Wecycle maatschappelijke stage
Wecycle biedt leerlingen drie manieren om hun maatschappelijke stage in te vullen. Dit
kan individueel of met ondersteuning van de school.
MaS individueel
1. Een eigen inzamelactie
Leerlingen zetten individueel of in een kleine groep een actie op om kleine elektrische
apparaten en spaarlampen in te zamelen en/of Jekko's* uit te delen. De elektrische
apparaten kunnen ze inleveren bij de milieustraat. Jekko is een handige inzamelhulp voor
thuis en kunt u gratis voor de leerlingen bestellen via het Jekko-bestelformulier.
2. Presentatie geven
Leerlingen kunnen zelf voorlichting geven over het inleveren van elektrische apparaten
en energiezuinige verlichting. Bijvoorbeeld op een school, een BSO (buitenschoolse
opvang), een (sport)club of een zorgcentrum. De leerlingen regelen zelf een locatie om
een presentatie te geven. Bij de voorbereidingen op het geven van de presentatie
kunnen ze gebruik maken van de tips & tools van Wecycle. U kunt de leerlingen
ondersteunen bij het maken van de presentatie en de voorbereidingen.
MaS via gezamenlijke inzamelactie op school
3. Een gezamenlijke inzamelactie
Leerlingen kunnen ook met de hele klas aan de slag met Wecycle, door een gezamenlijke
inzamelactie op school te organiseren. De school kan zich aanmelden als Wecycle-partner
en in 2013 meedoen met de landelijke inzamelactie. Deze loopt van 1 september t/m
30 november 2013. Iedereen op school kan dan zijn of haar afgedankte kleine
apparaten meenemen, bijvoorbeeld in ruil voor een gratis Jekko. Wanneer de
inzamelactie is afgelopen haalt Wecycle gratis alle ingezamelde apparaten op. Als bonus
spaart de klas voor bioscoopbonnen of een goed doel (Max foundation of WakaWaka
foundation). Een school kan zich aanmelden voor de inzamelactie in 2013 via het
aanmeldformulier op de site.
Ondersteuning Wecycle
Voor ondersteuning van een actie kunnen leerlingen bij Wecycle terecht. Er is een
stappenplan en actieformulier. Daarnaast zijn er ook speciale tools, zoals een PowerPoint
format, en geeft Wecycle tips en inspiratie hoe leerlingen hun maatschappelijke stage
een persoonlijk tintje kunnen geven.
*Jekko’s aanvragen
Wecycle biedt leerlingen de mogelijkheid om Jekko’s uit te delen tijdens een inzamelactie
of na afloop van een presentatie. De Jekko is een handig inzamelhulpje voor thuis en
helpt bij het gescheiden bewaren van kapotte spaarlampen, lege batterijen en
afgedankte kleine elektrische apparaten. Deze Jekko’s kan een leerling niet zelf gratis
aanvragen. Dit kan alleen op naam van een school. De Jekko’s zijn te bestellen via
vo.wecycle.nl/jekko.

