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Da’s proper! Een nieuw licht op afvalbeheer.

Samen > motiveren
Da’s proper is een initiatief van Fost Plus vzw en is het resultaat van
een samenwerking met de gewesten, de afvalintercommunales en GREEN vzw.
GREEN begeleidt de workshops ook in de scholen.
Da’s proper vertrekt voornamelijk vanuit de vakoverschrijdende eindtermen
(VOET) milieu-educatie, burgerzin en sociale vaardigheden, maar richt zich
ook op de vakgebonden eindtermen (bv. Nederlands, natuurwetenschappen,
aardrijkskunde, godsdienst/zedenleer). Zo sluit het project perfect aan bij
eender welke richting. Da’s proper past ook in PAV van het BSO.

Samen > sensibiliseren
Jongeren zijn echte consumenten. En wie zegt consumeren, zegt afval... of niet.
Want gelukkig is er Da’s proper, de wegwijzer voor een doordacht afvalbeleid.
Da’s proper biedt educatieve workshops aan die leerlingen uit het 4de en 5de jaar
secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO) bewustmaken van het afvalbeheer
en die hen tegelijk ook oplossingen aanreiken.
Da’s proper behandelt afval in een brede context en belicht uiteenlopende
onderwerpen: sorteerregels, recyclage, preventie, hergebruik, zwerfvuil,
sociale economie, duurzame ontwikkeling en wetgeving.
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Samen > animeren
Da’s proper biedt de klassen uit het 4de en 5de jaar secundair onderwijs drie
werkvormen aan: een quiz, een rollenspel en een debat. Bij elk van de drie zal
een educatief medewerker van GREEN de jongeren begeleiden.

1. De Quiz
• duurt 1 lesuur
• 12 meerkeuzevragen
• individueel oplossen, samen verbeteren
• dieper ingaan op antwoorden
• besluiten formuleren

2. Het Rollenspel
•
•
•
•
•
•
•

duurt 2 lesuren
vergadering over fictief afvalprobleem
leerlingen spelen rol van betrokken partijen
eigen argumenten of uit speciale ‘Metro’-krant
leerlingen informeren elkaar
moeten oplossing uitwerken
besluiten trekken

3. Het Debat
•
•
•
•
•
•

duurt 2 lesuren
stellingen verdelen tussen groepjes
introductiefilm (15 minuten) bekijken
argumenten pro of contra verdedigen
argumenten klassikaal bespreken
besluiten trekken

Samen > inspireren
Da’s proper is een slimme zet voor elke school:
• We maken leerlingen bewust van het afvalprobleem en -beleid.
• Onze kant-en-klare workshops sluiten nauw aan bij de eindtermen.
• De ervaren educatieve medewerkers leiden alles in goede banen.
• De interactieve, educatieve methodes spreken de leerlingen aan.
• We benaderen het thema ‘afval’ vanuit hun eigen leefwereld.
• U kiest de werkvorm op maat van uw school en leerlingen.
• Het is volledig gratis voor uw school.
Da’s proper zet jongeren aan tot kritische reflectie en maakt hen duidelijk
dat zij een belangrijke rol spelen. Een ‘les voor het leven’ als het ware...
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Samen > contacteren
Sinds 2004 bezoeken we elk schooljaar meer dan 1.000 klassen met LABO*,
een educatief project rond afval voor lagere scholen. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn er bijzonder tevreden over. We zijn ervan overtuigd dat Da’s proper
ook een ‘goed rapport’ zal krijgen. Mogen we rekenen op uw enthousiasme?

Samen > citeren

Eerst informeren of meteen reageren?
• Ik neem contact op met GREEN vzw (02 209 16 30 - www.greenbelgium.org)
of met mijn afvalintercommunale voor meer informatie.
• Ik surf naar www.dasproper.be en vul het aanvraagformulier in.
*

“Het rollenspel vond ik heel leuk. Veel leuker dan ik verwacht had. Want leren
sorteren, zeg nu zelf, echt ‘sexy’ klinkt het niet. Maar omdat we zo nauw betrokken
werden bij het hele verhaal, staken we er echt iets van op. We zetten de theorie om
in praktijk en dat werkt!”
Boris, Economie - Wiskunde

“Na het rollenspel volgde er bij ons nog een quiz. We kregen 12 weldoordachte
vragen. Eindelijk een toets zonder slechte punten achteraf. Want het ging niet om
juist of fout, maar om de discussie over de verschillende thema’s uit de vragen.
Iedereen was er actief mee bezig, en dat gebeurt hier anders niet zo snel, haha!”
Emma, Restaurant - Keuken

“Da’s proper is wat mij betreft een schot in de roos. Het is de ideale manier om in
de klas een ‘moeilijk’ onderwerp te behandelen. Het didactische materiaal is knap
en werkt inspirerend. Zonder het te beseffen komen de leerlingen allerlei dingen
te weten over afvalbeheer. Bovendien past het project perfect in mijn leerplan!
Greet, lerares Nederlands
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