
SCHOLIEREN VAN NU  
ZIJN JE COLLEGA’S  

VAN DE TOEKOMST! 

PAPIER & KARTON
IN DE KLAS

‘WAT WIL JIJ LATER WORDEN?’  
Profvoetballer, juf, dokter, dierenarts, brandweerman  
of politie agent. Heb je ooit een kind horen zeggen: ik word 
oudpapierondernemer, adviseur recycling, procesoperator, 
directeur van de papierfabriek of grafisch ondernemer? NEE. 
Ze kennen deze mooie beroepen nog niet. Totdat jij vertelt 
hoe leuk jouw werk is.

DE GROOTSTE AMBASSADEUR  
VAN ONS VAKGEBIED BEN JIJ!

Heb je er wel eens aan gedacht een gastles over jouw  
baan en organisatie te geven? Het Informatiecentrum  
Papier & Karton ondersteunt je daarbij.  
We hebben video’s, folders en posters. Zodat jij niet  
met lege handen aankomt en je met een goed verhaal  
voor de klas staat. Wie weet werf jij met jouw verhaal  
een nieuwe toekomstige collega!

BIT.LY/PAPIERLES

ANIMATIES DE WERELD VAN PAPIER & KARTON
Onze animaties gaan over de  
duurzaamheid & recycling, de  
productie en de producten van 
papier en karton. Met de duur  
van 1 minuut zorgen ze voor een 
leuke afwisseling in je verhaal. 

KRINGLOOPPOSTER
De poster Kringloop Papier & 
Karton is ideaal om op een voudige 
wijze te laten zien hoe papier wordt 
gemaakt. De poster laat het begrip 
kringloop makkelijk uitleggen. 

FOLDER NATUURLIJK PAPIER & KARTON
In de folder Natuurlijk Papier & Karton zetten 
wij beknopt de wetenswaardigheden en  
feiten over papier en karton op een rijtje. 
Leuk om uit te delen na jouw gastles.

PRESENTATIE
TIP! Heb je geen presentatie in de huisstijl van je 
organisatie, dan kun je ook gebruik maken van onze 
Powerpoint; alleen nog even je eigen tekst erin zetten.  

STRUCTUREEL GASTLES GEVEN
Vind jij het leuk om het hele land  
door te gaan om een gastles te  
verzorgen? Dan kunnen we je  
contact gegevens opnemen op onze 
website, zodat scholen je weten te vinden. 

OP DIGITALE EXCURSIE
In ons lespakket kun je kiezen uit vier korte video’s  
die je tijdens je gastles kunt laten zien:
1. Papierrecyling door een oudpapieronderneming
2. De productie van papier in een papierfabriek
3. Op bezoek bij een drukkerij
4. Duurzaam papier en karton in het dagelijks leven

PAPIERENKARTON.NL 
@PAPIERNATUURLIJK

Meer weten?  
Check onze website  

of Insta-account

VEEL SUCCES!
TIP! Deel foto’s van je gastles via mail of een van onze socials  
(vraag de school wel eerst even om toestemming).  
Ook als je vragen hebt, mag je ons uiteraard mailen.


