Ontdek ons uitgebreid

aanbod voor scholen

“
Imog helpt uw afvalbeleid op school vorm te geven
De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen.
Het is dan ook belangrijk dat ze leren hoe ze afval moeten
sorteren, zowel op school als thuis.
In deze folder vind je een overzicht van alle kant-en-klare oplossingen om het afvalbeleid op school te ondersteunen.

“

imo

aangeboden door Fost Plus.

U bent niet zeker welke intercommunale verantwoordelijk is voor het afval in de
gemeente? U vindt uw intercommunale door de postcode van uw school in te voeren
op de website: www.fostplus.be, zone ‘scholen & jeugdbewegingen’.

Afvalrecipiënten

Volgende
recipiënten
zijn beschikbaar
Het volgende
materiaal
is beschikbaar voor elke school:
 1 gratis
papierkratvan
(30l)
klas
• 1 papierkrat
30per
liter
per klas.

sorteren op school

Om het materiaal te bestellen, of meer informatie aan te vragen, neemt u best contact
op met uw afvalintercommunale.

 1 PMD
container 180L
• 1 PMD-container
gratis per
leerlingen
van50120
liter

(met of zonder

Grote PMD-zakken voor de coninwerpopening
tainers kunnen
besteld worden
bij IMOG.in het deksel)

 1100L container PMD
 1100L
container Papier&Karton
• 1 container
van 1.100 liter voor papier-karton en 1 container van 1.100 liter PMD*.

aangeboden
school
<800
leerlingenvan
: 1 container
gratis
Scholenmet
met50%korting:
meer dan 800 leerlingen kunnen
twee
containers
elk type krijgen.
€134 Bij
perelke
stukcontainer
(incl BTW)worden ook stickers meegeleverd
school >800
leerlingen
:
2
containers
gratis
met de sorteerregels.
De papier&karton containers mogen aangeboden
De containers zijn bedoeld om PMD-zakken hygiënisch
Opgelet ! Niet alle intercommunales
bieden het volledige gamma
worden aan de straatkant voor ophaling.
te stockeren en te transporteren.
Opgelet ! PMD dient nog steeds in zakken van
van materiaal aan.
60L of 120L te worden aangeboden voor ophaling.
* De financiering door Fost Plus van de papier-kartoncontainers
van 1.100 liter
De ophaalwagen kan geen PMD-containers
optrekken.

is begrensd op 50% van de aankoopprijs. De financiering van de overige 50%
is afhankelijk van de afvalintercommunale waartoe u behoort.

Bestelling bijkomende containers (prijs per stuk, incl BTW)
papierkorf
PMD-container 180 L
PMD-container 1100L
P&K-container 1100L

€8		
€67,8 		
€268
€268

PMD-zak 60 l
PMD-zak 120 l
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€0,15 (per 20 verpakt)
€0,30 (per 10 verpakt)

Bij elke container worden stickers met sorteerregels meegeleverd.
Bestellingen voor scholenmateriaal kunnen maximaal 2 x per jaar geleverd worden door Fostpus, het is dus mogelijk
dat er een wachttijd is vooraleer uw school het gewenste materiaal ontvangt.

Bestellen kan
via www.imog.be (diensten en educatie)
via mail op info@imog.be
of op het gratis nr 0800/99 827
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sorteren op school

Evenementen
Afvaleiland
 €91 per afvaleilandencontainer waarmee je 7 afvaleilandjes kan maken met containers voor restafval, PMD,
papier en karton en glas.
Transport voor levering en ophaling is inbegrepen.
Bestellen van afvaleilanden of herbruikbare bekers kan
via www.imog.be (diensten en educatie > Afvalarme evenementen)
via mail op info@imog.be
of op het gratis nr 0800/99 827

Herbruikbare bekers
 Herbruikbare bekers van 25 cl in plycarbonaat. Glashelder,
stevig en drinken even smakelijk als een echt glas.
Gratis te ontlenen (mits een waarborg van €0,20 per beker)
De bekers worden door de organisator opgehaald en teruggebracht bij Imog Harelbeke. Ze zijn verzameld in makkelijk
te stapelen opbergbakken van 70 stuks.
Opgelet : Niet uitgewassen bekers worden aangerekend aan €0,04 per beker.
Bij verlies rekenen we €0,70 aan per verloren beker.

