


Recyclemagazijn
Wc-rollen: welke leraar spaart ze niet? 
Leuk om mee te knutselen en lekker 
hergebruiken! Afval opnieuw gebruiken is 
natuurlijk niets nieuws, maar het kan toch 
wel een stuk spannender dan de wc-rol? 

Zou je ook kunnen bouwen met plastic 
ÁHVVHQ��UHVWMHV�VWRI�HQ�VLQDDVDSSHOQHWMHV"
 
Zet de hele school aan het verzamelen en 
bouw met de klas een recyclemagazijn met 
coole knutselmaterialen voor de hele 
school.

Brainstorm op het bord over de 
volgende dingen: 

1 - een geschikte locatie 
2 - manier van opbergen, 
3 - soorten materialen (lijstje) 
4 - verzamelen en schoonmaken.
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Wat:  
Het recyclemagazijn is een plek/

kast in de school waar verzamelde 
materialen schoon worden opgeborgen. 

Functie: 
Docenten en leerlingen kunnen hier 
materialen vandaan halen als ze die 

nodig hebben voor beeldend werk.

Hoe:
Er staat een donatiebak naast waar 

heel de school hun gevonden materialen 
in doet, deze worden elke week goed 

schoongemaakt en gesorteerd.

Werkvorm: Experts

Verdeel de klas in groepjes van 4. Nummer de leerlingen 1,2,3 en 4. Het 
groepje gaat verder kletsen over de vier onderwerpen van de brainstormsessie. 
Leerling 1 noteert wat het groepje vindt van onderwerp 1, leerling 2 van 
onderwerp 2 etc.  

Na tien minuten gaan de leerlingen op onderwerp bij elkaar zitten. Alle 
nummers 4 bij de nummers 4, nummers 3 bij 3 en in deze setting delen ze alleen 
de verzamelde informatie van hun nummer. Ook hier maken ze aantekeningen van 
wat ze belangrijk vinden.

Na weer tien minuten gaan de leerlingen terug naar hun eigen groepje. Hier 
delen ze wat ze allemaal hebben genoteerd en bespreken ze in het viertal wat 
ze de beste ideen vinden per onderwerp.

Afsluiting: 
Bespreek in een klassengesprek de uitkomst van deze sessie. Vraag steeds 
1 groepje om 1 van punt van 1 onderwerp. Schrijf dit op het bord. Als het 
antwoord al is gegeven, noem je iets anders. Staan alle antwoorden er al bij 
dan benoem je welke je ook had. Sluit af door te vragen of iemand nog iets wil 
toevoegen. 

Dit zijn jullie uitgangspunten voor Stap 2  = ACTIE!
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Stap 1

Onze klas...

...en de 
wereld

...en de 
school

...en
Nederland

..en de 
stad

...en de 
buurt



Recyclemagazijn

Schrobben en scheiden
Jullie klas is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het 
schoonmaken en sorteren van de verzamelde materialen. Kies een 
goed moment in de week uit (bijvoorbeeld vrijdagmiddag) waarop 
een duo uit de klas: SCHROB-EN SCHEIDDIENST heeft. 
Laat ze de opbrengst van die week schoonmaken, sorteren en in de 
juiste bak stoppen. Wat onbruikbaar is, gaat alsnog weg.

Maak vast een schoonmaakpakket en geef ze de sheet mee met de 
schoonmaak- en sorteerinstructies.

‘Waar moet mijn oude 
tandenborstel?’
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Stap 2 = ACTIE
Nu de klas heeft bedacht hoe jullie recyclemagazijn eruit komt te zien en hoe 
het werkt is het tijd om het ook echt te bouwen. Dit kun je met de klas doen, 
met het docententeam, misschien is een van de ouders wel timmerman? Als het 
magazijn er is, moet de rest van de school nog worden betrokken en overtuigd.

Deel de klas op in groepjes en laat ze de 
klassen langs gaan om jullie magazijn te 
introduceren. Geef de leerkrachten van elke 
klas een lijst met jullie materialen als 
inspiratie en informatie over de inzamelbak.

3

Een leuke 
lyer 

maken kan 
natuurlijk 

ook!
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SCHROB- EN 
SCHEIDDIENST 

Recyclemagazijn

Uitzoeken...
- Keer de inzamelbak om op op de sorteerplek

- Zijn er dingen echt TE vies... gooi ze in de prullenbak!   

