
 

  

 
Dag van de Duurzaamheid 
Opdracht beeldmateriaal voorleesboek: Tekeningen van uw leerlingen of uw kind in 
een voorleesboek? 

Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid  
Op maandag 10 oktober 2016 is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag laat heel 
Nederland met duizenden activiteiten zien hoe de wereld schoner, mooier en eerlijker kan. Kinderen 
hebben ook veel vragen en ideeën over milieu, verdeling van rijkdom, natuur en samenleven. 
Daarom start de Dag van de Duurzaamheid met het voorlezen van een duurzaam verhaal op vele 
basisscholen, kinderopvangcentra en kinderboerderijen door het hele land. Het is inmiddels de 
achtste editie van de Voorleesactie. 
 
Tijdens de Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid wordt  voorgelezen uit een speciaal voor 
deze dag gemaakte verhalenbundel. Deze Voorleesactie wordt sinds 2009 georganiseerd door 
Duurzame PABO, Missing Chapter Foundation, DuurzaamDoor en Urgenda. In 2016 worden voor de 
speciale verhalenbundel meerdere verhalen geschreven door talentvolle pabo-studenten over het 
thema Plastic.  
 
Jouw tekening straks in een echt kinderboek!   
Ter inspiratie voor de auteurs zijn wij op zoek naar beelden die kinderen hebben bij het thema 
Plastic. Wij nodigen u dan ook graag uit om met uw klas of met uw kind een ‘kunstwerk’ te maken 
rondom dit thema. Een selectie van de ingezonden kunstwerken wordt opgenomen in de 
verhalenbundel!. 
 
Opdracht, vorm en materiaal 
Wij zijn op zoek naar werk van kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). De kinderen maken een   
kunstwerk zoals een tekening, een schilderij, een maquette of een collage. Het kunstwerk geeft weer 
welke beelden kinderen hebben bij het thema Plastic. Laat je fantasie de vrije loop!  
De materiaalkeuze is vrij. In het boek worden afbeeldingen van de kunstwerken opgenomen. 
Afbeeldingen zijn bijvoorbeeld foto’s van tekeningen, van schilderijen, van een kunstwerk uit 
restmateriaal of van een collage.  
 
Toelichting op het thema 
Wij nodigen de kinderen uit om eigen gedachten en ideeën rondom het thema Plastic te verbeelden. 
Om dit bij de kinderen te introduceren kunt u starten met maken van een woordweb. Vragen daarbij 
zijn: Waar wordt plastic van gemaakt? Waar wordt plastic voor gebruikt? Wat gebeurt er met plastic 
als het wordt afgedankt? Zijn er problemen met plastic? Waarom is afgedankt plastic waardevol? Etc. 
Belicht het thema Plastic vanuit een positieve insteek, maar spreek ook over problemen. Plastic is 
nodig, sterker nog, plastic is bijna onmisbaar in onze samenleving. Het gaat vooral om het 
verantwoord omgaan met plastic. Oudere kinderen hebben vaak al een beeld van vraagstukken 
rondom plastic en duurzaamheid. Voor jongere kinderen gaat het meer om het herkennen van 
plastic (verbruiks)voorwerpen, het gescheiden inzamelen en het ontdekken van alternatieven. 
 
Ter inspiratie hebben wij mogelijke subthema’s opgenomen in een Wiki : 
http://maken.wikiwijs.nl/71864/Plastic  
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Praktische informatie 

Waar stuur ik het beeldmateriaal naar toe? 
Missing Chapter Foundation 
T.a.v. Voorleesactie  
Burgemeester van Karnebeeklaan 10 
2585 BB  Den Haag 
 
Wanneer is de uiterste inzenddatum? 
De uiterste inzenddatum is 12 maart 2016 
 
Hoe verstuur ik het beeldmateriaal? 

1. Wij ontvangen het liefst de originele kunstwerken. Als een kunstwerk in 3D is uitgevoerd of 
te groot is om te verzenden, ontvangen wij graag minimaal één foto van het kunstwerk tegen 
een witte achtergrond. De foto moet een formaat hebben van minimaal 2MB. Foto’s kunnen 
worden ingezonden naar info@missingchapter.org met in de onderwerp regel: 
‘Voorleesactie’. Mocht verzending via de mail problemen opleveren, probeert u het dan via 
Wetransfer.com. 
N.b.: Wilt u de originele 3D-kunstwerken nog even bewaren? Mochten wij nog aanvullende 
foto’s willen maken, dan nemen wij contact met u op. 
 

2. Vermeld de gegevens van het kind en de school op het kunstwerk. Graag op de achterzijde 
bijvoorbeeld met potlood (denk aan het doordrukken van inkt op het kunstwerk). 
Wij ontvangen graag de volgende gegevens: 

 Naam van het kind (voornaam en achternaam) 

 Leeftijd van het kind 

 Naam van de school 

 Plaats van de school 
 

3. Wij nodigen de jonge kunstenaar - of u - graag uit om in één of twee regels iets te vertellen 
over het kunstwerk. U kunt deze informatie toevoegen aan het kunstwerk of in de mail 
vermelden. 

 
Toestemming voor plaatsing van het beeldmateriaal 
Door het inzenden van de kunstwerken met de gegevens van de maker van het kunstwerk, gaat u 
akkoord met eventuele plaatsing van de onderstaande gegevens in het boek: 

 Naam van het kind (voornaam en achternaam) 

 Leeftijd van het kind 

 Schoolnaam 

 Plaats van de school 
 
Let op: Mocht u het kunstwerk niet via de school insturen, wilt u dan checken of de school akkoord is 
met eventuele plaatsing van deze gegevens? (als het kunstwerk niet op school is gemaakt is het 
uiteraard geen must om de schoolgegevens te vermelden).  
 
Contactpersoon  
Voor vragen over deze uitnodiging en opdracht kunt u terecht bij: André de Hamer 

 Mail: andredehamer@duurzamepabo.nl  

 Tel: 06-42211713 
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