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AAN DE SLAG MET PAK@ AFVAL THE GAME
Pak@ Afval the Game is een uniek en interactief lespakket over duurzaamheid. Aan de hand van de opdrachten in de leskliko 
leren kinderen alles over het belang van afval scheiden en afval voorkomen. Dat is belangrijk, want we produceren met 
elkaar nog steeds ontzettend veel afval en dat heeft op verschillende manieren negatieve gevolgen voor ons milieu. Als we 
nu in actie komen en kinderen daarbij betrekken, kunnen we met elkaar voorkomen dat het afvalprobleem in de toekomst 
nog groter wordt. Samen naar minder afval!

DOCENTENHANDLEIDING

Pak@ Afval the Game zit bomvol interactieve opdrachten. Hiermee doen jouw leerlingen kennis op over het onderwerp afval en 
worden ze uitgedaagd om die kennis direct in de praktijk te brengen. Ze onderzoeken hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren 
aan het verminderen van de hoeveelheid afval in hun gemeente. Daarnaast worden ze gestimuleerd om hun kennis te delen met 
andere kinderen en volwassenen in hun omgeving, zodat ze samen met hen echt het verschil kunnen maken voor het milieu!

SAMENSTELLING 
Pak@ Afval the Game kliko:
• Spelbord met spelfiguren 
• Moeilijke woorden-poster 
• Schriftjes met stickervel 
• Letterkaartjes 
• Spellen en ring met spelregelkaarten  
• Materialen die nodig zijn om de opdrachten uit te voeren

Digitale omgeving (afvalthegame.pakket.online):
• Spelbord op het digibord 
• 4 filmpjes

DOEL LESPAKKET 
Het doel van dit lespakket is om kinderen kennis te geven over duurzaamheid en het belang van afval scheiden en afval 
voorkomen, en om hen en de mensen in hun omgeving te stimuleren tot actieve gedragsverandering ten behoeve van een beter 
milieu en het besparen van schaarse grondstoffen.

OPBOUW LESSEN 
Het lespakket is gebaseerd op de participatiemethodiek van de Kleine Ambassade en omvat grofweg vier stappen: kennis 
opdoen, onderzoek doen, meedenken en meedoen. Elk van die vier stappen kent een aantal opdrachten, in totaal zijn het er 26 
(A-Z). Je kunt zelf bepalen in welke periode tussen oktober en maart je er met jouw klas mee aan de slag gaat. Ook kun je zelf 
bepalen in welk tijdsbestek je Pak@ Afval the Game behandelt. Je kunt bijvoorbeeld verspreid over een paar maanden de letters 
behandelen of in een korte periode het hele lespakket in één keer uitvoeren. Vanwege de opbouw van het lespakket is het wel 
van belang dat je de opdrachten in de volgorde van A tot Z uitvoert.

CONTACT 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van een opdracht of Pak@ Afval the Game in het algemeen? Schroom niet om 
contact met ons op te nemen via post@dekleineambassade.nl of via jouw contactpersoon van de Kleine Ambassade! 

Volg Afval the Game op  en  voor extra lesideeën, de resultaten van andere klassen en het laatste nieuws! 
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Pak als eerste het spelbord, de schriften en stickervellen en de poster met moeilijke woorden uit de kliko. Geef het 
spelbord en de poster een plekje in de klas en deel de schriften en stickervellen uit. Elke leerlingen krijgt een eigen 
schrift en stickervel. 

STAP 1  LETTERKAARTJES
Bij ieder onderdeel hoort een letterkaartje. Pak de letterkaartjes een voor een uit het etui en voer 
de bijbehorende opdracht uit. Let op! Pak pas een nieuw kaartje als alle opdrachten van de letter 
zijn gedaan.

STAP 2  EXTRA MATERIAAL
Voor veel opdrachten is extra materiaal nodig. In de kliko zijn pak@tjes te vinden met het materiaal 
dat bij de opdracht hoort. Je herkent het pak@tje aan (het label met) de bijbehorende letter.