- Zijn er dingen echt TE kapot... gooi ze in de prullenbak!
 
- Maak 3 stapels:
 1 - nog schoonmaken met water 
 2 - nog knippen of demonteren
 3 - direct bruikbaar

- Is er nog iets over?
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Voordat je begint...
...check je ...

... of de schrob-plek afgeplakt is 
met vuilniszakken of een zeil

... de schoonmaak-kit compleet is:

- schoonmaakmiddel
- schuurspons
- afwasteiltje
- droogdoek
- keukenpapier
- schaar
- handschoenen
- nieuwe vuilniszak

START

Blikjes

Flesjes

Touwtjes

Knopen

Dopjes

Karton

Doosjes

Bakjes

Sinaasappelnetjes

Elastiekjes



Recyclemagazijn

Schrobben, knippen en demonteren...
- Maak alles goed schoon

- Haal overal de etiketten en wikkels af,  
  week het eventueel goed in warm water

- Haal alle labels eraf

- Knip alle kartonnen verpakkingen in nette rechthoeken

- Haal alles zoveel mogelijk uit elkaar! 
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Opbergen...
- Doe alles in de juiste bak

- Zijn er nog materialen over, introduceer de vreemde    
  voorwerpenbak!
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SCHROB- EN 
SCHEIDDIENST 

* TIP: Het is leuk om 
elke maand te wisselen 
van ordening: sorteer 

ook eens op kleur, 
materiaal, maat, etc.

Opruimen...
- Laat alles netjes achter

- De schoonmaak-kit moet netjes en
  compleet zijn, meld bij je leraar of 
  er iets moet worden aangevuld

- Is het magazijn netjes?

- Is de sorteerplek netjes en droog?

- Natte droogdoeken afgeven bij de 
  leraar

- Alles wat je niet hebt kunnen   
  wegbergen gaat alsnog in de 
  prullenbak! 
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TIP VOORAF: 

Hoe spreek je mensen in de buurt eigenlijk netjes aan? Hoe leg je uit waarvoor het interview is? Bespreek deze vragen voordat de leerlingen naar een deur toe stormen! 

FF BIJBUURTEN
In de wijk waar de school staat, wonen 
natuurlijk ook mensen. Kennen we 
die mensen eigenlijk wel? Wie wonen 
er achter welke deuren? En wat voor 
verhalen kennen zij over de buurt? 

Misschien kan de oudere dame op 
nummer 36 zich wel herinneren dat ze 
zelf op jouw school zat! Of hebben 
de twee nieuwste buren al iets geks 
meegemaakt? 

Tijd om verhaal te halen bij de buren! 

 ‘Kent u nog een gek verhaal?’ 

Verdeel de klas in drietallen en deel de cue-cards uit. Elk groepje bedenkt 
per onderwerp 5 vragen. Het moeten vragen zijn waarmee je zoveel mogelijk 
details kunt verzamelen van de buurt.
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Behandel daarna klassikaal het onderwerp: Schoolstory! 
Wat zijn leuke, belangrijke en gekke verhalen over de school? Weet iemand 
iets over de geschiedenis van de school? De groepjes kiezen een verhaal 
van de school uit en noteren dit op hun cue-card: ‘schoolstory’. 

Als het interview niet lekker loopt kun je de buren nog iets leuks over 
jullie school vertellen.
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Onze klas...

...en de 
wereld

...en de 
school

...en
Nederland

..en de 
stad

...en de 
buurt

 ‘Ooit woonde er een ruige 
buurman naast ons 
met 7 papegaaien...



De groepjes gaan nu aanbellen bij een 
huis in de buurt van de school. Laat ze 
zichzelf voorstellen en uitleggen wat 
ze komen doen. 

Om achter een goed verhaal te komen 
start elk groepje met de vragen op de 
“verhalen-wijzer”  
 
Via deze wijzer kom je uit bij een 
onderwerp waarvoor je in de klas de 
vragen hebt verzonnen. Gebruik deze 
cue-cards. Maak goede aantekeningen van 
de antwoorden.

