
Workschop  
Da’s chique, zonder plastic!
 
De workshop is een twee lesuren (100 min.) durende sessie waarin verschillende werkvormen afge-
wisseld worden om de leerlingen inzichten bij te brengen rond de plasticafvalproblematiek. Tijdens 
deze interactieve workshop komen de leerlingen samen met Mick Plastic, een futuristisch figuur, 
meer te weten over:
• Hoeveelheid plastic gebruik en verbruik in dagelijks leven
• Het ‘marien zwerfvuil’ 
• Het ‘plastic soep’ probleem
• Gevolgen van de plasticvervuiling voor mens en dier
• De aanwezigheid van microplastics in onze dagdagelijkse producten 

Als slot van de workshop worden de leerlingen uitgedaagd om samen met Mick te gaan zoeken naar 
oplossingen op lange en korte termijn, om er samen een ‘plasticvrije’ toekomst van te maken.  
Tijdens de workshop worden de nieuwste pedagogische technieken toegepast zoals: brainwriting, 
gevoelsschijf, bewegingsquiz, … De workshop voldoet aan een aantal relevante eindtermen.

Praktisch
• Leeftijd:  3de graad
• Duur: 100 min.
• Aantal leerlingen: maximaal 25
• Locatie: er komt een educatief medewerker van vzw Goodplanet naar uw school.
• Inschrijven: online via de link in het overzicht van de workshops
• Bijkomende info: na de inschrijving wordt u gecontacteerd om de nodige praktische afspraken te 

maken. 
• Het ideale moment om de workshop te laten doorgaan is 100 minuten teruggeteld van de middag-

pauze (speeltijd moet hier vanaf getrokken worden) in de voormiddag. Na de middagpauze kan er 
eventueel een tweede workshop doorgaan.  
 - Speeltijden kunnen in principe gewoon doorgaan op het normale tijdstip, zolang er maar  
 100 minuten beschikbaar blijven voor de vorming. De workshop kan niet ingekort worden,   
 omdat de vorming anders niet volledig kan doorgaan.  
 - De lesgever heeft 15 minuten voorbereidingstijd nodig en achteraf ook ongeveer  
 15 minuten om op te ruimen. 
 - Als er op uw school 2 workshops op dezelfde dag gegeven worden, is het handig als  
 de vorming kan doorgaan in een polyvalente ruimte. Dan moet het materiaal tussen de  
 vorming niet verplaatst worden. 
 - De lesgever heeft een ruimte nodig om zich te kunnen omkleden.

• Prijs: gratis 


