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INSTITUUT ANNEESSENS-FUNCK 

CREATIEF VOOR MINDER AFVAL  
 
Instituut Aneessens-Funck draagt het milieu een war m hart toe. De school is al jaren 
actief bezig rond verscheidene duurzame thema’s. Ze  ging dan ook zonder aarzeling in 
op de Uitdaging van Leefmilieu Brussel om met met e en ecoteam de afvalberg aan te 
pakken. 
 
 

 
 

Meten is weten…  
 
 
 
 
 
SCHOOLINFO 
Stedelijk Secundair Onderwijs  

Aantal leerlingen : +/- 300 

Directie : Dhr. C. Pijpen 

Brussel Stad 

 
 
 
 
 
 

HET ECOTEAM 
1 superleerkracht Anita 

9 hulpleerkrachten 

1 klusjesman 

de kuisploeg 

de leerlingen 
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« De Afvaluitdaging » streeft naar het verkleinen v an de afvalberg in de Brusselse 
scholen door de oprichting van een ecoteam. Dit eco team formuleert afvalverminderende 
suggesties en ideeën voor de directie, en zet zelf ook concrete acties op voor en met de 
leerlingen.  
 
ENKELE GEREALISEERDE ACTIES 

1. De Grote Nulmeting 
2. Eindelijk Recto/Verso ! 
3. Gratis drinkwater voor iedereen ! 
4. Afvalarme feestelijkheden 

1/ DE GROTE NULMETING 

Om te achterhalen hoe de school omgaat met afval werden twee 
instrumenten gebruikt: de Afvalweerkaart en de Grote Weging: 
• Door de AFVALWEERKAART  in te vullen konden leerlingen en 

leerkrachten online (geen papier!) hun mening geven over het 
afvalbeheer op school, en aangeven wat ze zelf al doen om de 
afvalberg te verkleinen. 

• Voor de GROTE WEGING gingen 
leerlingen en leerkrachten langs alle 
klassen om het aanwezige afval te 
sorteren en te wegen. 

• Op een ECO-MAP noteerden de 
leerlingen meteen ook waar er dingen 
verbeterd konden worden. 
 

Deze oefening kan nu elk jaar herhaald worden 
om de afvalberg op te volgen. 

2/ EINDELIJK RECTO/VERSO ! 

Tijdens de Uitdaging kocht de school een nieuwe printer-kopiër aan 
die de leerkrachten voortaan in staat stelt om R/V te printen en 
kopiëren. 

3/ GRATIS DRINKWATER 
VOOR IEDEREEN 

Moeten er nog blikjes of flesjes zijn? 
Als het aan het ecoteam ligt alvast 
niet! Want dankzij het langverwachte 
waterfonteintje op de speelplaats 
heeft nu iedereen gratis drinkwater! 

4/ AFVALARME FEESTELIJKHEDEN 

Iedereen houdt van Sinterklaas en de Kerstman. Maar al die feesten durven nogal eens wat 
afval met zich meebrengen. Het ecoteam van Anneessens-Funck ging echter resoluut voor 
afvalarme feestelijkheden! 
 

Alleen de brave kinderen die zelf 
een bakje of zakje meebrachten 
kregen lekkers van de Sint, en op 
de Kerstmarkt vond je naast de 
gebruikelijke pannekoeken en 
wafels enkel kerstversieringen en 
–geschenken die gefabriceerd 
waren uit verzamelde 
afvalmaterialen. 


