GOED VOORBEELD - BASIS

DE SCHOONHEID VAN DE
ABEEKVALLEI ONTHULD
Uitdaging
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Ouders, leerlingen en inwoners van Ellikom sensibiliseren om de vallei
van de Abeek te beschermen.
Samen met de leerlingen van de derde graad acties organiseren om dat te verwezenlijken

Stap voor stap
1. Onderzoek:
Onder begeleiding van de Natuurpuntafdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer en hun begeleider van het project Educatief Natuurbeheer doen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
wateronderzoek, bestuderen planten en dieren en maken mooie fotoreportages. Dankzij
wildcamera’s kunnen ze ook het nachtelijk dierenleven observeren. De vos, steenmarter,
bunzing en ree laten zich voor de camera vangen. Ze ontdekken enkele zeldzame plantenen diersoorten die erg gesteld zijn op zuiver water: de “goudveil” (een plantje) en de “beekprik” (een visje). Tijdens een wetenschappelijke afvissing van de beek door het INBO kunnen
de leerlingen deze zeldzame vis van nabij bewonderen.
2. Bewustmaking:
De leerlingen maken een leuke folder met informatie over inheemse dieren en planten. Ze
willen de mensen van de gemeente overtuigen om het behoud van de vallei mee te ondersteunen.
3. Creatieve communicatie:
De leerlingen schrijven gedichten en limericks die verspreid worden via de sociale media.
Samen met een muzikante componeren ze een lied. Maquettes, collages en andere knutselwerken brengen de vallei in beeld. Ze ontwerpen en maken ook een echt kunstwerk, een
bronzen beeld! Ze gaan daarvoor met hamer en aambeeld aan de slag in het atelier van
kunstenaar Leo Camps.
4. Viermoment:
Op een slotevenement, een tentoonstelling met een hapje en een drankje, maken de bezoekers kennis met al deze realisaties en wordt het bronzen kunstwerk naast de kerk van
Ellikom plechtig onthuld.

Resultaat
De school was al lang actief in het natuurgebied en voerde er geregeld beheerwerken uit.
Nu is het engagement van de school in de vallei
van de Abeek veel groter dan vroeger.
De leerlingen hebben de hele gemeente bewust
gemaakt van de waarde van de Abeek.

Meeval
De school kan rekenen op gemeentelijke cultuursubsidies en op de
medewerking van muziekschool Musica Verba. Samenwerking met
geëngageerde mensen met een passie voor de natuur is zeer inspirerend.
Ignace Schops (http://en.wikipedia.org/wiki/Ignace_Schops), winnaar
van de groene Nobelprijs en klimaatambassadeur, komt zijn bewondering uitspreken voor het werk van de leerlingen en hij verspreidt
nadien hun voorbeeld binnen zijn netwerk.
Het project was zo succesvol omdat de school tijd en ruimte voorzag
om de idee te laten groeien bij de kinderen door o.a. te werken met
een graadklas (=>2 schooljaren tijd). De school betrok mensen met
een passie voor natuurbehoud die echt konden helpen en stond open
voor originele invalshoeken. Muzische aspecten en kunst combineren
met milieubewustzijn bleek een prima idee te zijn.

duurzame
school
straffe
school

Let op !
De omgang met de nationale pers was in het begin wat frustrerend. De school kon haar boodschap niet kwijt. De opnameploeg ging er maar oppervlakkig over. Gelukkig had de school zich
goed voorbereid. “Er was met een buurman afgesproken dat we bij hem zouden aanbellen om
onze folder af te geven en hij zou dan vragen waar we mee bezig waren, zodat we ons verhaal
toch konden vertellen voor de camera.”

En MOS?
MOS ondersteunde de school van in het begin bij de uitwerking van het project: ondersteuning
met betrekking tot klimaatsubsidies (aankoop onderzoeksmateriaal), opvolging van de projectwerkgroep en bewaking van de inhoudelijke focus op klimaat en biodiversiteit.
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