STAP 3  DIGIBORD 
Gebruik het abc-spel op het digibord om filmpjes te bekijken of spellen te spelen. Je leest in de 
opdracht wanneer je dit moet doen. Je vindt de filmpjes en spellen onder de bijbehorende letter.

STAP 4  SCHRIJF HET OP 
De leerlingen schrijven de antwoorden op de opdrachten op in hun schrift.

STAP 5  STICKER PLAKKEN
Zijn alle opdrachten van een letter uitgevoerd? Plaats dan het bijbehorende letterfiguur op het 
spelbord in de klas. De leerlingen plakken de bijbehorende lettersticker bij de opdracht in hun 
schrift.

STAP 6  VAN A T/M Z 
Herhaal de stappen 1 t/m 5 net zo lang tot je met je leerlingen bij de letter Z bent aangekomen. 

AAN DE SLAG 
Het abc-spel bestaat uit 26 letters. Aan de hand van de letterkaartjes en het schrift word je samen met je leerlingen door de het 
spel geleid. Wel zo makkelijk, want daardoor is er maar een minimale voorbereiding nodig. Om je toch een overzicht te geven 
van welke opdrachten jullie tegen zullen komen, vind je hieronder per letter een globale beschrijving van wat de bijbehorende 
opdracht inhoudt. 

ZO WERKT HET

In dit onderdeel doen de kinderen basiskennis op over het thema afval. Ze leren wat het belang is van minder afval en doen 
kennis op over afval scheiden, hergebruiken en recyclen. 
 

Bekijk het filmpje over waarom we in actie moeten komen voor het milieu. Klik hiervoor op vakje A van het abc-spel op 
het digibord. 

 
Maak de opdracht in het werkschrift over welk product in welke afvalbak hoort. 

SAMEN NAAR MINDER AFVAL: A T/M C

Speel het afvalkwartet. 

PAPIER

reipap

brieven  kranten tijdschriften folders

envelop karton dozen kadopapier

KUNSTSTOF

fotstsnuk

kaasverpakking cr mepotje snoepzak

tasje  wasmiddelßes  boterhamzakje
GFE

efg

bladeren  kaaskorsten  brood

visresten  eierschalen  fruit

GLAS

salg

wijnßes  jampot  sapßes  groentepot

parfumßesje mayonaisepot oließes

bont wit

TEXTIEL

leitxet

kleding schoenen lakens  laarzen

winterjas  gordijnen handdoeken

lavfatser
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In dit onderdeel doen de kinderen onderzoek naar hun eigen afvalgedrag. Ze brengen in kaart hoeveel en welke 
soorten afval ze zelf produceren, en bekijken waar ze thuis en op school op zouden kunnen besparen. Ook onderzoeken ze 
uit welke grondstoffen bepaalde producten bestaan.  
 

Bekijk het filmpje over waarom we plastic scheiden. Klik hiervoor op vakje D van het abc-spel op het digibord.  
 

De leerlingen houden thuis een dag lang bij wat zij weggooien. Dat doen ze aan de hand van een logboek. 
NB: deze opdracht voeren de kinderen thuis uit en de resultaten worden besproken bij opdracht G. 
 

Maak jullie eigen afvalscheidingsstation voor in de klas. 

Voorbereiding: verzamel verschillende bakken die als afvalbak gebruikt kunnen worden en verzamel afvalmateriaal, 
zoals gebruikt inpakpapier of gekleurde kartonverpakkingen, waarmee de leerlingen de bakken kunnen versieren. 
 

Maak de opdracht in het werkschrift om de resultaten van de logboeken van de leerlingen te verwerken. 

Voorbereiding: herinner de leerlingen eraan dat ze voor deze opdracht hun logboek vanuit huis weer mee terug naar 
school nemen. Doe dat de dag voordat je met deze letter begint. 
 

Maak de opdracht in het werkschrift waarmee de leerlingen gaan nadenken over hoeveel afval zij met hun eigen klas al 
zouden kunnen besparen. 
 

