
Plastic Whale 
Foundation 
De Plastic Whale Foundation is een 
organisatie met een missie. Wij strijden 
voor een plasticvrije wereld. Dit doen 
wij door maatschappelijk bewustzijn te 
creëren voor het probleem van de plastic 
soep. En vooral ook door met zoveel 
mogelijk kinderen en jongeren in actie 
te komen door te gaan plasticvissen.



In 2019 hield de Plastic Whale Foundation voor het eerst de Battle in 6 verschillende steden. 
Dat was super succesvol en hartstikke te gek. Helaas konden we in 2020 door Corona, niet 
onze tweede editie houden maar dit najaar gaan we er weer voor! Samen met de jeugd zijn 
wij op missie om de wereld plastic vrij te maken. We geloven erin dat de jonge generatie een 
cruciale rol speelt in het bijdragen aan een oplossing. Wij zien hen dan ook als belangrijke 
ambassadeurs van onze missie. De Battle biedt een enorm leuke mix van educatie, creatie, 
bewustwording en activatie. Het bezit een grote fun-factor die zowel binnen als buiten het 
gebied van de school plaatsvindt. Daarmee inspireert het ook veel mensen in de omgeving van 
de school. Lees verder over wat jullie allemaal gaan doen.



Komend schooljaar gaan we weer battlen in nieuwe steden: Haarlem, Leiden en Den Haag.

De Battle bestaat uit de volgende onderdelen:

BELANGRIJKE INFO
 Ƚ Alle onderdelen zijn geschikt voor groep 7 of 8 (deelname van 1 klas mogelijk). Bij het verzamelen van plastic 

afval wordt de hele school betrokken. 
 Ƚ Het programma past bij de volgende kerndoelen:  ‘Mens en Samenleving’, ‘Natuur en Techniek’, ‘Mondeling 

Onderwijs’ en ‘Ruimte’.
 Ƚ De school dient op fietsafstand te zijn van een van de steden. 

1. Kick-off:  Plastic Whale Foundation komt bij de deelnemende klas 
(groep 7 of 8) langs om een introductieles te geven.

3. Verzamel: De hele school (groep 3 t/m 8) wordt betrokken bij het 
verzamelen van zoveel mogelijk zwerfafval en -plastic.

2. Verzin: Kinderen uit de deelnemende klas (groep 7 of 8) leren via een 
digitaal lesprogramma alles over de plasticsoep. Vervolgens bedenken ze 
een idee om hun eigen school plasticvrij te maken.

4. Vis: De deelnemende klas (groep 7 of 8) gaat een halve dag plasticvissen 
op plasticvis boten begeleid door Plastic Whale Foundation. 



1. KICK-OFF 
Missie Plasticvrij Water de Battle wordt afgetrapt door een introductieles, 
gegeven door Plastic Whale Foundation. Het doel van de kick-off is om 
de Battle echt te laten leven onder de kinderen, hun te enthousiasmeren 
en dat gevoel van de onderlinge strijd met de andere scholen aan te 
wakkeren. 

2. VERZIN 
Voor dit onderdeel doorloopt de docent met de klas het battle-
lesprogramma: door leuke interactieve quizjes en opdrachten worden 
kinderen bewust van de plastic soep, leren ze over het gebruik van (single-
use) plastics en ervaren ze dat we met z’n allen onderdeel van de oplossing 
kunnen zijn. Het lesprogramma bestaat uit 3 lessen. In de laatste les gaan 
de kinderen zelf aan de slag met het uitwerken van hun idee om de school 
plasticvrij te maken. Om tot het idee te komen krijgen ze extra handvatten.

HET IDEE BEDENKEN
De klas wordt in groepjes (minimaal 3 kids) opgesplitst. In deze groepjes verzinnen zij een idee 
om hun school plasticvrij te maken. Hier krijgt de klas ruim de tijd voor. Met dit idee strijdt de 
klas tegen de andere deelnemende scholen. 
Dit idee wordt uiterlijk op donderdag 14 oktober ingediend op de website, waar vervolgens tot 
aan de halve finale gestemd kan worden op de beste ideeën. De uiteindelijke winnaar wordt in 
de finale-ronde door de jury bepaald.

 Ƚ Doelgroep: groep 7 of 8 
 Ƚ Tijdsduur onderdeel: 45 minuten
 Ƚ Voorbereidingstijd docent: 0 min

 Ƚ Wanneer:  
Haarlem: week van 13 september 
Leiden en Den Haag: week van 20 september

 Ƚ Doelgroep: groep 7 of groep 8 
 Ƚ Les tijdsduur: 2x 45 minuten en 1x 1,5 uur
 Ƚ Voorbereidingstijd docent: 30 min 
 Ƚ Materialen worden verzorgd door Plastic Whale:

 l Lesprogramma en docenten-handleiding
 l Een opdracht om de kinderen te inspireren en 

activeren
 l Hints om de kinderen op weg te helpen 

 Ƚ Wanneer: Start na kickoff les
 Ƚ Indienen idee: uiterlijk donderdag 14 oktober 

BELANGRIJKE INFO
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3. VERZAMEL 
De opruimactie, waar ook de rest van de school (groep 3 t/m 8) in 
betrokken wordt, is gericht op het inzamelen van plastic en het behalen 
van een gezamenlijk doel. Dit onderdeel maakt kinderen bewust van twee 
punten: 
Dat afval niet in de natuur thuis hoort en dat zij met het inzamelen van het 
afval direct impact hebben op hun omgeving. Daarnaast dat plastic een 
waardevolle grondstof is en dat je er hele toffe dingen van kunt maken. 
De kinderen nemen het ingezamelde PET mee naar school en stoppen 
het in een verzamelbak. Plastic Whale komt al het PET ophalen om daar 
vervolgens toffe boten en meubels van te maken.