Composteren
Compostvat
Composteren is helemaal niet moeilijk, en zelfs op een
school is het een perfect haalbaar project, mits een goede
communicatie over wat er wel en niet in het compostvat kan.
- Gebruik de compostkoffer als inspiratie
- Stel een compostklas aan
- Vraag een voordracht door een compostmeester aan bij
Imog of de milieudienst van uw gemeente.
- Kijk op www.imog.be voor meer compost informatie
Prijs : €27 (incl. BTW), €5 voor levering

Bestellen kan
via mail op info@imog.be
of op het gratis nr 0800/99 827

Drukwerk
Stickers voor vuilnisbakken

P+MD

Papier
Karton

Restafval

0800 99 827

0800 99 827

0800 99 827

P+MD

Papier
Karton

Restafval
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communicatie

 gratis stickers met sorteerregels voor PMD en papier & karton en restafval in verschillende
formaten

SUCCESVOL SORTEREN IN UW SCHOOL

Gratis
educatieve workshops
In samenwerking met de afvalintercommunales, het Vlaams Gewest en
GoodPlanet bieden we uw school gratis educatieve workshops voor kinderen uit
de kleuterklas en de lagere school. De workshops maken kinderen bewust van de
zwerfvuilproblematiek, afvalpreventie en afvalbeheer.
Meer info op www.fostplus.be.
Wat is er aan de hand in Viesvuilland?
• Doelgroep:
Kinderen uit de 1e, 2e en 3e kleuterklas en het 1e en 2e
leerjaar.

vorming

• Doelstellingen:
Kinderen vertrouwd maken met de verschillende soorten
afval en hen aanleren hoe ze dat afval moeten sorteren.
Tijdens de workshop krijgen de allerkleinsten een verhaaltje
te horen dat hen bewustmaakt van het belang van afval
sorteren en netheid. Daarna volgt nog een sorteerspel en
voor de oudere kinderen een interactieve film.
• Ervaren lesgevers:
Fost Plus doet een beroep op de ervaren educatief
medewerkers van GoodPlanet.
• Duur:
– 1e kleuterklas: 30 minuten
– 2e en 3e kleuterklas: 50 minuten
– 1e en 2e leerjaar: 50 minuten
De workshop voor de 2e, 3e kleuterklas en 1e en 2e leerjaar duurt 20 minuten langer
omdat er ook een interactieve film wordt vertoond. Eén voormiddag volstaat om de
animatie te geven in 3 klassen.
• Locatie:
In uw school, liefst in de polyvalente zaal, met banken of stoelen voor de kinderen.
Prijs: GRATIS
Inschrijven op www.viesvuilland.be
6
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LABO

vorming

(Leren Afval Beheren op School)
• Doelgroep:
Kinderen van het 3e tot 6e leerjaar.
Kinderen van het 1e en 2e leerjaar kunnen de workshop
‘Wat is er aan de hand in Viesvuilland?’ volgen.

LABO

Gratis educatieve workshops

• Doelstellingen:
Deze workshop maakt leerlingen vertrouwd met alle
facetten van het sorteerproces en het belang van netheid
op school. Ze leren hoe ze in de praktijk afval moeten
sorteren, zowel op school als thuis, en hoe ze zelf
kunnen bijdragen aan een propere omgeving. Ze krijgen
praktische tips die hen daarbij kunnen helpen.

LEREN AFVAL BEHEREN
OP SCHOOL

• Ervaren lesgevers:
Fost Plus doet een beroep op de ervaren educatief
medewerkers van GoodPlanet.
• Duur:
100 minuten tot een halve dag.
• Locatie:
In uw school, liefst in de polyvalente zaal,
met banken of stoelen voor de kinderen
Prijs: GRATIS
Inschrijven op www.labovorming.be
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Er bestaan ook animaties voor het middelbaar onderwijs (14-18 jaar). Inschrijven via www.dasproper.be
7

Bedrijfsbezoek
Een bedrijfsbezoek bij IMOG is gratis voor alle scholen binnen en buiten het Imog-werkingsgebied. Een bezoek is mogelijk elke weekdag mits reservatie. De rondleidingen worden
aangepast aan de leeftijd van de leerlingen en zijn mogelijk voor het basis-, secdunair en
hoger onderwijs.

Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke

vorming

Een rondleiding duurt 1,5 tot 2 uur en omvat:
- Video over de algemene werking van Imog
- Bespreking van de “weg van de recyclage”
- Rondleiding in de verbrandingsinstallatie
- Rondleiding in de sorteerinstallatie
voor PMD en P&K
- Toelichting bij het warmtenet

Imog Moen
Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Moen (Zwevegem)
Een rondleiding duurt een uur tot anderhalf uur en
omvat:
- Video over de algemene werking van Imog
- Bespreking van de “weg van de recyclage”
- Rondleiding in de composteringsinstallatie
- Rondleiding in de sorteerinstallatie voor grof
vuil en houtafval met biomassacentrum
- Toelichting bij onderwaterbodemlagunering
- Toelichting bij de bodemasopschoning
- Bezoek aan de zonnepanelen
- Rondleiding op de stortplaats met natuurlijke
waterzuivering
Opgelet: het bezoek in Moen gaat door in open
lucht. Voorzie dus aangepaste kledij en schoeisel
bij regenweer.

Info en reservatie via communicatie@imog.be
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Gratis te ontlenen
Sorteerpanelen
Inhoud:
Vier multiplex panelen volgens fractie (restafval, pmd, papier & karton, glas) en een box
met puzzelstukken die diverse afvalsoorten
voorstellen. Leerlingen moeten de puzzelstukjes bij het juiste paneel hangen en leren
zo spelenderwijs correct sorteren.
Opgelet: De standen zijn niet waterbestendig. Gelieve ze
steeds beschut op te stellen en in de bijgeleverde lederen
hoes op te bergen na gebruik.

Recyclagekoffer

Compostkoffer

Vijf tonnetjes met materiaal demonstreren
de weg van de recylage van de fracties PMD,
Glas en Papier en karton.

De bijgeleverde map “composteren met
kinderen” bevat kant-en-klare lesjes voor
kleuters en leerlingen van de lagere school.
Het praktijkmateriaal biedt de mogelijkheid
om zelf wat proeven en testen te doen.

educatief materiaal

Reserveren van alle educatief materiaal kan
via communicatie@imog.be
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Gratis te ontlenen
Mister Jekkes afvalspel
Het spel zit opgeborgen in een handige rolcontainer en dien je zelf af te halen en terug te brengen
bij Imog Harelbeke.
Spelinhoud:
- tafelbreed speltapijt
- 100 vragenkaartjes,
- een grote dobbelsteen en een aantal pionnen
- handleiding

Verkeerskoffer

educatief materiaal

Leren omgaan met de gevarenzones rond een
vrachtwagen, is essentieel voor alle kinderen
die zich in het verkeer begeven.
Imog ontwikkelde een verkeerskoffer met
allerhande tools voor een leuke verkeersles:
• schaalmodel stratenplan
• schaalmodel vrachtwagen
• rode gevarenzone-folie
• set gekleurde kegeltjes om zelf rond een
vrachtwagen te plaatsen
• educatief dossier voor de leerkracht
 Tijdens de week van de mobiliteit (elke
3e week van september) biedt Imog een
gratis ‘dodehoek ervaringsmoment’ aan
op school, met een Imog vrachtwagen en
chauffeur. Uw school ontvangt hiervoor
eind juni een apart inschrijvingsformulier.

Pak zwerfvuil aan
Doe jij ook mee met
Operatie Proper?

