Schoon
genoeg van
zwerfafval?
Een lespakket
voor groep 5/6

Rotterdam schoon
Een schone leefomgeving om veilig in te kunnen spelen
en leven is belangrijk voor kinderen. In een grote stad als
Rotterdam is dit niet altijd vanzelfsprekend. Zwerfafval zorgt
voor een groot deel van de vervuiling in de stad.
Met het gratis lespakket ‘Schoon genoeg van zwerfafval?’
ontdekken de leerlingen wat zwerfafval nu precies is, hoe
schoon hun eigen buurt is en welke rol zij daar zelf in kunnen spelen.

Mijn buurt, mijn keuze!
Hoe schoon vind ik mijn buurt?
Vind ik het schoon genoeg?
Wat wil ik zelf doe om mijn buurt netjes te houden?
In dit lespakket staat mening- en waardenvorming centraal.
De leerlingen krijgen de ruimte om een eigen mening te
vormen en krijgen keuze in wat zij wel of niet zouden willen
doen om hun buurt schoon te houden.

3x een uur; kennis, mening, actie!
Dit lespakket bestaat uit 3 lessen van maximaal een uur.
- In les 1 maken de leerlingen kennis met zwerfafval.
-	In les 2 beoordelen de leerlingen hoe schoon zij hun
eigen buurt vinden.
-	In les 3 gaan de leerlingen aan de slag met de
keuzeopdracht.
Wilt u de lessen bekijken?
Op www.rotterdam.nl/downloadslesmateriaal vindt u de
digitale lesmaterialen.

Het lespakket
Het lespakket bestaat uit:
-	Digitale materialen zoals de handleiding voor de leerkracht en werkbladen voor de leerlingen. Deze kunt u
vinden via rotterdam.nl/downloadslesmateriaal
-	Een kleine rolcontainer met daarin alle benodigde
materialen voor bijvoorbeeld een opruimactie (zoals
hesjes, vuilniszakken, grijpstokken en handschoenen)
De materialen worden bij u op school geleverd.

Lespakket aanvragen

“Ik stop nu ook
papiertjes in mijn zak,
maar pas waaide er
per ongeluk eentje
uit. Dat vond ik nu wel
erg...”

Wilt u meer weten?
Meer informatie over de inhoud van het lespakket
‘Schoon genoeg van Zwerfafval?’ vindt u op:
rotterdam.nl/downloadslesmateriaal

Heeft u overige vragen?
Neem dan contact op met Schone Stad:
schonestad_opleidingensb@rotterdam.nl

U kunt het lespakket kosteloos voor groep 5/6 aanvragen
bij Schone Stad door een e-mail te sturen naar:
schonestad_opleidingensb@rotterdam.nl
Geef in deze e-mail aan:
- Naam en adres van uw school
- De contactpersoon (naam en telefoonnummer)
- Aantal groepen
- Periode waarin u het lespakket zou willen gebruiken
-	Het is mogelijk om tijdens een van de lessen begeleiding te krijgen van een medewerker van Publieksvoorlichting. De publieksvoorlichters kunnen veel vertellen
over het schoonhouden van de buurt.
	Wilt u hiervan gebruik maken, geef dit dan aan in uw
e-mail.