TIP: 
Nodig eens een 

buurman of 
buurvrouw uit in 
de klas. Luisteren 

naar verhalen 
uit de buurt zijn 

altijd een succes! 
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FF BIJBUURTEN

Als alle groepjes terug zijn in de klas bespreek 
je hun avonturen kort na: wat hebben ze allemaal 
beleefd? Wie hebben ze ontmoet en zijn er 
spannende, gekke of grappige verhalen uitgekomen?

Laat nu de groepjes hun verhaal opschrijven. Ga 
daarna in de kring zitten en loop alle groepjes 
af. Samen vertellen ze het verhaal van de 
buurvrouw of buurman. 
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Stel jezelf voor 
en stel de vraag: 

Mogen we 
u iets vragen?

START: 
BEL AAN

ja

nee

VERHALEN
WIJZER

Kies een 
andere deur

ja

HISTORIE

ONZE SCHOOLSTORY

DE SCHOOLGEKKE 
NIEUWTJES

Woont u hier 
langer dan 
5 jaar? 

nee

Heeft u al 
iets geks of 
opvallends 
in de buurt 
meegemaakt? 

ja
janee

Kent u een 
verhaal 

over onze
school? 

Wilt u een 
verhaal 

horen over 
de school? 

nee
ja

nee

Stel d
e 

vragen
 die 

jullie
 hebbe

n 

bedach
t voor

 

het hi
storie

- 

interv
iew

Stel de vragen 
die jullie 

hebben bedacht 
voor gekke
nieuwtjes

Stel de 

vragen di
e 

jullie he
bben 

bedacht v
oor het 

school-in
terview

Vertelde schoolstory die jullie hebben uitgekozen

FF BIJBUURTEN



CUE-CARDS

SCHOOLSTORY

GEKKE 
NIEUWTJESHISTORIE

SCHOOL

FFBIJBUURTEN



Zelf afspraken maken is leuk en werkt! 
En daarom is jullie klas nu een 
Respectzone. Daar mag je best eens trots 
op zijn. En hoe kan die zone nu groter 
worden? Door ook de mensen uit te stad te 
inspireren met waar jullie als klas voor 
staan. Maak van de afspraken duidelijke 
boodschappen, doe de fotoshoot en bel 
aan bij de burgemeester!

 Behandel kort het gedrag van mensen in de stad: 
van moorkoppen bestellen bij de bakker tot 
GRRUÀHWVHQ�ELM�HHQ�URRG�VWRSOLFKW��+HW�EOLMNW�
moeilijk te zijn om met zo’n groep mensen 
afspraken te maken. Vaak gaat het dus ook mis.
+HW�UHVXOWDDW��PHQVHQ�GLH�VFKHOGHQ��HONDDU�
vreemd aankijken of onbekenden negeren. Vraag de 
leerlingen of ze zelf ook een aantal voorbeelden 
kennen.

Daag de klas uit hun Zone van Respect te 
vergroten naar een boodschap voor de stad, de 
inwoners kunnen best wat positieve inspiratie 
gebruiken!
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De teams gaan nu hun boodschap presenteren in de vorm van een foto. Elk 
groepje gaat brainstormen over hoe ze door middel van een attribuut of 
object hun statement duidelijk maken. 

Deel de ontwerp-de-fotoshoot-werkbladen uit en laat ze hun beeld ontwerpen. 
Ze mogen veel zelf verzinnen maar let op: voor de shoot zijn er wel een 
aantal regels.
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Je mag dragen wat je wil!

Maak nu groepjes. Geef ieder groepje één 
afspraak die geldt in jullie klas. Kan deze 
afspraak omgezet worden naar een krachtige 
boodschap die jullie willen laten zien aan de 
stad? 

/DDW�]H�ÁLQN�VWRHLHQ�PHW�GH]H�RSGUDFKW��
Rond aan het eind klassikaal af door alle 
boodschappen op het bord te schrijven. 
Bespreek ze en stel hier en daar wat bij! 
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Van boodschap naar beeld

Onze klas...

