
Langs de kant van de straat staan allemaal containers. Vandaag komt de 
vuilnisophaler om de containers te legen. In sommige gebieden staat deze 
vuilnisophaler achter op de vuilniswagen. Tegenwoordig zijn er ook steeds 
meer vrachtwagens met alleen een chaufeur. Met een handige robotarm 
kunnen de containers worden opgepakt en worden geleegd.

Welke soorten containers hebben jullie thuis?

Poster maken - Tweetallen

Stel je voor dat er geen vuilnisophalers meer zouden zijn. Welke gevolgen heeft het voor 
de stad als er nooit meer vuilnis wordt opgehaald? Bespreek het in tweetallen.

Bedenk ook over wat jullie zelf zouden kunnen doen om de stad schoon te houden. 
Bespreek het in tweetallen. 

In tweetallen maken jullie een poster. Hierop staan de gevolgen van wat er gebeurt als 
vuilnis niet wordt opgehaald. Schrijf ook tips op over hoe je de stad zelf schoon kunt 
houden. 
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Materialen

• Tekenmateriaal
• A3-papier
• Bakken
• Voorbeelden van  

verschillende soorten afval
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Opdracht  Doelen
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Ik weet wat de werkzaamheden 
van een vuilnisophaler zijn.

Ik weet waarom een 
vuilnisophaler een belangrijk 
beroep is.

Ik kan de gevolgen benoemen 
wanneer vuilnis niet wordt 
opgehaald.

Ik kan benoemen hoe ik zelf kan 
bijdragen aan een schone stad.

Ik kan afval scheiden.

30 min



Ruimte voor nog een activiteit? 
Laat kinderen kiezen uit één van deze opdrachten:

Individueel 

Route tekenen 

Pak een plattegrond van jouw stad of 
dorp. Teken met blauw de kortste route 
om alle containers op te halen van de kin-
deren uit jouw klas. 

Individueel

Je eigen afval

Houd een week bij hoeveel afval je 
weggooit. Sorteer het afval per soort, dus 
plastic, papier, groen en restafval. Maak 
een staafdiagram per soort. Welk soort 
afval heb je het meest weggegooid? Hoe 
zou je hierin kunnen minderen? Maak hier 
een kort verslag van. 

Tweetallen

Afval opruimen

Sommige mensen gooien afval op straat. 
Dit is niet de bedoeling. Als vuilnisophaler 
kun je je ook bezighouden met dit 
zwerfafval. Pak een vuilniszak, een tang 
en ga in de schoolomgeving op zoek naar 
zwerfafval. Ruim dit op.

Afvalestafette - Groepjes

Zet op het schoolplein bakken. Deze bakken zijn voor de verschillende containers. 
Aan de overkant staan de groepjes. Bij ieder groepje liggen voorbeelden van 
verschillend afval, zoals een plastic flesje of een kartonnen doosje. 

Ren om de beurt met een afbeelding van afval naar de overkant. Leg het afval in de 
juiste container. 

Welk groepje heeft als eerste al het afval in de juiste containers gegooid?
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