JE SCHOOL
WEGWERP
PLASTICVRIJ
IN 3 SIMPELE STAPPEN
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STRIJD MEE VOOR
EEN PLASTICVRIJE
ZEE
HET PLASTICPROBLEEM
Plastic is overal in de natuur. We
zien het in overvloed op stranden en
in de zee in de Koraaldriehoek, in het
afgelegen noordpoolgebied, maar
ook in de Middellandse zee en op
onze Noordzee-stranden. Niet alleen
overlijden zeedieren en vogels aan
plastic in zee, ook wij hebben er last
van. Plastic zit in ons eten, water en in
de lucht! Ook op de meeste Nederlandse
scholen komt plastic erg veel voor.

WORD SUPPORTER VAN WWF
Je kunt daarom dit stappenplan gebruiken om daar
nu verandering in te brengen! Je leest hoe om te
gaan met de meest voorkomende plastic (wegwerp)
voorwerpen en hoe je dit kunt delen met leerlingen
en ouders. Door het plasticprobleem op jouw
school aan te pakken, steun je onze ‘Free The Sea’campagne en mag je met trots je school een echte
supporter van WWF noemen.
Je draagt direct bij aan een van de belangrijke
doelen van WWF: plasticvrije zeeën wereldwijd!
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JE SCHOOL VRIJ VAN
WEGWERPPLASTIC IN
3 SIMPELE STAPPEN
Begin bij jezelf
Bekijk wat jij en je collega’s al goed doen of
beter kunnen doen rondom plastic!

Formuleer een helder
plastic beleid
Ontdek hoe je ervoor zorgt dat jouw school
ook écht bewuster met plastic omgaat!

Draag de boodschap uit!
Vertel het door en betrek belanghebbenden.
Zo strijden we voor een plasticvrije zee!

3

BEGIN BIJ JEZELF
Goed voorbeeld doet volgen. Zeker in het schoolgebouw. Hoe goed ben jij al bezig? Hebben jij en je
collega’s al aan de volgende onderdelen gedacht?

Er belanden per uur
bijna 10 olympische
zwembaden vol aan
plastic in zee

Gebruik een duurzame (water) drinkfles, in plaats
van plastic flesjes voor eenmalig gebruik

Gebruik een broodtrommel of herbruikbaar
broodzakje in plaats van wegwerp boterhamzakjes

Neem je eigen mok of kop mee voor koffie/thee. Dat
is een stuk duurzamer dan wegwerpbekertjes

Let bij de aanschaf van bijvoorbeeld fruit op
onnodige plasticverpakkingen, deze kun je zeker
achterwege laten

Neem je iets van huis mee naar school? Gebruik dan
een duurzame (rug)tas en geen plastic tasje

Ga zorgvuldig om met afvalscheiding en geef hierin
het goede voorbeeld aan de leerlingen

Op zoek naar duurzame alternatieven voor
plastic? Neem een kijkje in de webshop van
WWF. Dan zit je altijd goed.

allebeestjeshelpen.wnf.nl
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FORMULEER EEN
HELDER PLASTIC
BELEID
Hoe gaat jouw school als organisatie om met
plastic? Bij stap 1 heb je al gekeken naar je
eigen gebruik van plastic. Maar hoe zorg je
ervoor dat er echt een beleid komt voor
de gehele school? Hieronder enkele tips
waarmee jullie als school een helder beleid
kunnen vormgeven.

9 van de 10
zeevogels hebben
plastic in hun
lichaam

• Hoe zit het met onze leveranciers?
Zijn er bijvoorbeeld afspraken met leveranciers van schoolspullen
of voedingsmiddelen? Neem eens contact op. Tegenwoordig
bieden veel leveranciers goede plasticvrije alternatieven en staan
ze open om mee te denken over verduurzaming.

