
Communiceer over de actie. 
Laat alle leerkrachten iets over de actie vertellen in de klas en waarom de 
actie opgezet wordt. Ook kunnen zij in hun communicatie richting ouders 
de actie vermelden. Plaats een tekst in de nieuwsbrief van de school, 
plaats een berichtje op de Facebook-pagina en informeer via Twitter en via 
een persbericht de lokale pers over de actie.  Tag Plastic Soup Foundation 
in de posts zodat het gemakkelijk gedeeld kan worden door ons social 
media-team. 

Acties organiseren door kinderen en scholen

Statiegeldflessen donatie
De bedoeling van de Flessenactie is het inzamelen van statiegeldflessen door 
leerlingen. Deze actie kan over een aantal weken lopen en bij meerdere klassen 
tegelijkertijd worden uitgezet. Gedurende een bepaalde periode verzamelen 
leerlingen zoveel mogelijk statiegeldflessen door ze op te halen en mee te nemen 
van huis, vrienden en familie en lokale ondernemers. Alle statiegeldflessen worden 
verzameld op een centraal punt op school. Aan het einde van de actie worden alle 
flessen ingeleverd bij de lokale supermarkt en wordt het bedrag gedoneerd aan de 
Plastic Soup Foundation. 

Logistiek voor de actie. 
Zorg voor een ophaalbak op school. Deze bak kan in elkaar gezet 
worden door de leerlingen zelf. Denk bijvoorbeeld aan een ‘ren’ van 
kippengaas waar een gat in zit voor de flessen. Zorg ervoor dat het 
zichtbaar is hoeveel flessen er al opgehaald zijn. Er kan ook een wedstrijd 
georganiseerd worden tussen de verschillende klassen; wie kan de meeste 
flessen verzamelen?!
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De donatie

Visueel beeld
Aan het einde van de actie zijn er hopelijk heel veel flessen ingezameld. 
Het is leuk om met de leerlingen een visueel beeld te maken van de 
flessen. Maak bijvoorbeeld de langste flessenslinger op de grond, laat 
leerlingen poseren met de flessen of sorteer de flessen op merk of type 
drank zodat het zichtbaar wordt welke frisdranken/merken het meest 
gedronken worden.

Flessen inleveren
Laat vervolgens iemand met een auto de statiegeldflessen naar de 
supermarkt brengen en lever het bonnetje in bij de kassa (let op dat 
flessen van de Aldi en Lidl niet bij andere supermarkten ingeleverd kunnen 
worden). 

Bedrag communiceren
Iedereen wil waarschijnlijk graag weten hoeveel geld er uiteindelijk 
ingezameld is. Knutsel een ‘cheque’ van plastic afval samen met de 
kinderen waarop het hele bedrag staat. Deel deze foto via social media, 
nieuwsbrief en de pers. Tag Plastic Soup Foundation in de posts. Wij 
communiceren ook graag over jullie actie! 

Het geld overmaken
Het geld kan op verschillende manieren gestort worden, namelijk 
direct op het rekening nummer van de Plastic Soup Foundation via een 
bankoverschrijving op NL13 TRIO 0198 0475 17 of via onze website op 
http://www.plasticsoupfoundation.org/steun-plastic-soup-foundation/. 
Vermeld de naam van de school erbij en ‘Sponsoractie voor gastlessen’.

De gastlessen aanvragen
Als het geld is overgemaakt kan de gastles worden ingepland. Stuur een 
e-mail naar educatie@plasticsoupfoundation.org om de lessen aan te 
vragen. Het is afhankelijk van het opgehaalde bedrag hoeveel lessen er 
gegeven kunnen worden.

Inleiding
Wat leuk dat jullie geld willen inzamelen voor de Plastic Soup Foundation! Wij hebben verschillende 
soorten acties bedacht die makkelijk en leuk zijn om uit te voeren. Met het opgehaalde geld kunnen 
er gastlessen van de Plastic Soup Foundation aangevraagd worden of jullie kunnen een bepaalde 
campagne steunen. We communiceren ook graag over jullie actie, vergeet dus niet ons te taggen op 
social media en noem de hashtag #plasticsoupjunior in de posts. Heel veel succes en plezier!

Stappenplan Flessen Actie

Een voorbeeldtekst: 
Basisschool de …. gaat geld ophalen voor de Plastic Soup Foundation door statiegeldflessen te 
verzamelen! De Plastic Soup Foundation wil een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging 
van de oceanen en zeeën met plastics, ook wel de plastic soep genoemd. Zij willen voorkomen dat 
in de toekomst nog meer plastic in zee terechtkomt. Dit doen ze onder andere door het creëren van 
bewustwording die al begint bij de kleinste kinderen, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen over 
de plastic soep. Maar daar is geld voor nodig, daarom gaat Basisschool de ….. dit zelf ophalen! De 
komende 3 weken verzamelen wij zo veel mogelijk statiegeldflessen in op school en daar kunnen we 
alle hulp bij gebruiken. Lever al je statiegeldflessen bij ons in en sponsor daarmee de gastlessen van de 
Plastic Soup Foundation. 
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Organisatie van de actie. 
Verzamel de juiste mensen en maak een takenverdeling. Wie brengt 
de flessen naar de supermarkt aan het einde van de actie? Wie is het 
aanspreekpunt voor de pers en voor ouders met vragen? Wie zorgt voor 
de communicatie over de actie? Hebben kinderen ouders die een eigen 
winkel hebben? Schakel lokale ondernemingen in om hun plastic flessen 
ook te doneren. Dit kan door de kinderen zelf of door een oproep te 
doen op social media en in de nieuwsbrief. Leerlingen en ouders kunnen 
zelf ook langsgaan bij lokale winkels om flessen op te halen. Betrek 
supermarkten erbij en vraag of hun klanten ook flessenbonnetjes kunnen 
doneren. 
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