INFORMATIE WORKSHOPS
ALGEMENE INFORMATIE
De Gemeente Roosendaal stelt het hele jaar door gratis gastcolleges/ workshops over afval beschikbaar voor het
Basisonderwijs en Voorgezet Onderwijs. Ook bestaat de mogelijkheid tot vloggen o.l.v. Joost van Rijckevorsel.
De Gastcolleges/workshops worden gegeven door Maggy van den Aker (van MEC Roosendaal) en Jolanda
Jochems (coördinator afval Roosendaal aan de Bak). Het vloggen wordt begeleid door Joost van Rijckevorsel.
Wij geven de gastcolleges/workshops bij u op school of in het Milieu Educatief Centrum Roosendaal,
Dennescheerderdreef 11 4707 PK Roosendaal.
CORONA-VEILIG
De docenten voeren de gastcolleges/workshops/vloggen uit op een coronaveilige manier, aangepast aan het
protocol voor lesgeven dat op dat moment van toepassing is voor het lesgeven.
Van tevoren nemen we contact met u op over de inrichting van het lokaal en het aantal deelnemende leerlingen. Bij
mooi weer kunnen we een gastcollege/workshop/vloggen ook buiten verzorgen.
AANVRAGEN
Wilt u een gastcollege/workshop aanvragen? Dat kan bij Jolanda Jochems: e-mail, j.jochems@omwb.nl of
telefonisch op 06 52 85 73 87

KEUZEMOGELIJKHEDEN
U kunt kiezen uit drie thema’s
Plastic Soup
Afval = Grondstof
Zwerfafval
Voor het voortgezet onderwijs bieden we de workshop “Vloggen - Waste” aan.
U kunt kiezen voor een gastcollege/workshop en/of vloggen voor:
Onderbouw Basisonderwijs (geen vloggen)
Middenbouw Basisonderwijs (geen vloggen)
Bovenbouw Basisonderwijs
Leerjaar 1 VO
Leerjaar 2 VO
Leerjaar 3 VO
Speciaal basisonderwijs
Special voortgezet onderwijs
AANSLUITING BIJ KERNDOELEN EN DE ‘21 E -EEUWSE VAARDIGHEDEN PO EN VO
De kerndoelen van het Primair Onderwijs en Onderbouw Voortgezet Onderwijs sluiten goed aan bij de
gastcolleges / workshops. Deze kunt u hier vinden.

THEMA 1 – PLASTIC SOUP
Voor meer informatie verwijzen we naar de webpagina.
THEMA 2 – AFVAL = GRONDSTOFFEN
Tijdens het gastcollege 'Grondstoffen' wordt op een interactieve manier met de leerlingen de gevolgen van
zwerfvuil uitgelegd. Daarnaast worden de verschillende soorten grondstoffen waaruit producten bestaan
besproken. Ook vertellen we over de oplossingen die gemeenten hebben bedacht om het afvalprobleem aan te
pakken. De leerlingen splitsen een afvalzak met schoon afval. Zo ervaren ze dat er eigenlijk alleen nog maar
grondstoffen zijn en geen afval meer.
PRAKTISCHE INFORMATIE GASTCOLLEGE GRONDSTOFFEN
▪
▪
▪

▪
▪

Voor leerlingen uit groep 1 t/m 8 en het Voortgezet Onderwijs.
De gastlessen duren 30 minuten voor de onderbouw en 45 tot 60 minuten voor de bovenbouw.
Combinaties van het gastcollege met workshops in MEC Roosendaal zijn ook mogelijk. Zo krijgt bijvoorbeeld
de ene helft van de klas het gastcollege en de andere helft krijgt een workshop 'Plastic Soup' en vice versa. De
duur van het programma is dan 1,5 uur (voor groep 5 t/m 8 en Voortgezet Onderwijs).
Het gastcollege en/of de workshop kan ook op school worden gegeven.
Gastcolleges en workshops kunnen het hele jaar door aangevraagd worden.

THEMA 3 – ZWERFAFVAL
Om uw leerlingen kennis te laten maken met de zwerfvuilproblematiek, heeft de Stichting Nederland Schoon een
digitaal schoolproject over zwerfafval ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8 en leerlingen van het Voortgezet
Onderwijs. Op de website www.aandeslagmetafval.nl vindt u informatie voor de leerkrachten en een interactief
gedeelte voor de leerlingen (handleidingen leerkracht, werkbladen, filmpjes, quiz, spelletjes, etc.)
WORKSHOP VLOGGEN – WASTE CHALLENGE VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor meer informatie verwijzen we naar de webpagina.

