Inzamelproject
voor basisscholen

Basisscholen die zich aanmelden,
sparen voor mooie artikelen.
Winst voor de school én voor
het milieu!

Lees verder

Ook als basisschool kun je lege batterijen inzamelen.
Zo zorg je voor een beter milieu én spaar je voor
mooie schoolartikelen. Het enige wat je hoeft te
doen, is jouw school aanmelden bij Stibat.

Lege batterijen inzamelen op school
Als je jouw school hebt aangemeld, ontvang je van Stibat een inzamelton
voor lege batterijen. Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt
de school een spaarpunt. De gespaarde punten kun je weer inwisselen
voor een waardebon of donatiecoupon.
Met de waardebon bestel je artikelen. Zoals springtouwen, steps, games,
tablets en andere schoolartikelen. Met de donatiecoupon kun je een
donatie doen aan een goed doel. Hoe meer ingezamelde batterijen, hoe
meer punten!

De gespaarde punten
verzilveren
De gespaarde punten kunnen ingewisseld worden
voor een waardebon of donatiecoupon. Dat kan
op de webshop van Stibat: www.mystibat.nl. De
gespaarde punten zijn na ontvangst drie jaar geldig.

Veilig en verantwoord
inzamelen van
batterijen

Instructies voor een verantwoorde inzameling
Stibat vindt het belangrijk dat er op school verantwoord wordt ingezameld.
Daarom mogen er op scholen uitsluitend lege batterijen worden
ingezameld die afkomstig zijn uit huishoudens van docenten, leerlingen
en hun directe omgeving. Zoals familie, vrienden en buren. Het is niet
toegestaan om batterijen afkomstig van winkels of bedrijven in te zamelen
op school. Stibat verstrekt daarom (veiligheids-)instructies. Deze kunnen
verspreid worden onder de docenten en leerlingen. Want veiligheid staat
altijd voorop.

Lege batterijen
Batterijen zijn kleine draagbare fabriekjes. Ze wekken elektriciteit op via
een chemisch proces. Als het chemische proces uitgewerkt is, wordt er
geen stroom meer opgewekt. Vaak worden de batterijen op dat moment
afgedankt. Maar wist je dat afgedankte batterijen nooit helemaal leeg
zijn? De reststroom kan kortsluiting veroorzaken. Daarom moet er met
afgedankte batterijen verantwoord omgegaan worden.

Gratis inzamelton en ophaalservice
De inzamelton voor lege batterijen ontvangt jouw
school in bruikleen. Als de ton vol is, dan komt de
ophaalservice van Stibat deze kosteloos legen.
Ook het onderhoud en schoonmaken van de ton
wordt door Stibat verzorgd. Dit gebeurt gelijktijdig
met de ophaling van de lege batterijen. Je hebt hier
dus geen omkijken naar.

Stibat biedt ook gratis
lespakketten

Lespaketten voor basisscholen
Naast het inzamelproject voor basisscholen biedt Stibat speciaal voor
kinderen en docenten een lespakket aan. Hoe ga je veilig om met
batterijen? Waarom moet je lege batterijen apart inzamelen?
De lespakketten voor basisscholen beantwoorden deze vragen én
meer. Het lesmateriaal is gratis te downloaden. Het bestaat uit online
zoekplaten, een quiz, pdf-werkbladen en bijbehorende handleiding
voor de docent.

Educatiemateriaal werkstukken en meer
Kinderen kunnen op de website van Stibat informatie downloaden
over lege batterijen. Bijvoorbeeld voor spreekbeurten en werkstukken.
Docenten vinden er educatiemateriaal en interessante weetjes.
Deze informatie kan tijdens de les gebruikt worden.

Meer informatie vind je op
www.legebatterijen.nl/basisscholen.

Inzamelproject voor
basisscholen
Al ruim 5.000 basisscholen zamelen lege
batterijen in voor Stibat. Zij hebben zich
aangemeld en op elk van die scholen staat
nu een inzamelton. Kinderen van die
basisschool kunnen hier lege batterijen
inleveren. Voor de school is het dubbel
winst: ze zorgen voor een beter milieu
én ze sparen voor mooie schoolartikelen.

(Onderzoekbladen Middenbouw)

Aanmelden?
Zo geregeld!

Aanmelden
Meld je school aan voor het inzamelproject voor basisscholen. Het is
gratis en eenvoudig en zo draagt ook jouw school een steentje bij aan
een beter milieu! Ga naar www.legebatterijen.nl/basisscholen
en meld je aan.

Over Stibat
Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en
recycling van lege batterijen in Nederland. In 1995 richtten
batterijenproducenten en -importeurs Stibat op om aan de
wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen.
In ruim twintig jaar tijd bouwde Stibat een landelijk dekkend
inzamelnetwerk op bij winkels en scholen. Dankzij dit netwerk
en de samenwerking met professionele partners zamelen we
jaarlijks negen van de tien afgedankte batterijen en accu’s
gescheiden in.
Stibat biedt dé oplossing voor het verantwoord inzamelen en
recyclen van batterijen.

Kijk voor meer informatie op www.legebatterijen.nl
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