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Beste ouder 

 

Betreft: INZAMELWEEK RECYCA van maandag 2 februari tot vrijdag 5 februari 

 

Als school organiseren we een inzamelweek van waardevol klein ICT-materiaal. Hiermee kan de 

school een centje verdienen om te investeren in didactisch materiaal voor de kinderen. 

Elk gezin heeft heel wat kilo’s oud of niet werkend elektronisch materiaal in huis liggen.  

Tellen we de hoeveelheden van alle Belgische gezinnen samen dan spreken we over een hallucinante 

hoeveelheid. Dankzij het nieuwe wettelijke kader kunnen scholen nu actief helpen deze massa te 

verzamelen en in te leveren. Zo kunnen heel wat grondstoffen gerecupereerd worden. 

 

Daarbij zorgt deze inzamelactie er enerzijds voor dat uw kind al op jonge leeftijd het belang van 

recyclage inziet en anderzijds levert deze actie ook nog een kleine vergoeding op die besteed wordt 

aan het nog beter maken van de onderwijsomstandigheden.  

 

Ga samen met ons de uitdaging aan … 

 

In de week van maandag 1 februari tot vrijdag 5 februari plaatst onze school aan de beide ingangen  

(inkom en speelplaneet) een grote ICT-verzameldoos waar uw klein ICT-materiaal  in gedeponeerd 

kan worden. Op de achterzijde kunt u nalezen welk materiaal in aanmerking komt voor de 

inzamelactie. 

U kan uiteraard ook nog steeds lege inktcartridges en toners deponeren in de andere verzameldoos 

die in de inkom staat en dit gedurende het hele schooljaar.  

 

Héél belangrijk: Op de achterkant van deze brief wordt een oplijsting gemaakt van het klein ICT-

materiaal waarvoor de school een kleine vergoeding krijgt. Groot ICT- materiaal zoals toetsenborden, 

schermen, muizen… leveren de school geen vergoeding op en moeten naar het containerpark 

gebracht worden. We verzamelen op school dus enkel klein ICT-materiaal. 

 

 

Alvast bedankt om met ons te mee recycleren. 

 

Vriendelijke groeten 

het schoolteam 
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Dit klein ICT-materiaal MAG ingezameld worden:   

adapters allerlei 

laders laptop 

kabels en snoeren allerlei 

gsm’s / iPhones / smartphones / BlackBerry 

harde schijven 

ram geheugen 

cd-rom / dvd-ROM lezers 

Blu-ray lezers 

power supplies 

flat cables 

externe harde schijven 

iPads en tablets 

gameconsoles 

routers 

modems 

hubs 

moederborden 

diverse kaarten (beeldkaart, enz...) 

card-readers 

thermostaten 

cooling 

randapparatuur verbonden met pc via kabel of usb (kleiner dan 25 cm) behalve bruin- en grijsgoed 

(zie onder) 

  

 

Onderstaande randapparatuur zamelen we NIET in en moet naar het containerpark: 

Muizen        

toetsenborden 

rekenmachines 

webcamera's 

docking stations 

telefoons 

luidsprekers 

... 

 

 

 
 

 

 


