GOED VOORBEELD - BASIS

ALLE NEUZEN RICHTING
GROENE VLAG
Uitdaging
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Met het ‘milieu-onderwijs op maat’ de inzet voor het milieu volhouden.

Stap voor stap
De MOS-werkgroep wil een receptie organiseren met als belangrijkste doel de hele school weer
heel nauw te betrekken bij de MOS-werking. Ze nodigt uit: alle leerlingen en leerkrachten, de directie, de buurtbewoners, afgevaardigden van het gemeentebestuur, de provinciale gedeputeerde
voor leefmilieu en de MOS-begeleider.
De MOS-receptie krijgt inhoudelijk invulling met een MOS-puzzel en een sorteeroefening in het
mini-recyclagepark van de school. Alle kinderen krijgen op de receptie een fairtradefruitsap en
een groentehapje, aangeboden door de MOS-leerkrachten en de MOS-klas (oriënteringsklas).
Ondertussen brengt een leerlingenkoor het klimaatlied ‘Doe het nu’ voor de VIP’s.
Alle klassen waren vrij om een creatief bedankje mee te brengen naar de receptie, en er zijn heel
wat kunstwerkjes afgeleverd. Afsluitend ondertekenden alle leerlingen samen met hun meester
of juf een contract om hun engagement voor het behalen van de Groene Vlag te bezegelen.
Natuurlijk haalden we met zo’n MOS-viering ook de pers en dat is mooi meegenomen.

Resultaat
Een MOS-receptie om het behalen van het 3de MOSlogo te vieren met alle betrokkenen.
Daardoor stonden alle neuzen meteen in de richting van de volgende uitdaging: de Groene Vlag van
Ecoschools veroveren.

Meeval

De school won voor haar logo3-werking een geldprijs van de gemeentelijke milieuadviesraad.
Daarmee liet ze door de plaatselijke BuSo-school houten picknickbanken maken. De MOS-begeleider brandmerkte de banken met het MOS-logo.

Let op!

Geef je collega’s de vrijheid om wel of niet deel te nemen aan MOS-acties. Met leuke ideeën, een
goede voorbereiding en inhoudelijke ondersteuning krijg je veel collega’s mee.

En MOS?

De MOS T-shirts die onze MOS-begeleider ons gratis bezorgde, worden
goed gebruikt tijdens MOS-acties en infomomenten.
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De Brug
Beringen
011 42 63 28
www.debrugberingen.be
De Brug is een BuLo-school (type 1, 2, 8 en autiklassen) met een groot lerarenkorps (± 80).
Drie MOS-leerkrachten zijn wekelijks een lesuur vrijgesteld voor de planning en voorbereiding van MOS-acties.

