Beste Supporter van Schoon,
Geweldig dat jullie in actie willen komen! We hebben wat tips & trucs voor je op een rij gezet.
Hiermee wordt jullie opschoonactie sowieso een succes.
TIP

EXTRA EFFECTIEF

COMBINEER JE ACTIE MET EDUCATIE

Een opschoonactie maakt écht indruk op kinderen, wanneer je ook in de klas
aandacht aan het onderwerp besteedt. Combineer je opschoonactie met een
leuke zwerfafvalles of educatieve activiteit. Educatief materiaal vind je op ons
educatieve platform Aan de slag met Afval.
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Bij het aanmaken van een opschoonactie ontvang je van ons een gratis
opschoonpakket met 10 paar handschoenen en hesjes. Meer nodig?
Bestel extra materialen in onze webshop.

MAKKELIJK

MAAK EEN DRAAIBOEK

	Doen er veel kinderen mee? Dan heb je extra begeleiders nodig. Nodig ruim op tijd ouders en
onderwijsondersteuners uit om mee te helpen.
	Hang in je school of bso posters op waarin je de actie aankondigt, met daarop de datum en de tijd.
Gebruik deze poster bijvoorbeeld.
	Verdeel de kinderen in groepjes met elk een eigen begeleider. Laat iedere groep een stukje van de
buurt opschonen.
	Let op veiligheid. Leg de kinderen vóór de actie uit wat ze wel en niet mogen opruimen.
Vinden ze bijvoorbeeld lachgasampullen of scherven glas? Dan eerst even naar de meester of juf.
	Een opschoonactie hoeft niet heel lang te duren, zeker niet met kleine kinderen. Spreek duidelijk
af hoe laat jullie starten én stoppen.
	Bepaal ook een verzamelplek. Hier start de opschoonactie voor alle groepjes en hier komt
iedereen na afloop weer samen. Leuk om de buit te bekijken!
	Zorg dat het verzamelde afval opgehaald wordt. Dit regel je met je eigen vuilnisophaaldienst.

BELONING
Er is hard gewerkt. Iets lekkers na afloop hebben de kinderen wel verdiend.
Zorg voor lekkere limonade, een bakje soep of een krentenbol.

DEEL

Jullie school of bso heeft hart voor de buurt. Dat is iets om te delen! Maak een
(groeps)foto voor of na de opschoonactie en schrijf een korte samenvatting van
je actie. Deel dit met de ouders in de (school)app of op de website. Gebruiken
jullie social media? Gebruik dan #supportervanschoon in je bericht.

