ACTIEFICHE - SECUNDAIR

EEN BOEK OP ELKE HOEK!
Uitdaging

duurzame
school
straffe
school

Leerlingen laten nadenken over duurzaam materialengebruik.
Hoe gaan we op school om met materialen? Hoeveel boeken worden
er op school gebruikt? Sta eens stil bij het aantal invulboeken dat
wordt gebruikt. Is dit echt nodig? Kunnen hiervoor andere oplossingen
gezocht worden? Dit kost de ouders niet enkel handen vol geld, het is ook een enorme verspilling van papier. Laat de jongeren hierover nadenken, ga in discussie, hoe zouden we dit kunnen
oplossen?

Aanpak
Ook tijdens de taalvakken kan EDO geïntegreerd worden. Bespreek met de jongeren teksten in
verband met grondstoffenbeheer. Hoe springen we er mee om? Wat kunnen we zelf doen met
een kleine inspanning?
Je kan beginnen met een klein en haalbaar project nl. bookcrossing op school! Leuk en verrassend voor de leerlingen. Wat is bookcrossing? Bookcrossing is een initiatief van en voor enthousiaste lezers. Boeken worden ’in het wild’ achter gelaten, zodat anderen ze kunnen lezen.
Plaats op het eerste blad het e- mail adres van de eigenaar. Wanneer een tweede lezer dit boek
vindt zet ook hij zijn e-mailadres in het boek. Als de vinder het boek gelezen heeft, laat hij het
weer vrij liggen op school. De lezer stuurt ook naar de e-mailadressen in het boek wat hij/zij van
het boek vond. Op deze manier kan hetzelfde boek vele malen gelezen worden.
Het is ook fijn voor de leerlingen te weten
wat er met hun boek gebeurt, en wat anderen ervan vonden. Je kan je boek ook laten
reizen buiten de school. Meer informatie kan
je hierover vinden op
www.bookcrossing.com
Je kan ook een boekenruilbeurs organiseren.
Dit is minder spannend , maar het delen van
materialen komt toch ook aan bod.
Laat de leerlingen zelf originele manieren
bedenken!
Het ruilen van boeken is een kleine stap in de
goede richting.

Resultaat
De leerlingen denken kritisch na over materialengebruik.
De school evolueert naar duurzaam materialengebruik.

Let op!
Laat de jongeren zelf voorstellen bedenken en ideeën uitwerken.
Op deze manier kunnen acties een succes worden.

Aanknopingen met ODET
Vakoverschrijdende eindtermen context 1,3,4,6,7
Vakken: EDO integreren in de taalvakken: Nederlands, Frans, Engels...
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