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Omschrijving

Aanbieder

url meer info

FILM Afval

Filmpje waar Noordse stormvogel wordt
ontleed en afval wordt gevonden.

NTR Schooltv

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/200
Plastic Soep
40311_zwerfafval01

FILM Doe meer met Afval

Een filmpje over 'Doe meer met afval'.

Utrechtse Gemeenten /
Afvalverwijdering Utrecht

https://www.youtube.com/watch?v=q3GtN
y86WmE

Duurzaamheidscentrum De
Papaver

http://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbo
Afval
d/itemtonen.php?code=6951

Klokhuis

http://tvblik.nl/het-klokhuis/plastic-1

FILM DVD afval is voedsel

FILM Filmpje plastic

(VPRO)Tegenlicht documentaire over het
door Braungart en McDonough bedachte
concept dat moet bijdrage aan minder (of
geen) afval voor een beter milieu. Alleen te
reserveren voor basischolen uit de regio.
Filmpje van Klokhuis over plastic: wat is het,
waar komt het vandaan en kunnen we
zonder?

FILM Filmpje recycling

Filmpje over hoe recycling werkt.

Teleac, schooltv

FILM Plastic Soep

Informatief filmpje over het ontstaan en de
gevolgen van plastic soep.

NTR Schooltv

FILM Zee vol plastic

Aflevering 31-10- 2009 over plastic soep:
oorzaken, gevalen en bijeffecten.

Een vandaag

Thema

Afval

https://www.npo.nl/schooltv-actueel/28Plastic Soep
01-2010/TELEA_1054202
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/201
Plastic Soep
01027_plasticsoep01
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/35
298/zee_vol_plastic

Plastic Soep

zwerfafval film
gemeente Maasdonk

Filmpje voor basisonderwijs over 'plastic
Gemeente Maasdonk
soep', gemaakt door de gemeente Maasdonk.

https://www.youtube.com/watch?v=pa2tiLnYX0#t=15

Plastic Soep

SITE

Aan de slag met afval

Een website met lesmateriaal, filmpjes,
informatie voor werkstukken en links naar
ideeën om met afval op school aan de slag te
gaan.

www.aandeslagmetafval.nl

Afval/zwerfv
uil/

SITE

Afval is goud waard

Presentatie voor het digibord met vragen over
AVRI
afval en afvalscheiding.

http://www.afvalisgoudwaard.nl/data/Digib
afval
oard.pdf

SITE

Doe meer met afval

Deze website geeft handige tips, informatie en AVU (Afvalverwijdering
opdrachten over afvalscheiding en -recycling. Utrecht)

http://www.doemeermetafval.nl/homelesp
afval
rogramma.html

Groene voetstappen

Bewustwordingsproject het onderwijs waarbij
kinderen een week lang met fiets of te voet
naar school komen. Daarmee worden groene
voetstappen verdiend. Op de website is ook
promotiemateriaal beschikbaar.

www.groenevoetstappen.nl

FILM

SITE

Nederland Schoon

Klimaatverbond

gedrag
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SITE

Watt n zooi

Op deze webpagina staat een educatief
pakket van negen lesbladen (met vragen)
waar leerlingen zelfstandig aan kunnen
werken.

SITE

Watt n zooi

Op deze webpagina staan ideeën voor
werkstukken en spreekbeurten.

SITE

Watt n zooi

Op deze webpagina staan links naar allerlei
filmpjes over afval.
Een website met informatie over afval, een
quiz, filmpje, poster en links naar andere
websites.

HVC Groep, Alkmaar
HVC Groep
HVC Groep

http://wattnzooi.hvcgroep.nl/docenten/ma
afval
teriaal_downloaden
http://wattnzooi.hvcgroep.nl/zones/workzo
afval
ne/spreekbeurt__werkstuk
http://wattnzooi.hvcgroep.nl/zones/mediaz
afval
one

AVRI

www.afvalisgoudwaard.nl

Een interactief afvalspel om meer te leren
over zwerfafval en afval scheiden.

Nederland Schoon

http://www.aandeslagmetafval.nl/lesmodul
(zwerf)afval
e/groep12

Canny is een spel om de strijd aan te gaan
met zwerfafval op school.

Gemeente Heerlen / Tomra

http://www.agarbagegame.nl

zwerfafval

SPEL Juf Mia spelletjes

Een website met online spelletjes over afval.

Juf Mia

http://ictjufmia.classy.be/afval.htm

afval

SPEL Zwerfafval battle

Interactief spel om meer te leren over
zwerfafval.

Nederland Schoon

https://www.aandeslagmetafval.nl/zwerfaf
valbattle/#/

zwerfafval

SPEL Afval is goud waard
SPEL Afvalgame
SPEL

Canny - the garbage
game

afval
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