...en de 
wereld

...en de 
school

...en
Nederland

...en de 
stad

...en de 
buurt

We are Respect

‘He stad, wij doen het zo!’-



Huiswerk
,HGHUHHQ�YHU]DPHOW�WKXLV�ZLWWH�NOHGLQJ��+RH�VWLMOYROOHU��KRH�EHWHU��:LWWH�
jasjes, blouses of jurken werken goed. Laat de leerlingen ook taken verdelen 

over wie op zoek gaat naar het object. Let op: het object moet een duidelijke 

NOHXU�KHEEHQ��+RH�JURWHU�KHW�FRQWUDVW�PHW�GH�NOHGLQJ��KRH�EHWHU��3ODQ�RRN�
een datum voor de fotoshoot zodat iedereen op de juiste dag de attributen en 

kleding mee naar school heeft genomen. 
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NAAR DE BURGEMEESTER

+HW�UHVXOWDDW��HHQ�VHULH�IRWR·V�PHW�
jullie boodschap voor de stad in 

beeld!   

DOEN! Stap naar de burgemeester en 

ELHG�GH�IRWRVHULH�DDQ��+HW�]DO�GH�
EXUJHPHHVWHU�]HNHU�LQVSLUHUHQ��:DQW�
als er een respectvolle klas bestaat 

dan moet dat in de stad toch ook 

zeker lukken?! 
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Kan jullie school wat extra support 

gebruiken bij het contact leggen met de 

burgemeester... De Respect Education 

Foundation helpt jullie graag. 

Mail naar: info@respecteducation.me 

‘Zo, zo! Dat ziet er 
krachtig uit!’

WAT DOET DE LEERKRACHT? 
* Zoek een plek in de school 

met een witte muur: dit is de 

achtergrond voor de shoot

* Regel een digitale camera en een 

statief (een stapel boeken werkt 

ook prima!)

�$VVLVWHQWHQ�]LMQ�HUJ�ÀMQ��
Misschien is er wel een conciërge 

die foto’s wil maken of een 

voorleesmoeder die haar en make-up 

wil doen!

* Bewaak en hanteer de regels van 

het ontwerpblad. Dan krijg je de 

mooiste en krachtigste resultaten. 

FOTOGRAAF?

Mischien heeft een vader 

uit de klas wel een echte 

VSLHJHOUHÁH[FDPHUD�RI�LV�
iemand zijn moeder fotograaf. 

Als juf of meester kun je 

altijd zelf nog in de rol van 

fotograaf kruipen. 

HELP

We are Respect



WIE DOET WAT?
........ neemt de spullen mee?

........ 

ONTWERP DE 
FOTOSHOOT 

ONZE BOODSCHAP =
 

 EN ZO ZIET HET ERUIT!

OP DE FOTO 
GAAN: 

naam 
...........

naam 
........... 

naam 
...........  

REGELS:

- Modellen dragen 
witte kleding 

- Spijkerbroeken en 
sneakers zijn okay

- Er is 1 duidelijk 
kleurrijk attribuut

- De achtergrond 
is wit

- Alleen 
fullbodyshots

- Plaats de camera 
op een standpunt

We are Respect

Materialenlijst  
voor de fotoshoot: 
 *
 *
 *



DE KLASSENATLAS
De leerlingen in de klas wonen vaak in 
dezelfde stad. Maar ben je daar ook 
geboren? En hoe zit dat eigenlijk met je 
vader en je opa? 

En zijn er dingen die je nog niet weet? 
Waar kwam je over-over-overgrootoma 
vandaan, Parijs misschien? Misschien 
heeft de juf wel Mexicaans bloed!

Ga op onderzoek uit en creëer jullie 
eigen klassenatlas! 

 ‘Oma Toet komt uit Oss en Opa 
Amir uit Ouarzazate’. 

Wie is er 100% NL? En wie heeft er voorouders uit een ander land?
Alle leerlingen gaan dit uitzoeken aan de hand van het 
WOONPLAATSWEB. Laat ze de familie interviewen om er achter te 
komen waar alle generaties zijn geboren. Als het web is ingevuld, 
bespreken de leerlingen hun resultaten eerst in duo’s in de klas.
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De kans is groot dat niet alle voorouders uit de 
klas uit Nederland komen. Wat zou er gebeuren 
als je al deze landen in beeld brengt op één 
wereldkaart? 

Inventariseer na stap 1 in een klassengesprek hoe 
ver de roots van de leerlingen reiken. Bepaal 
aan de hand van dit gesprek wat voor kaart je in 
de klas gaat hangen. Een wereldkaart, Europa, of 
misschien toch gewoon de kaart van Nederland met 
hier en daar wat uitzonderingen.

