PAPIER & KARTON
IN DE KLAS
EEN COMPLEET
EN GRATIS
LESPROGRAMMA
OVER PAPIER
EN KARTON
BIT.LY/PAPIERLES

HOEVEEL BOEKEN STAAN ER IN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK?
HOEVEEL WERKBOEKEN, SCHRIFTEN EN KNUTSELPAPIER
ZIJN ER IN HET KLASLOKAAL TE VINDEN? EN HOEVEEL
VELLETJES WC-PAPIER ZULLEN ER OP ÉÉN SCHOOLDAG
DOORHEEN GAAN?
Papier en karton zijn alledaagse, veelzijdige producten die
we overal om ons heen vinden. Dus ook op jullie school.
Gelukkig zijn papier en karton van een hernieuwbare bron én
keer op keer recyclebaar. Én diverse onderzoeken wijzen uit
dat je beter onthoudt en dus leert van papier. Je leest het al:
er valt veel te vertellen (en te leren!) over het duurzame papier
en karton. Daarom hebben wij speciaal voor groep 7 & 8 een
compleet lespakket over papier en karton ontwikkeld.

PAPIER EN KARTON
KEER OP KEER TE
RECYCLEN:
KRINGLOOPPOSTER
De poster Kringloop
Papier & Karton is
ideaal voor in de klas.

FOLDER NATUURLIJK
PAPIER & KARTON
Wetenswaardigheden en feiten
over papier en karton op een
rij. Leuk om uit te delen zodat
de leerlingen de informatie
nog eens rustig kunnen
nalezen.
OP DIGITALE EXCURSIE MET GRATIS
KLASSETV LESPAKKET PAPIER & KARTON
Dit lespakket is leuk én leerzaam. De leerlingen doen
quizzen, proefjes, maken papier, gaan creatief aan
de slag en leren via leuke video’s en opdrachten alles
over papier en karton. Zo leren en ervaren ze zelf hoe
duurzaam papier is en dat ze met het recyclen van
papier en karton ook zelf kunnen bijdragen aan een
mooiere wereld.

BIT.LY/PAPIERLES

BIT.LY/PAPIERLES

Op papierenkarton.nl/kids/ delen wij allerlei
informatie om te gebruiken in een spreekbeurt of
werkstuk. Ook vinden zie hier een stappenplan,
powerpoint, foto’s en animaties.
TIP!
Stuur de drie beste werkstukken van de klas in en
maak kans op een prijs voor de hele klas!

EXTRA BELEVING MET EEN GASTDOCENT
Wil je onderzoekend en creatief aan de slag met de klas,
maak dan eens samen met papiermaker Joop Willemsen
zelf papier.
MEER INFORMATIE EN CONTACT:
Joop Willemsen - j.johannes.willemsen@gmail.com

De themalessen over papier en karton zijn leuk, leerzaam
en dragen bij aan leerlijnen en vaardigheden, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

BIT.LY/PAPIERLES

Meer weten?
Check onze website
of Insta-account

Mens en samenleving
Natuur en techniek
Kunstzinnige oriëntatie
Onderzoeken
Kritisch denken
Projectmatig werken
Creatief denken
Samenwerken

MEER WETEN OVER PAPIER
EN KARTON IN DE KLAS?
KIJK OP BIT.LY/PAPIERLES

PAPIERENKARTON.NL
@PAPIERNATUURLIJK

