
TWEEDEHANDS SCHOOLMATERIAAL-
WINKEL 

Een tweedehands schoolmateriaalwinkel in jouw 
school? Dat kan zomaar! Door leerlingen de kans 
te geven hun oude schoolspullen achter te laten 
en voor een prikje te verkopen dringen we de 
overconsumptie terug. 

  
In het Collège La Fraternité Sainte-Ursule richtten een team van leraars en leerlingen het 
tweedehandswinkeltje “De Groene Aankoop” in: Een kleine circulaire economische onderneming, 
bevoorraad met materiaal dat door leerlingen of bedrijven werd geschonken.  

HOE WERKT ‘DE GROENE AANKOOP’ ? 
Leerlingen die iets willen kopen bij De Groene Aankoop, vullen een inschrijvingsformulier in en 
betaalden 2€ voor het hele schooljaar. De winkel wordt tijdens de pauzes bemand door leraren en 
leerlingen. Ze houden een lijst bij van welke materialen elke leerling krijgt. Zo worden de leerlingen 
bewustgemaakt van het probleem van overconsumptie en hoe ze verspilling kunnen voorkomen.  
  

DEEL VAN HET LEERPLAN   
Het beheer van de winkel maakt deel uit van het leerplan van de leerlingen van het keuzevak 
“Werken en kantoor ” in het vierde jaar beroeps. Ze leren giften van bedrijven in ontvangst te 
nemen, te inventariseren en te classificeren. Ze verzorgen ook het onthaal van de leerlingen 
die materialen komen ophalen en maken communicatiemateriaal om in de school de 
leerlingen bewust te maken van de winkel en het project. 
  

WE ONDERNEMEN ACTIE! WE ONDERNEMEN ACTIE! 

ZIJ DEDEN HET ! ZIJ DEDEN HET ! 



HOE HET BEGON...   
Het begon allemaal in de klas van mevrouw Debruyn. Samen met haar leerlingen begonnen ze al het 
achtergelaten of ongebruikte schoolmateriaal in de school te verzamelen en  benaderden bedrijven 
om te polsen of ze van plan waren voorraden weg te gooien die de school mocht gebruiken. Later werd 
dit uitgebreid tot het ecoteam van leraren en leerlingen. Sommige leerlingen boden zich aan om tijdens 
de pauze te helpen bij het sorteren van de ontvangen voorraden. Een oproep tot donaties werd ook 
uitgezonden op Radio Bel-RTL. 
  
TIPS & ADVIES VOOR JONGEREN DIE WILLEN STARTEN:   

“Begin klein”, zegt mevrouw Debruyne, projectcoördinator Collège Fraternité Saint-Ursule. “Als 
eerste stap, vraag aan de leerlingen van de school of er materiaal is waar ze vanaf willen.  Het opzetten 
van een ecoteam van leerlingen en leerkrachten helpt enorm bij het beheer van een project, dat zo 
echt snel kan groeien.” 

GEGEVENS CONTACTPERSOON DIE HIELP HET PROJECT TE REALISEREN:   
Deniz – Projectcoördinator bij Collège La Fraternité Sainte-Ursule : denizdebruyne@yahoo.fr 
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HET IS AAN JOU!HET IS AAN JOU!
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