Maak de opdracht in het werkschrift over welke grondstof hoort bij welk product. 

WAT DOEN WE ERAAN?: D T/M K

Maak en speel jullie eigen Afval the Game-memoryspel. 
 

Maak de woordenpuzzel over 
duurzaamheid in het werkschrift. 

ZAND
BOOM

aa
r
do

l ie

ETENSRES

TE

N

katoen

METAAL

GRAAN

SCHAPENVACHT

DIEREN HUID

PLASTIC FLESJE

BROODROOSTER

WOLLENSJAAL

ENVELOP

T-SHIRT

BROOD

PINDAKAASPOTJE COMPOST

LEREN TAS

1

3

7

8

2

6

9

5

4

k l i m a a t
k l i k o

v e r v u i l i n g

g r o n d s t o f f e n

z a n d

t e x t i e l

s o e p

z o n n e

z w e r f
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In dit onderdeel gaan de kinderen met elkaar in gesprek over hoe zij vinden dat mensen met afval om moeten 
gaan. Ze vormen niet alleen een eigen mening, maar passen die ook meteen toe in de praktijk. Bijvoorbeeld door hun 
omgeving te betrekken bij het verminderen van de afvalberg.
 

Maak een woordweb in het schrift over hoe we samen naar minder afval kunnen gaan. 
 

De leerlingen verzamelen nieuwsberichten over hoe mensen zich inzetten om het milieu schoon te houden.  

Voorbereiding: zorg voor kranten of tijdschriften of laat de kinderen berichten op internet opzoeken. 
 

Ga aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek over hoe we met afval om zouden moeten gaan. Open de stellingen 
op het digibord via vakje N van het abc-spel.

Voorbereiding: de leerlingen gaan aan de linker- of rechterkant van het lokaal staan om aan te geven of ze het eens zijn 
met een stelling. Zorg dus voor genoeg ruimte om te lopen en staan in het lokaal. 
 

Bekijk het filmpje van het Afval the Game-lied en laat de leerlingen in hun schrift een eigen couplet schrijven. Klik voor 
het filmpje op vakje O van het abc-spel op het digibord.  
 

Maak met de klas de omgeving van de school schoon.
 
Voorbereiding: zorg eventueel voor handschoenen om het afval mee op te rapen. In de kliko zitten een aantal 
prikstokken en vuilniszakken. 
 

Geef de leerlingen informatiekaarten mee. Ze kunnen deze uitdelen in hun omgeving om andere mensen te overtuigen 
om afval te gaan scheiden. 
 

Bekijk het instructiefilmpje en laat de leerlingen hun eigen letterslinger knutselen van afvalmateriaal. Klik hiervoor op 
vakje R van het abc-spel op het digibord.  

Voorbereiding: verzamel oud papier en karton, cadeaupapier en ander gekleurd (afval)materiaal waarmee de slingers 
versierd kunnen worden.  

Speel het ruilbeursspel waarmee de leerlingen voorwerpen die ze niet meer gebruiken met elkaar ruilen.  

Voorbereiding: voor dit spel is een dobbelsteen nodig. Laat de leerlingen van tevoren elk een voorwerp meenemen 
vanuit huis. Vertel erbij dat het een voorwerp moet zijn dat nog in goede staat is en leuk of handig moet zijn voor 
iemand anders om te krijgen.  

KOM IN ACTIE: L T/M S 
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De kinderen hebben tot nu toe veel geleerd over het afvalprobleem. In dit onderdeel van het abc-spel gaan ze hun 
kennis delen met de mensen om hun heen om iedereen te stimuleren ook aandacht te besteden aan het afvalprobleem.
 

De leerlingen gaan bij de letter V een muurkrant maken over de kennis die ze hebben opgedaan. Ter voorbereiding 
maken ze een opdracht in hun werkschrift over wat ze geleerd hebben.  
 