Doel: Breng op één kaart in beeld waar de roots 
van de klas liggen. 
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Onze klas...

...en de 
wereld

...en de 
school

...en 
Nederland

..en de 
stad

...en de 
buurt



Als de kaart in de klas hangt, gaan de leerlingen in 
dezelfde duo’s een voor een de resultaten invullen op 
de kaart. 

Ze beginnen met zichzelf. Op hun geboorteplaats zetten  
ze een gekleurde stip of pushpin. Ouders krijgen een 
andere kleur en grootouders en overgrootouders weer 
een andere kleur.
 
Zit er al een pushpin van dezelfde kleur in de stad 
of het land, dan hoef je die niet nog een keer te 
doen, het gaat niet om de hoeveelheid!
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DE KLASSENATLAS

Als de wereldkaart af is, bespreek je de herkomst van de 
klas als geheel. Wat valt er nu op? Zijn alle opa’s en 
oma’s Nederlands? En hoeveel landen kun je tellen? Hang 
de wereldkaart op een prominente plek in de klas! 

TIP: Als je de kleuren van het WOONPLAATSWEB aanhoudt kun 
je in één oogopslag zien waar welke generaties vandaan 
komen... 

De leerlingen - Rood 
Ouders - Geel 
Grootouders - Groen 
Overgrootouders - Wit
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De kaart
Optie 1:   
Koop een kaart en verschillende kleuren punaises of pushpins

Optie 2: 
Ga digitaal aan de slag: via googlemaps of een andere kaart-maak-site
kun je gemakkelijk alles in beeld brengen.
 
Optie 3:
Wil je het echt GROOTS aanpakken?
Schilder een wereldkaart op een muur in de klas!  
Tip: met een beamer of projector is het zo gedaan.



WOONPLAATSWEB DE KLASSENATLAS

IK BEN GEBOREN IN:

-------------------------

& mijn oma in... 

& mijn opa in... 

& mijn moeder in... 

& mijn overgrootoma in... 

& mijn overgrootopa in... 

& mijn overgrootoma in... 

& mijn overgrootopa in... 

& mijn overgrootoma in... 

& mijn overgrootopa in... 

& mijn overgrootoma in... 

& mijn overgrootopa in... 

& mijn vader in... 

& mijn opa in... 

& mijn oma in... 



Hello
Guatamala

Klassen in Belgie, Burundi en Bagdad! 
Of scholen in Duitsland, Spanje of 
Venezuela: veel Nederlandse scholen 
hebben internationale contacten, een 
uitwisselingsprogramma, of een actieve 
“twinningklas”.

Enthousiast worden er brieven geschreven, 
tekeningen gemaakt en familiefoto’s 
verstuurd. Maar het is tegenwoordig best 
PDNNHOLMN�RP�HONDDU�RS�ÀOP�WH�]LHQ��6WDUW�

Werkvorm: Check in duo’s

Elke leerling bedenkt individueel 3 schoolonderwerpen die leuk zijn om te delen 
met een leeftijdgenoot in een ander land. Denk aan dagelijkse onderwerpen als: 
familie, eten en drinken, huiswerk en familie. Maar ook: rages, gekke spellen op 
het schoolplein of feestdagen.

De leerlingen vormen nu duo’s en wisselen uit. Samen maken ze van de zes 
onderwerpen een lijstje van de drie leukste. 
 
De duo’s gaan nu samenwerken met een ander duo en wisselen uit. Ze maken nu weer 
van zes onderwerpen een lijst van de drie leukste onderwerpen. Bij alle drie de 
onderwerpen bedenken ze nu twee dingen:  
- Wat willen we delen/vertellen? 
- Wat willen we vragen aan de twinningklas?

Bijvoorbeeld: onderwerp = schoolkamp 
Wat we gaan delen: Dat een dropping in het donker het coolste onderdeel is. 
Vraag aan de twinningklas: Hebben jullie ook een schoolkamp?

Klassikale check-up 
Rond de sessie af door de leerlingen per groepje te vragen naar de resultaten. 
Klassikaal kiezen jullie nu van elk groepje de leukste van de drie onderwerpen + 
vraag.
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‘Vieren jullie ook Sinterklaas?’

