
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nieuw bij De Helderse Vallei: 
 

De afvaljutter!  
 
De afvaljutter 
Vanaf 1 mei 2016 kunnen basisscholen in gemeente Den Helder de ‘afvaljutter’ lenen. Zo kan er op 
school aandacht besteed worden aan de thema’s ‘afval’ en ‘zwerfafval’. De jutter heeft zijn eigen 
afvalbak mee waarin het afval gesorteerd kan worden. Gooien de leerlingen er iets in, dan spreekt de 
jutter hen vrolijk toe.  
 
De afvaljutter kan ingezet worden tijdens pauzes of eetmomenten en vormt aanleiding om in de 
eigen schoolomgeving te onderzoeken hoe schoon het is, maar ook om met de leerlingen in gesprek 
te gaan over het eigen afval. Gooien zij afval altijd in de prullenbak? En weten de leerlingen eigenlijk 
wat de gevolgen van zwerfafval kunnen zijn?   
 
Wat kunt u verwachten?  

 De school heeft beschikking over de display ‘afvaljutter’ gedurende een afgesproken periode. 

 De Helderse Vallei heeft voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 speciaal lesmateriaal ontwikkeld, 
inclusief de mogelijkheid voor een gastles door een educatief medewerker.  

 Alle materialen inclusief de lesmaterialen en de gastles worden in schooljaar 2015-2016 en 
2016-2017 schooljaar GRATIS aangeboden.  

 
Reserveren of meer informatie opvragen kan eenvoudig via educatie@deheldersevallei.nl of 0223 
612 555  

Ha daar!  
In deze bak kun je 

je afval kwijt. 
Dankjewel!  

Leen mij gratis  
en kom alles te 

weten over afval!   

mailto:educatie@deheldersevallei.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3/4 

 Omschrijving Tijd  Begeleiding 

Introductie Brief van de afvaljutter 10 minuten  Gastdocent De 
Helderse Vallei  

Veldwerk in de 
schoolomgeving  
(wisselprogramma met 
Klassenwerk)  

Afval jutten en bekijken  30 minuten Gastdocent De 
Helderse Vallei + 
ouders/begeleiders  

Klassenwerk   
(wisselprogramma met 
Veldwerk)  

Wat gebeurt er met ons afval in de 
fabriek: experimenteren met 
sorteerbanden 

30 minuten Gastdocent De 
Helderse Vallei + 
ouders/begeleiders 

Afsluiting Afvalspeelgoed maken  30-60 minuten Leerkracht  

 
Groep 5/6 

 Omschrijving Tijd  Begeleiding  

Introductie Brief van de afvaljutter 10 minuten  Gastdocent De 
Helderse Vallei  

Veldwerk in de 
schoolomgeving 
(wisselprogramma met 
Klassenwerk) 

Afval jutten  en bekijken  30 minuten Gastdocent De 
Helderse Vallei + 
ouders/begeleiders  

Klassenwerk   
(wisselprogramma met 
Veldwerk) 

Demontage lab  30 minuten Gastdocent De 
Helderse Vallei + 
ouders/begeleiders 

Verdieping Afbraaktijden 30 minuten 
maken 
onderzoeksopst
elling, daarna 
dagelijks 10 
min.  

Leerkracht  

Afsluiting Afvaljutter 30 minuten  Leerkracht  

 
Groep 7/8  

 Omschrijving Tijd  Door  

Introductie AfvalVLOG  10 minuten  Leerkracht   

Veldwerk in de 
schoolomgeving  

Afval jutten  en bekijken  
Mindmappen voor een eigen VLOG  
(Bekijken filmpje Marine Litter)  

60 – 90 
minuten 

Gastdocent De 
Helderse Vallei + 
ouders/begeleiders  

Verwerking  Een eigen VLOG maken 30-60 minuten Leerkracht 

Afsluiting Presentaties van de vlogs  Leerkracht  

 