De leerlingen maken ter voorbereiding de muurkrant een opdracht in hun werkschrift. Aan de hand van deze opdracht 
denken ze na over waar hun muurkrant over moet gaan. Laat de leerlingen hiervoor goed terugblikken op het project en 
help ze met vragen zoals: Wat vond je het meest inspirerend? Het meest leerzaam? Wat is je bijgebleven? Wat maakte 
indruk? Wat wil je écht dat alle anderen ook weten?  
 

De leerlingen maken een muurkrant over wat ze geleerd hebben en versieren deze.   

Voorbereiding: verzamel alvast knutselspullen of plaatjes die de kinderen kunnen gebruiken voor hun muurkrant.
 

De leerlingen geven aan de hand van hun muurkrant een presentatie over waarom het belangrijk is om naar 
minder afval te gaan en hoe we dat kunnen doen. Ze gaan hiervoor bijvoorbeeld de klassen rond of nodigen andere 
leerkrachten of ouders uit om hun muurkranten (en eventueel de presentatie) te bekijken. 
 

De leerlingen maken een opdracht in hun schrift waarmee ze nadenken aan welke doelen ze willen blijven werken om 
ook na afloop van Afval the Game zelf een steentje bij te kunnen blijven dragen aan minder afval en een beter milieu. 
Eventueel kun je een kringgesprek voeren met de klas om te reflecteren op het project en op wat de kinderen het 
meeste is bijgebleven.

WAT HEB JE ONTDEKT?:T T/M X

In dit onderdeel blikken de kinderen terug op wat ze vonden van hun deelname aan Pak@ Afval the Game en bedenken ze 
wat ze zelf blijvend willen veranderen om samen naar minder afval te gaan.  

 

De leerlingen blikken aan de hand van een opdracht in hun werkschrift terug op hoe ze Afval the Game hebben ervaren.  
 

Eindelijk mag de gouden fles uit de kliko open! Hiermee sluit je samen met de leerlingen het project af. In het 
bijbehorende pakketje vind je certificaten waarmee de kinderen het bewijs in handen hebben dat ze de wedstrijd 
helemaal en goed hebben doorlopen. Voordat de certificaten mee naar huis gaan, vul je ze samen met de kinderen in. 

TERUGBLIKKEN: Y T/M Z

Hierbij verklaar ik
[naam invullen] 

Dat ik het belangrijk vind dat 
[naar eigen inzicht invullen wat de leerling belangrijk 
vindt] 

En daarom zal ik 
[actie invullen die de leerling kan doen binnen dat wat 
zij belangrijk vinden] 

Handtekening, plaats, datum 
[de leerling ondertekent het certificaat]
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Doet jouw klas mee met de wedstrijd? Dan strijdt jouw klas tegen de klassen van andere Schiedamse 
basisscholen om de meeste punten te winnen van the Afval the Game wedstrijd. Daarmee maken jullie kans op de enige echt 
wisselbeker én op te gekke prijzen! Op deze 3 manieren kun je punten scoren:  

 

1  PAK@ ABC-SPEL 
Voor elke opdracht die de leerlingen van A t/m Z uitvoeren, verdienen ze 5 bonuspunten.  

2  BONUSPUNTENFLESSEN 
In de kliko zitten 5 bonuspuntenflessen. In deze flessen zitten extra opdrachten waarmee de klas punten kan verdienen. De 
activiteiten kunnen individueel, in groepjes of met de klas worden uitgevoerd. De bonuspuntenflessen worden standaard 
meegeleverd in de kliko, zodat de opdrachten ook uitgevoerd kunnen worden als de klas niet meedoet aan de wedstrijd. De 
leerlingen maken dan alleen geen kans op de Afval the Game prijzen.  

3  AFVAL GAMES
Doe mee aan de Afval Games. Dit zijn gezellige activiteiten die georganiseerd worden in de stad. De agenda van de 
wijkactiviteiten zal terug te vinden zijn op de Facebook– en Instagrampagina van Afval the Game. Elke persoon die voor jullie 
school meedoet aan de wijkactiviteit, levert jullie 20 bonuspunten op.

