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MOBILITEIT VANUIT EEN BREED
PERSPECTIEF
Uitdaging

duurzame
school
straffe
school

Kinderen bewust maken van een duurzame levensstijl en via de kinderen
ook de ouders en de gemeenschap bereiken.

Stap voor stap
De school stelde een driejarenplan op met duidelijk meetbare en haalbare doelen. Acties werden
regelmatig afgetoetst en geëvalueerd. Middelen werden verkregen via provinciale subsidies
(www.vlaamsbrabant.be/drmobi).
Jaar 1: Duurzame mobiliteit
- leerlijn rond verkeersopvoeding/mobiliteit, opgesplitst in veiligheid, vaardigheid en duurzaamheid
- leerlingen en ouders betrekken bij mobiliteitsproject via de leerlingenraad en het MOS-team
- fietspool organiseren met leerkrachten en enkele ouders + op zoek gaan naar verkeersouders
- MOS en mobiliteit zijn vast agendapunt van personeelsvergadering en leerlingenraad
- regelmatig communiceren over MOS via nieuwsbrieven en de website
- aanvragen van subsidies voor de aankoop van materiaal voor de lessen verkeer en fietsen voor
de kleuterschool
- STRAP toepassen in de 3de graad
- samenwerking tussen het MOS-team en de werkgroep verkeer
- deelnemen aan acties zoals strapdag, mobiel met minder CO2, klimaatactie 11.11.11., dikketruiendag, Sam de verkeersslang, verkeersdag...
Jaar 2: Duurzame mobiliteit
Verderzetten vorige acties + uitbouwen ervan.
- STRAP toepassen voor uitstappen door alle klassen
- mobiliteitsboom maken en ophangen tijdens pannenkoekenfeest
- verkeerscontrole op foutparkeren aan de school door
leerlingenraad
- veilige fietsroutes in kaart brengen ≈ fietspoolroutes +
uitwerken parcours fietsexamen 6de klas
- MOS-boom een plaats geven tijdens een fietsvriendelijk schoolfeest
- subsidies aanvragen voor de bouw van een nieuwe fietsenstalling en voor de aankoop van enkele fietsen die de kinderen kunnen gebruiken bij uitstappen
- deelnemen aan acties zoals strapdag, mobiel met minder CO2, klimaatactie 11.11.11., dikketruiendag,
Sam de verkeersslang, verkeersdag, Good Planet Actions …
- telmomenten van milieuvriendelijke verplaatsingen organiseren (fietskaart, CO2-wolk …)
- Sint en Piet komen met de tandem.

Jaar 3: Duurzame mobiliteit
Verderzetten vorige acties + uitbouwen ervan.
- schoolrouteplan uitwerken i.s.m. Mobiel 21
- dankmoment voor de verkeersouders
- MOS-boom als eyecatcher in de inkomhal van onze school.
- MOS-pagina op onze schoolwebsite www.vbslangdorp.be actualiseren
- Donderdag = waterdag.
- ‘Gezond ontbijt’ wordt ‘duurzaam ontbijt,’ met uitsluitend producten
van plaatselijke boeren, bio-boeren en handelaars.
- Deelnemen aan acties zoals strapdag, mobiel met minder CO2, klimaatactie 11.11.11., dikketruiendag, Sam de verkeersslang, verkeersdag, Good
Planet Actions...
- Contact met een school uit Zweden om ideeën uit te wisselen (Eco-schools).
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Resultaat
Heel wat kinderen komen op regelmatige basis op een milieuvriendelijke manier naar school.
De seizoensgebonden fietspool is een deel van onze schoolwerking. Voor uitstappen hebben we
een groep van verkeersouders waarop we kunnen rekenen. Regelmatig organiseren we autoluwe
schooldagen, in samenwerking met ouderraad en leerlingenraad.

Meeval
De fietspool kent een groot succes! Zeker wanneer je merkt dat kinderen ook op andere dagen op
eigen initiatief een fietspool organiseren. Door STRAP toe te passen houden we meer over van de
maximumfactuur. Er ontstond een goede samenwerking tussen de werkgroepen MOS, Verkeer en
Gezondheid.

Let op!
Soms ziet het team het even niet meer zitten... Tijdens drukke weken (bijvoorbeeld rond de feestdagen of aan het einde van een trimester) wordt het wel zwaar. Even wat gas terugnemen, alles een
weekje laten rusten, doet wonderen. Dan kun je met nieuwe moed verdergaan…

Tips

Maak van MOS een vast agendapunt op de leerlingenraad en tijdens de personeelsvergadering.
Probeer ouders te betrekken bij allerlei acties (vb. sorteren tijdens feesten, fietspool, fruit wassen
en verdelen…) en organiseer een dankmoment voor de verkeersouders, fruitouders enz., want
zonder hen lukt het niet!

En MOS?

De contacten met onze MOS-begeleider Herwig waren voor de school telkens opnieuw de drijfveer
om door te gaan. Het is fijn om aangemoedigd te worden. De vele ideeën die we meekregen, zorgden ervoor dat we enthousiast onze MOS-werking verder konden uitbouwen.

duurzame
school
straffe
school

Vrije Basisschool O.-L.-Vrouw van Fatima
LANGDORP
016 56 91 41
www.vbslangdorp.be
VBS Langdorp is een gemengde school binnen het gesubsidieerd vrij onderwijs.
De school behoort tot de VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van
Vorselaar en telt twee vestigingsplaatsen, telkens bestaande uit een kleuterschool en een
lagere school.

