
Ontwerpschema: Afval hoort niet op de grond      
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Startactiviteit: Zwerfafval rondom de school opruimen 
Afsluitactiviteit: Schoonmaakbedrijfje opstarten; klussen in de school doen 

Spelactiviteiten: 
 Huishoek: De vuilnisman 

 Schoonmaken van de huishoek; 
sop, emmers en doekjes, stoffer 
en blik etc. 

 Schoonmaken van de klas; 
voorjaarsschoonmaak 

 Bellenblazen in de watertafel 

Doelen: 

 Ontdekkingen doen 

 Rollenspel leren spelen 

 Schoonmaken leren 

Onderzoeks- 
activiteiten 
 In de buurt afval dat 

op de grond ligt 
opruimen 

 Samen kijken wat er 
zoal weggegooid 
wordt en waarom 
mensen dat doen 

 Hoe zou het 
moeten? 
Verschillende 
soorten containers in 
de buurt gaan 
bekijken 

 Vuilniswagen 
uitnodigen en kijken 
hoe dat werkt 

 Vies en schoon 

Reken/wiskunde- 
activiteiten 
 Sorteren van afval 

( doe het zelf in een 
vuilniszak) 

 Wat wordt veel 
weggegooid? Verwerken in 
een grafiek 

 Veel-weinig 

 Sorteren 

 Doppen 

 Van groot naar klein 

 Digibordoefeningen 
Doelen: 

 Rekenbegrippen 

 Sorteren 

 

Kring/gespreksactiviteiten 
 Afvalverwerking, hoe gaat dat? 

 De vuilniswagen 

 Waar krijg je veel afval van en waar 
minder van? B.v. koekjes in plastic of 
koekjes uit een trommeltje 

 Afvalcontainers; verschillende soorten 

 Boeken over het thema 

 Auditieve oefeningen 

  
Doelen: 

 Fonologische vaardigheden 
aanleren 

 Leren spreken in de groep 

 Leren over een onderwerp 

 Uitbreiden woordenschat 
 

Lees/schrijfactiviteiten 
 Woordkaarten en woordenboek  

 Woorden na typen op de computer 

 Woordveld over afval 

 Letters: v-a-r aanleren 

 Boeken lezen over thema 
 

Doelen: 

 Letters V-A-R leren 

 Functioneel schrijven 

 Schrijfplezier ontwikkelen 

 Hoe ziet een boek er uit 
 

Thema: 
Afval hoort niet op de 
grond…… 
 

 
 
 
 
 
Inhouden 

Constructieve en beeldende  
activiteiten: 
 Bouwhoek: Afvalbult maken en een 

vuilnisauto met vuilnisbakken erbij 
zetten 

 Knutselhoek; maak iets moois van 
afval 

 Legohoek; maak een vuilnisauto 

 Poppenhuis; Opruimen 

 Knutselen rondom het thema 

Doelen: 

 Fijne motoriek 

 Constructief bezig leren zijn 