 
BONUSPUNTENOPDRACHTEN
In de kliko zitten 5 flessen met bonuspuntenopdrachten. Hieronder vind je een globale omschrijving van wat elke opdracht 
inhoudt.

De leerlingen maken een foto van het afvalscheidingsstation bij hun thuis en/of bij buren en kennissen en sturen deze 
door naar het Pak@ Afval the Game-team. Elke foto levert 10 bonuspunten op. 
 

De leerlingen spelen het Afval the Game-kwartet van opdracht C of hun zelfgemaakte memory van opdracht J uit het 
abc-spel nog een keer. Voor elke keer dat het spel gespeeld wordt, verdienen jullie 20 bonuspunten. 

 
De leerlingen doen mee met de Afval Games en nodigen zoveel mogelijk mensen uit om mee te doen. De agenda van de 
wijkactiviteiten zal terug te vinden zijn op de Facebook– en Instagrampagina van Afval the Game. Elke persoon die voor 
jullie school meedoet aan de wijkactiviteit, levert 20 bonuspunten op. 
 

De leerlingen gebruiken de informatiepakketten uit pak@tje Q om mensen uit hun omgeving te inspireren en 
overtuigen om ook afval te gaan scheiden. Voor iedereen die meedoet en zijn naam op de intekenlijst schrijft, levert 10 
bonuspunten op. 
 

De leerlingen knutselen een kunstwerk van afval. Voor ieder gemaakt knutselidee krijgen jullie 30 bonuspunten. 

Voorbereiding: verzamel van tevoren afval om mee te knutselen. 

HOUD JULLIE SCORE BIJ 
Op de poster met het scorepunten overzicht zie je hoeveel punten je krijgt voor elke opdracht en kun je 
bijhouden hoeveel punten jouw klas al heeft behaald. Als deze helemaal is ingevuld, maak er dan een 
foto van en stuur ’m op naar de contactpersoon van jouw klas of naar post@dekleineambassade.nl onder 
vermelding van je school en klas.  

INSPIRATIE EN WEDSTRIJD-UPDATES 
Houd de Afval the Game social media in de gaten voor wedstrijdupdates, tussenstanden en inspiratie.

 en  afvalthegame 

Je kunt als leerkracht zelf bepalen in hoeverre leerlingen en hun ouders ook zelf foto’s kunnen insturen voor de wedstrijd. Ook 
die punten tellen mee, mits er duidelijk wordt vermeld om welke school en klas het gaat. 

WEDSTRIJD

1

2

3

4

5

© 2021, de Kleine Ambassade

SCHOOL: 
GROEP: 

SCOREOVERZICHT

SAMEN NAAR MINDER AFVAL

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

50 punten

5 punten

5 punten

5 punten

5 punten

Totaal: 

ABC-SPEL

BONUSPUNTENFLESSEN 

2

1

3

4

5

10 punten x  = 
10 punten x  = 

20 punten x  = 
30 punten x  = 

20 punten x  = 

aantal keer gespeeld

Totaal: 

Doe mee met de Afval Games!
Dat zijn toffe wijkactiviteiten. 

Elke persoon die voor jullie school 
meedoet, levert jullie 20 punten op. 

Neem dus gezellig je broertjes, zusjes, 
buurkinderen, vrienden en familie mee!

Kijk voor de agenda op 
 of  afvalthegame

AFVAL GAMES

TOTAAL AANTAL PUNTEN Abc-spel:

Bonuspuntenflessen: 
Afval Games: 

Totaal: 

. . . . .

. . . . .

. . . . . +

DEEL JULLIE GOEDE ACTIES! 
Maak er een foto van en stuur deze naar 
post@dekleineambassade.nl. Vermeld je groep en school. 

Je kunt ook aan de juf of meester vragen om jullie punten door te 

sturen. 

Alle deelnemers:   x 20 = 