DE ACTIE
De actie ziet er als volgt uit:

De kinderen verzamelen zelf beide afvalstromen in; ze gaan met twee verschillende 
afvalzakken op pad. De ene zak is bedoeld voor al het plasticafval, de andere zak voor 
het overig zwerfafval.

Na de verzamel-actie komt Plastic Whale langs om het ingezamelde PET te wegen, een 
groepsfoto te maken en vervolgens mee terug te nemen. De vuilnisbakken op school 
worden verzorgd door Plastic Whale.

De kinderen nemen beide zakken mee naar huis:
 l Het restafval wordt thuis in de grijze bak of in de straatcontainer gegooid. 
 l De zak met het plastic afval wordt thuis of op school vervolgens nog een keer 

door de kinderen gescheiden; In de speciale tas kunnen zij de PET-flesjes stoppen, 
zodat ze die mee naar school kunnen nemen voor de Battle. Het overig plastic 
afval kan thuis in de plastic hero bak, zodat het gerecycled kan worden. Het PET-
afval nemen de kinderen in zakken mee naar school.

 l Op deze manier leren de kinderen meer over de verschillende afvalstromen en hoe 
deze op de juiste manier gescheiden worden
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 Ƚ  Doelgroep: groep 3 t/m 8
 Ƚ Looptijd: tot aan het plasticvissen
 Ƚ  Voorbereidingstijd docent: max 20 minuten (briefing)
 Ƚ  Materialen die verzorgd worden door Plastic Whale:

 l  Instructies voor afval verzamelen & scheiden
 l  Briefing filmpje
 l  Vuilnisbakken voor op school 
 l  Brief voor de ouders 

BELANGRIJKE INFO



4. VIS 
Uit ervaring weten wij hoeveel impact plasticvissen heeft op kinderen: 
een ervaring waar ze enorm enthousiast van worden en die ze niet snel 
vergeten. Door dit te doen op onze boten, gemaakt van grachtenplastic, 
laten wij kinderen zien dat plastic afval een waardevolle grondstof is!

 Ƚ  Doelgroep: groep 7 of groep 8 
 Ƚ  Tijdsduur onderdeel: 2 uur
 Ƚ  Voorbereidingstijd docent: 0 min
 Ƚ  Materialen worden verzorgd door Plastic 

Whale.

DATA
Haarlem: week 27 september (week 39)

Den Haag: week 4 oktober  (week 40)

Leiden:   week 11 oktober (week 41)

BELANGRIJKE INFO

Kinderen gaan verdeeld over de boten anderhalf uur plasticvissen. Gedurende de vaart wordt al 
het opgeviste afval op de boot gescheiden, waardoor de kinderen aan boord inzicht krijgen in 
hoe de verschillende soorten afval gescheiden worden. De dag wordt afgesloten met een grote 
groepsfoto en een prijsuitreiking voor de teams die het meeste afval hebben opgevist en het 
uniekste item gevonden hebben.



STEMMEN
Alle klassen dienen een idee in. Vanaf 15 oktober t/m 24 oktober kan heel Nederland op de 
ideeën van de deelnemende klassen stemmen! 

FINALE EN WINNEN
De klassen die in de finale zitten gaan door voor de grote prijs van het beste idee. De 
deelnemende klassen krijgen in de laatste week de kans om voor de jury net dat extra sausje 
toe te voegen om hun win kans te vergroten. Wat dat is, houden we nog even geheim maar hoe 
dan ook krijgt de winnende klas bezoek en creëren we een groot feest.

VERZAMEL STREEFGEWICHT
Tijdens de Battle wordt er volop plastic verzameld. Alle scholen die meedoen aan de Battle 
helpen ook mee aan het behalen van een streefgewicht. Op de website van de Battle zal een 
teller lopen die toont hoeveel plastic er wordt verzameld en of het streefgewicht gehaald wordt. 
In de kick-off les wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat en wat er zo bijzonder is aan deze 
challenge.

VOORWAARDEN
1.  Deelname aan de Battle is met de 

directie van de school afgestemd.  
2.  De docent van de deelnemende klas 

heeft ingestemd met bovenstaande 
data en tijden. 

3.  De school is op fietsafstand van één van 
de deelnemende steden. 

DUS SCHRIJF JE IN! 
Scholen kunnen zich tot 24 juni opgeven voor de Battle 

via missieplasticvrijwater.nl 
Op vrijdag 25 juni wordt bekend gemaakt welke 30 

scholen mee mogen strijden voor plasticvrije wateren. 

Let op: per stad kunnen de eerste 10 inschrijvingen 

meedoen!

MISSIEPLASTICVRIJWATER.NL #MISSIEPLASTICVRIJWATER


