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Naam

Groep

groep 7/8

Iedere dag gooi je veel afval weg. Een leeg melkpak, een reclamefolder, je snoeppapiertje, de schil van je banaan, 
een theezakje, … De folder en bananenschil gooi je niet in dezelfde container. De reclamefolder gooi je in de blauwe  
papiercontainer. De bananenschil hoort in de groene GFT-container. Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden 
verzameld. Dat is goed voor het milieu. De grondstoffen uit het gescheiden afval worden gebruikt om nieuwe 
producten te maken. Dat scheelt energie en grondstoffen.  
Kijk op www.twentezonderafval.nl voor het hele verhaal.

Opdracht 1.  Afvalsoorten.
A. Wat betekent de afkorting GFT? 

 
 
 
 
 
 
 

B. Wat wordt bedoeld met het woord restafval?  
 
 
 
 

Werkblad: wat hoort waar?

C. Geef steeds twee voorbeelden van producten  
die in deze container horen. 
 
GFT-container: 
 
 
 
 
Papiercontainer: 
 
 
 
 
Glascontainer: 
 
 
 
 
Textielcontainer: 
 
 
 
 
Container voor verpakkingen:  
 
 
 

D. Welke 3 soorten afval behoren tot de verpakkingen?

Wist je dat? een persoon per dag 

gemiddeld 1,5 kilo afval weggooit? 
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Opdracht 2. Afvaldagboek
A. Welk afval gaat er door jouw handen op een dag? Hou een week lang een afvaldagboek bij. Begin bij vandaag.  

Was er na het ontbijt afval? Schrijf ook op bij welke afvalstroom het afval hoort.

Dag wat? Bij welke afvalstroom hoort het? 
(papier, verpakkingen, glas, GFT, restafval)

   

Maandag 

Boterhamzakje 

Verpakkingen   

Oud papier 

Leeg boterkuipje

Reclamefolder

     Verpakkingen 
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B. Rebecca gooit gemiddeld per dag 1,3 kilo afval weg.  
Hoeveel is dat gemiddeld per week? Per maand? En per jaar? 
Vul de ontbrekende getallen in: 

soort

verpakkingen

textiel en glas

TOTAAL

GFT

oud papier

per dag in gram per week in gram per maand in gram per jaar in gram

320

145

335

500
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Opdracht 3. Afval bij mij in de buurt  
Op verschillende plaatsen in jouw buurt staan milieupleinen. Hier kun je je afval naar toe brengen.  
Er zijn verschillende verzamelcontainers. Een glascontainer, een papiercontainer, een textielcontainer … 
A. Teken de route van school naar huis. Geef op de route aan waar milieupleinen staan.  

Maak ook duidelijk welke soort verzamelcontainers het zijn. 

B. Ga op www.twentezonderafval.nl naar Afval bij mij in de buurt.  
Bekijk de route van school naar huis. Ben je nog verzamelcontainers vergeten? 


