
In onze zoektocht naar afvalvrije tips hebben we geprobeerd een zo volledig mogelijk advies 

te vormen. Maar het kan natuurlijk zijn dat we een tip over het hoofd hebben gezien.  

Heb jij nog een tip? Deel het op het platform! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afval dat wordt geproduceerd tijdens de lessen op school is nauwelijks te voorkomen, maar je 

kan zelf wel een aantal dingen doen om minder afval te produceren. Hierbij wat tips die je op weg 

helpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koop een broodtrommel of zakje voor het eten mee naar school.  

Voor kleine kinderen zijn er verschillende broodtrommels met tv-figuren op de markt, maar deze zijn 

vaak maar van korte gebruiksduur omdat kinderen al snel uitgekeken raken op deze figuren. Een 

broodtrommel met egale kleur wordt over het algemeen voor langere tijd leuk of stoer gevonden en 

kan ook nog mee naar de middelbare school. Eten meenemen van huis blijft ook nog eens veel 

goedkoper dan de kantine op de middelbare school of universiteit. 

(Links: http://www.lunchbots.com/ Midden: http://www.presenttime.com/p-4397-lunchbox-

sandwich.aspx Rechts: http://www.3greenmoms.com/ ) 

 

 

Koop een drinkbeker voor het drinken op school. 

Drinken is heel belangrijk, zeker als kinderen veel aan het rennen en spelen zijn op school. Een 

drinkbeker is daarom erg handig. Een goede drinkbeker breekt, lekt of scheurt niet in je tas, geeft 

geen BPA en andere stoffen af en ziet er ook nog eens leuk uit! 

(Links: www.dopper.com/ Midden: http://international.kleankanteen.com/australia/products/kid-

kanteen-sippy.php Rechts: https://www.met-name.nl/producten/school/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een klein bestekje mee in plaats van wegwerpbestek. 

Bij het eten van een kiwi of andere stukjes fruit wordt vaak plastic wegwerpbestek meegegeven. Dit 

kan je gemakkelijk vervangen door een spork of klein bestek. 

(Links: https://www.bever.nl/light-my-fire-spork-bever-medfc12006?id_colour Rechts: 

http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/70137575/)  

 

Er zijn verschillende blogs geschreven over de benodigdheden op school! 

http://www.zerowastehome.com/2016/09/zero-waste-office-and-school-supplies/  

https://www.goingzerowaste.com/blog/zero-waste-school-supplies  

 

Ook over afvalvrij leven op de universiteit en op kamers zijn verschillende blogs geschreven! 

https://www.goingzerowaste.com/blog/2015/11/12/10-tips-for-going-zero-waste-in-college 

http://www.zerowastehome.com/2015/09/heading-off-to-college-what-would-bea-do/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9k3r-fnvMM4 

 

Vervang je schrift door een uitwisbaar schrift!  

Goede uitwisbare schiften merken zijn Correctbook  (online te koop of bij Kantoorboekhandel 

Benoordenhaeghe, Van Hoytemastraat 85) en Bambook (online te koop) 

 

Gebruik een online agenda en online takenlijst.  

Er zijn veel verschillende agenda’s te vinden op internet. Elke agenda heeft andere functies, dus kijk 

wat het best bij jou aansluit! Handige takenlijsten zijn wunderlist en any.do. 

 

Print zo min mogelijk 

Vraag of je docent het goed vind als je verslagen en werkstukken digitaal stuurt. Dit scheelt weer een 

printje. Is dit niet mogelijk? Print dan dubbelzijdig. 
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