• Wat kan nog wel, wat kan niet meer?
Niet al het plastic is slecht. WWF richt zich vooral op de
wegwerpplastics, zoals boterhamzakjes, drinkbekertjes, rietjes,
wattenstaafjes en plastic flesjes. Ons advies is om het gebruik
hiervan af te raden in jullie beleid en goed te kijken naar plastic
alternatieven voor gebruikelijke voorwerpen op jullie school.
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• Hoe streng moet je zijn?
Stel je formuleert een beleid waarin het gebruik van wegwerpboterhamzakjes wordt verminderd en uiteindelijk gestopt op jouw
school. Wat doe je als een leerling er toch eentje meeneemt? Een
lunch afpakken gaat te ver. Wellicht is het beter om de leerlingen
en ouders die het juist goed doen te belonen en waar het nog
beter kan de kinderen te betrekken en informatie mee te geven.

• Hoe zit het met traktaties?
Veel scholen hebben al een beleid op gezonde traktaties. Wellicht
kan het onderdeel plastic ook deel uitmaken van dit beleid, soms
zijn traktaties in onnodig veel plastic verpakt.

• Bekijk het afvalscheidingssysteem
Zijn er voldoende afvalbakken? Is het bekend welk soort afval in
welke bak moet? En houden leerlingen en leerkrachten zich aan
het scheiden van afval?

TIP 1

TIP 2

Organiseer een event voor

Blijf in gesprek met de

ouders en kinderen om

kinderen en hun ouders.

jullie plan te presenteren,

Blik regelmatig terug op

in discussie te gaan en zo

het nieuwe beleid en jullie

samen een plastic bewuste

voortgang. Kijk bijvoorbeeld

school te worden. De

na een half jaar hoeveel

website van WWF bevat

minder plastic er in jullie

achtergrondinformatie om

schoolgebouw aanwezig is.

een presentatie wat meer
kracht te geven.
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DRAAG DE
BOODSCHAP UIT!

In Nederland gebruiken
we jaarlijks zoveel
rietjes dat we er de
Johan Cruijff-Arena
mee kunnen vullen

Ben je Supporter van WWF-Free The Sea? Dan behoor
je tot een groeiend gezelschap vooruitstrevende
scholen. En dat mag iedereen weten!
Stel ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte
In de praktijk blijkt dat ouders vaak onwetend hun kinderen met
(veel) plastic items dagelijks naar school sturen. Daar valt dus
ook winst te behalen. Je vindt een voorbeeldbrief aan het eind
van dit document.

Zorg dat de boodschap visueel duidelijk wordt
Hang de bijgeleverde poster op en plaats het commitment-logo
op bijvoorbeeld de website of in de nieuwsbrief

Heeft jouw school een leuke actie bedacht?
Deel het op social media via #freethesea

Op deze manier weten ook ouders en andere
betrokkenen het belang van de ‘free the sea’campagne automatisch ook bij ouders en andere
belanghebbenden. Samen maken we het verschil!
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WAT KUN JE NOG
MEER DOEN?
De WWF-Rangers voeren vanaf september 2019 als
Plastic Bende zes weken actie tegen wegwerpplastic
en vóór de zeeschildpad, die ernstig bedreigd wordt
door plasticvervuiling in één van zijn belangrijke
leefgebieden, de Koraaldriehoek. Speciaal voor
scholen is er een gratis lespakket beschikbaar,
bestaande uit een presentatie, quiz, videomateriaal
en leuke werkvormen.

Het kan wel 1.000
jaar duren voordat
een plastic tas in
zee afbreekt

Het lespakket over plastic is medio september gratis
beschikbaar, via plasticbende.nl. Ook start WWF in
het nieuwe schooljaar met Toekomstkunde. Een
gratis wekelijks aanbod aan lesmaterialen voor groep
5 t/m 8. Het onderwerp plastic zal hier ook met enige
regelmaat in terugkomen. kijk hiervoor op:
wwf.nl/toekomstkunde.
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