
ALLEMAAL SAMEN OP WEG NAAR ZERO AFVAL! 
 

Door zorgvuldig je schoolmateriaal uit te kiezen kun je  

zorg dragen voor jouw gezondheid en het milieu. 

 

En om heel wat te besparen kun je, voordat je naar de 

winkel rent:  

- bij jou thuis, bij vrienden of familie nagaan 

wat er nog bruikbaar is; 

- tweedehandsspullen overwegen: een 

rommelmarkt, een kringloopwinkel ...  

          

 

 

Materiaal voor het schooljaar 2018-2019 

 Kwalitatief, stevig schoolmateriaal dat lang zal meegaan: 

 
Een leren of stoffen pennenzak  

             Een meetlat en slijper in hout of metaal, ongekleurd, ongelakt 

             Een hervulbare pen met inkt op waterbasis 

 .............................................................................................................  

 

 Schoolmateriaal van gerecycleerd materiaal:  

 
 Voor 100% gerecycleerd materiaal, kladblok, cursusblok, schoolagenda 

 Een ringmap van gerecycleerd karton met metalen hoeken en ringen, of anders van gerecycleerd 

plastic  

 .............................................................................................................  

 

 Niet-schadelijk schoolmateriaal: 

 
 2 grijze potloden en 6 kleurpotloden in hout met een FSC-label, ongekleurd en ongelakt 

 Een gom in natuurlijk rubber, ongekleurd en zonder etui (doorschijnend beige) 

 Een lijmstift op waterbasis of plantaardige basis 

 Een fluo markeerpotlood van natuurlijk hout, ongekleurd en ongelakt 

 6 stiften op waterbasis of met alcohol en voedingskleurstoffen 

 .............................................................................................................  

 

   Schoolmateriaal dat verpakkingen en producten voor eenmalig gebruik vermijdt:  

 Een plastic beker of kop om in de klas te drinken 

 Een drinkbus 

 Een boterhammendoos of een herbruikbare stoffen verpakking 

 Een stoffen servet voor bij het eten  

 ............................................................................................................. 
 

 

Vergeet niet je naam op je spullen te schrijven zodat je ze niet verliest.  



 

IN DE WINKEL KUN JE OP ZOEK  
GAAN NAAR PRODUCTEN MET DEZE LABELS 

 
 

 
  

Ik respecteer het milieu Herbruikbaar product Afkomstig van duurzaam 

beheerde bossen 

 

 

OM NOG MEER TIPS VOOR ZERO AFVAL TE ONTDEKKEN  

 

 

kun je met je ouders de Slim 

Bekeken over Zero Afval 

raadplegen. Je kunt hem 

bestellen bij Leefmilieu 

Brussel op het nummer 02 775 

75 75 of per mail 

info@leefmilieu.brussels . 
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