Vragen maken

Onze klas...

...en de 
wereld

...en de 
school

...en
Nederland

..en de 
stad

...en de 
buurt



TIP:
Heeft jouw 

twinning-school geen 
FDPHUD�RP�WH�ÀOPHQ"� 

 
Organiseer een actie om een 

camera in te zamelen en 
stuur deze op.

 
Kijk voor de 

KOM IN ACTIE-lesbrief op 

GEEN TWINNING-SCHOOL? 
MAIL NAAR: 

 info@respecteducation.me 

‘Is te grote schoenen  daar de rage? 
Dat wist ik niet!’

STORYBOARD & FILMEN
(ON�JURHSMH�JDDW�QX�HHQ�VWRU\ERDUG�YRRU�HHQ�ÀOPSMH�PDNHQ�YRRU�KHW�JHNR]HQ�
onderwerp + vraag. Gebruik het storyboard-werkblad. Ook verdelen ze de taken 
YRRU�KHW�ÀOPHQ����OHHUOLQJ�ÀOPW����OHHUOLQJ�GRHW�UHJLH�YDQ�GH�DFWHXU�LQ�EHHOG��
��OHHUOLQJ�VWHOW�GH�YUDDJ�HQ�GH�ODDWVWH�OHHUOLQJ�LV�GH�UHJLHDVVLVWHQW�GLH�GH�
regie van de achtergrond in de gaten houdt.

+HW�ÀOPSMH�JDDW�RP�GULH�GLQJHQ�� 
���9RRUVWHOOHQ�ZLH�MXOOLH�]LMQ
���+HW�RQGHUZHUS�ZDW�MH�ZLO�GHOHQ�RPVFKULMYHQ��RI�ODWHQ�]LHQ�
���(HQ�YUDDJ�YRRU�GH�WZLQQLQJNODV

VOORBEELD
Intro: Hoi Guatemala! Dit is Doris uit Den Haag, Nederland! 

2QGHUZHUS��,N�ZLO�MXOOLH�LHWV�YHUWHOOHQ�RYHU�RQV�VFKRRONDPS��ZLM�JDDQ���NHHU�
per jaar op kamp met de hele klas. Dan gaan we altijd...

Vraag: Gaan jullie ook op schoolkamp? En wat doen jullie dan allemaal? 
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-XOOLH�JDDQ�KHW�ÀOPSMH�YLD�GH�PDLO�YHUVWXUHQ��
Waarschijnlijk krijgen jullie een reactie 
WHUXJ��0RHGLJ�GH�WZLQQLQJNODV�DDQ�RRN�WH�ÀOPHQ�
en om bij het antwoord meteen een nieuwe vraag 
te stellen. Zo kun je met jullie klas aan de 
VODJ�PHW�HHQ�QLHXZ�ÀOPSMH�PHW�GLW�NHHU�

���(HQ�DQWZRRUG�RS�GH�YUDDJ
���(HQ�QLHXZH�YUDDJ�YRRU�GH�WZLQQLQJNODV

Je kunt als leerkracht de vraag-en-antwoord-
NHWWLQJ�PRQWHUHQ�WRW�HHQ�OHXN�ÀOSPMH��3HU�
onderwerp geeft dat een superleuk resultaat.
 
Ben je als docent niet zo technisch? Zoek 
dan eens in je klas, docententeam of in het 
NODVVHQRXGHUEHVWDQG��(HQ�JHVFKLNWH�ÀOPPDNHU�LV�
vaak dichterbij dan je denkt!

3

Hello
Guatamala

 
www.respecteducationfoundation.me



STORYBOARD- 
werkblad   

,QWURGXFHHU�MH]HOI��HQ�HYHQWXHHO�VFKRRO��RPJHYLQJ�RI�LHWV�DQGHUV�ZDW�
ELM�MH�RQGHUZHUS�SDVW�

Wat is er te zien? Hebben jullie spullen nodig? Beeld de klas op de 
achtergrond iets uit? Etc.

Wat is de vraag voor de twinningschool?

1

2

3

regie: camera: acteur:

Hello
Guatamala

regieassistent:

 
www.respecteducationfoundation.me

‘Kunnen jullie het ook in het Engels?’


