DE RACE | Tijdens de E-waste race nemen scholieren uit groep 7 en 8 het tegen
elkaar op om e-waste, (klein-) elektronische apparaten, uit de wijk in te zamelen. De
school die het meeste inzamelt wint een fantastische schoolreis voor de hele klas!
Scholieren zullen tijdens de race worden ondersteund door een website waarop je
kunt zien wie er in de wijk afval kwijt wil, en wanneer dat kan worden opgehaald. Op
deze manier kunnen we gericht inzamelen en kan op de website de score tussen de
scholen bijgehouden worden.
DUURZAAM EN LEERZAAM | Door mee te doen aan de E-waste race leren
scholieren al doende over het recyclen van elektronische apparatuur. Op de website
krijgen ze informatie over waar elektronische apparaten ingezameld kunnen worden
en gaan hier zelf lokaal mee aan de slag. De scholen leveren zo een belangrijke
bijdrage aan het inzamelen van waardevolle materialen die dankzij hun hulp weer
terug de kringloop in gebracht kunnen worden. Bovendien helpen de scholieren zo
buurtbewoners en het lokale afvalverwerkingsbedrijf bij een betere inzameling.
TIJDSBESTEDING | De tijdsinspanning voor scholen is nihil. Voor een goede start
van de race is er een optionele introductie van een half uur. Hierin behandelen we
het belang van e-waste inzameling en handige tips voor de race. De inzameling zal
buiten schooltijd plaatsvinden en gaat dus niet ten koste van kostbare schooltijd.
TIJDSPLANNING | De website zal in februari 2014 online gaan. De race zelf duurt
vervolgens 1 tot 2 maanden en gaat van start in maart. De website kan vanaf de
lancering in februari verspreid worden in de buurt. Hoe meer buurtbewoners van de
site op de hoogte zijn, hoe meer er gescoord kan worden!
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