Wat houdt Operatie Proper precies in?
Iedereen
houdt van
propere
gemeente. Er zijn een paar haalbare uitdagingen vastgelegd,
Je engageert
je voor
heteen
hele
schooljaar.
Want een propere gemeente is een mooie gemeente. Maar dat is niet altijd zo gemakkelijk.
zoals regelmatig het zwerfvuil op en rond de school opruimen. Daarnaast kan je zelf je eigen
actiepunten
kiezen:
van
eenschool,
vuilbak-steward
aanduiden
tot
een
uitstap
maken
naar Imog of
Misschien
herken
je jouw
club of vereniging
wel in één van
deze
situaties?
Op jullie
terreinen
zwerft heel wat vuil rond, je wil dit al langer aanpakken: maar hoe begin je daar nu aan? Jullie doen
het recyclagepark.
samen al heel wat tegen zwerfvuil, maar jullie willen graag meer doen. Je bent een leerkracht of
vrijwilliger en wil een groep jongeren engageren voor een propere buurt, maar hoe motiveer je hen?

Met Operatie Proper willen Imog en de Mooimakers jouw school ondersteunen in je engagement tegen
zwerfvuil.
We helpen
je met:
Operatie
Proper
is er voor
jou
• een concreet
enProper
haalbaar
actieplan
tegen
Met Operatie
willen we
jou en je school,
clubzwerfvuil
of vereniging ondersteunen in je engagement
tegen zwerfvuil. We
je met:
• opruimmateriaal
alshelpen
je een
actieplan indient (aanvragen: communicatie@imog.be)
• een concreet
en haalbaar
tegen zwerfvuil;
• educatieve
pakketten
en actieplan
communicatiemateriaal
om kinderen te sensibiliseren
• opruimmateriaal als je een actieplan indient;
mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/school/lespakketten
• educatieve pakketten en communicatiemateriaal om kinderen en jongeren te sensibiliseren;
• én een
online
platform
datjejetoelaat
toelaat
je vooruitgang
bij en
tetehouden
• én
een online
platform dat
je vooruitgang
bij te houden
delen. en te delen.
Een mooiZoengagement
verdient
een
mooie
beloning
kan jij je enthousiasme
stap voor
stap
omzetten
in duurzame actie. Inderdaad, we helpen je niet
alleen om je school, vereniging of club proper te maken: we bouwen samen systemen die ervoor
Dankzij jullie
engagement kunnen we Vlaanderen mooier maken. Daarom willen we jullie op
zorgen dat het morgen ook mooi blijft.
het einde van de rit bedanken voor alle inspanningen. Naargelang het aantal leerlingen of
leden kanWat
de beloning
variëren tussen
en €1.500.
houdt Operatie
Proper€150
concreet
in?
Je engageert je voor het schooljaar 2017-2018. Er zijn een paar vastgelegde uitdagingen die je moet

aangaan,
zoals
regelmatig Proper.
het zwerfvuil op en rond de terreinen van jullie school, club of vereniging
Meld je aan
voor
Operatie
opruimen. Daarnaast kan je zelf je eigen actiepunten kiezen: van een vuilbak-steward aanduiden tot
Wacht niet
langer.
Registreer
je vandaag nog op www.mooimakers.be/operatie-proper.
een uitstap maken naar het containerpark. Jullie kiezen wat voor jullie belangrijk én haalbaar is.
Ondervind je moeilijkheden bij het registreren? Heb je vragen over het project? Mail dan
naar Imog
viamooi
duurzaamheid@imog.be.
Een
engagement verdient een mooie beloning

Wij hebben er alvast zin in.
Samen
weeen
er iets
moois van.
Organiseer
jemaken
liever
individuele
opruimactie?
Ook hiervoor biedt Imog ondersteuning onder de
vorm van fluo-hesjes, recipiënten, handschoenen,
afvalprikkers,... Mail naar duurzaamheid@imog.be

zwerfvuil opruimen

Jullie engagement daar draait het allemaal om. Het is zoveel waard. Dankzij jullie engagement
kunnen we Vlaanderen mooier maken. Daarom dat we jullie op het einde van de rit willen bedanken
voor al jullie inspanningen. Zo eindig je niet alleen met een mooie school, vereniging of club, maar
ook met mooie beloning: een cheque voor jouw school, club of vereniging.

imo
T. 056 71 61 17
F. 056 71 09 85
www.imog.be
Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
Imog Moen
St-Pietersbruglaan 1
8552 Moen

