
 
Graag willen wij als school van Flores Onderwijs aan de slag met afvalscheiding in de klas.  
Zouden jullie hiervoor onderstaande bestelling willen verwerken: 
 
Benodigde materialen: 
…. 12009 Stapelbare afvalbak Malpie Oranje (PMD)              € 10,88 per stuk 

…. 12101 Stapelbare afvalbak Malpie Grijs (Rest)                   € 10,88 per stuk 

…. 12002 Stapelbare afvalbak Malpie Blauw (Papier)             € 10,88 per stuk 

…. 70123 Afvalbakje EcoDutch groen (GFT-E)                         €   4,55 per stuk 

…. 70129 Afvalbakje EcoDutch antraciet (GFT-E)                    €   4,55 per stuk 

  

…. 61038 Pictogram RWS PMD                                                  € 0,99 per stuk 

…. 61004 Pictogram RWS Rest                                                    € 0,99 per stuk 

…. 61003 Pictogram RWS Papier                                                € 0,99 per stuk 

…. 61010 Pictogram RWS GFT-Etensresten                             € 0,99 per stuk  

  

…. 200412 Doos Compostbags voor EcoDutch                      € 61,25 (720 zakken) per doos 

…. 12116 Doos Maxi-zakken grijs t.b.v. restafval                     € 33,95 (300 zakken) per doos 

  
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en zijn geldig tot 30-06-2022.  
Gratis verzending vanaf een totaalbedrag van € 750,00 (ex btw).  
Wij ontvangen graag een bestelbevestiging n.a.v. deze email. 

 

Afleveradres: 

….. 

Factuur gegevens (inclusief inkoopreferentie Flores Onderwijs): 

  

mailto:klantenservice@debries.eu
mailto:lonneke@debries.eu
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Opzet standaardbrief voor de ouders; 

 

Aanhef; 

Beste Ouders en Verzorgers 

Vanaf (datum) gaat onze school aan de slag met afval. We willen op school minder afval en we willen 

afval scheiden. Op school komen speciale bakken voor papier, GFT en PBD naast de bak voor 

restafval. Eigenlijk net als thuis. De kinderen krijgen les over afval en met de hele school houden we 

bij hoeveel afval we produceren.  

Optie; ook gaan we met de kinderen in de schooltuin GFT composteren, alle GFT bakjes worden 

daarvoor iedere dag op een composthoop geleegd. 

Wat betekent dit voor u? 

 We willen u vragen kritisch te kijken naar wat u uw kind mee geeft naar school. Elke 

verpakking wordt uiteindelijk afval. Gebruik daarom liever een drinkbeker in plaats van 

pakjes en blikjes en een broodtrommel voor brood en versnaperingen. Zo besparen we 

samen veel grondstoffen.  

 Uw kind zal met ideeën en vragen thuis komen over afval. We zouden het fijn vinden als u 

ook thuis laat zien hoe afvalscheiding werkt en dit met uw kind bespreekt. Misschien komt u 

samen wel op nieuwe ideeën! 

 Bij de invoering van het afval scheiden kunnen we uw hulp op school gebruiken. Op (datum) 

bent u van harte welkom om te helpen in de klas en op (datum) gaan we met de kinderen 

aan de slag met opruimen om de school. U kunt zich aanmelden bij de juf of meester van uw 

kind. 

Als school vinden we het belangrijk om het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen. We vinden 

het leuk om daar op deze manier invulling in te geven en hopen dat u ons wilt helpen om het afval 

verminderen en scheiden tot een succes te maken! 

 

Hartelijke groet! 

 

Namens het team 

 


