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Compaen VMBO in actie tegen plastic soep 
  
Leerlingen van Compaen VMBO zetten zich deze week met het project ‘Plastic Soup’ 
in voor een beter milieu. Onder meer een gastles van de Plastic Soup Foundation en 
diverse groepsopdrachten staan op het programma. Hiermee wil de school leerlingen 
bewust maken van de effecten van plastic afval op de samenleving en op hun eigen 
belevingswereld.  
 
“Samen met Dirk Groot van de Zwerfinator, die namens de Plastic Soup Foundation een 
gastles verzorgt, gaan leerlingen op zoek naar de gevolgen die plastic afval kan hebben in 
bijvoorbeeld de oceanen,” zegt Wieske Dam, docent Engels en projectleider van projectklas 
Eigenwijze. “Ze gaan kijken naar het kleinste wat ze zelf kunnen aanpassen en hoe 
eenvoudig oplossingen soms kunnen zijn om de eigen plastic footprint te verkleinen.” 
 
In het project komen verschillende vakken samen, zoals Engels, Nederlands, mens & 
maatschappij, biologie en kunst & cultuur. “Voor één van de opdrachten maken de leerlingen 
een stripverhaal, waarbij de hoofdpersoon een probleem krijgt met plastic, dat later wordt 
opgelost,” vertelt Dam. “Ook doen de leerlingen een speurtocht door de school, waarbij ze 
onder andere op onderzoek gaan naar het aantal en het soort prullenbakken in de school en 
het plastic dat gebruikt wordt als ze iets te eten kopen.” Aan de hand daarvan presenteren 
ze een verbeterplan aan de directie van de school. 
 
Naast de kennis die de leerlingen wordt bijgebracht, wil de school ook dat de leerlingen zich 
ontwikkelen in de vaardigheid om samenwerkend te leren. Dam: “De opdrachten die de 
leerlingen moeten doen, doen ze in groepsverband. Ze bedenken met elkaar een teamnaam 
en een strijdkreet en elk team heeft één leerling als captain. We hebben regels afgesproken 
over hoe de leerlingen samenwerken en de voortgang houden ze met post-its bij op een 
scrumbord.” 
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Noot voor de redactie  
Neem voor meer informatie contact op met Wieske Dam (docent Engels en projectleider projectklas 
Eigenwijze), via w.dam@compaenvmbo.nl of 075 6126303.  
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