MOS-ACTIEPLAN

Thema: KLIMAAT

Schooljaar:

We gaan voor logo ….

Naam school:

Adres school:

Huidige situatie van de school (welke initiatieven zijn er al en/of blijven doorlopen van vorige(e) schoolja(a)r(en): Energiekapiteins zijn verankerd; wekelijkse energie- en watermetingen met beurtrol van alle klassen van de lagere; brooddoos,
koekendoos, en klasbeker (voor drinkwater) zijn verankerd in klas- en schoolwerking; (moes)tuinwerking doorheen alle klassen.
Hier streven we naar dit schooljaar: Klimaatproblematiek introduceren in alle klassen vanaf 3de kleuters; 4 strapmomenten met focus op CO2 (en fijn stof?); maken van klimaatvriendelijke (= kleinere ecologische
voetafdruk/minder voedselkilometers) soep voor Dikke Truiendag en schoolfeest t.v.v Sol Suffit (www.solsuffit.be).
Doelstellingen van de school
Hier streven we naar op lange termijn (5 jaar): Uitbouwen van goed draaiende fietspool en stapgroepen met medewerking van ouders (vrijwilligers); gemiddeld 50% strappers doorheen het schooljaar; 30% minder
CO2 en fijn stof; duidelijk profiel (zowel in de communicatie als in handelen) als klimaatvriendelijke school.
VISIE EN
LLNBETROK BREED
MOS-ACTIES
LEERMIDDELEN
MOS-SCHAKELS
COMMUNICATIE VERANKERING
(schoolniveau)
PLANNING
KENHEID
DRAAGVLAK
(klasniveau)
(externe expertise)
Hele school
Kleuters
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Kleuters
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Scholenbanden
contacteren voor
opstart met school
in Senegal

PV + OC:
Voorstelling
jaarthema en
actieplan

Evaluatie 1ste
Lln algemeen:
strapdag +
Verkiezing
eventuele bijsturing jaarslogan rond
klimaat + verkiezing klimaatkids

PV + OC:
Jaarslogan rond
klimaat

Herhaling afspraken
rond energie, water,
en afvalpreventie.
Opstart nieuwe
energiekapiteins
(beurtrol).

sept.

Boekjes: 'Het
Djapo-pakket 'De
probleem met een Groene IJsbeer'
draak' en 'Mijn
groene dag'.

Djapo-pakket 'De
Groene IJsbeer'

Djapo-pakket 'De
Groene IJsbeer'
Klimaatverandering in
de krant (knipselmuur
voor heel de school)

Hoe kom ik naar
school?www.vlaa
msbrabant.be/bina
ries/dr-mobilesideeen_tcm591334.pdf

Hoe kom ik naar
school?www.vlaa
msbrabant.be/bina
ries/dr-mobilesideeen_tcm591334.pdf

Hoe kom ik naar
school?www.vlaams
brabant.be/binaries/
dr-mobilesideeen_tcm591334.pdf

Hoe kom ik naar
Omgevingswandel Wandeling naar
school?www.vlaamsbr ing met focus op dorp/stad met
abant.be/binaries/dr- verkeer
focus op verkeer
mobi-lesideeen_tcm591334.pdf

Inkleuren
strapicoontjes

Uitzoeken + uitAanmaak
knippen strapstrapaffiche voor de
icoontjes (stapper, school
fietser, bus, auto)

Berekenen van CO2gemiddelde per klas
(telkens voor en na
strapmoment)

Doe de gloob:
voeding (in
Senegal)

Het leven in
Senegal:
www.schooltv.nl/b
eeldbank/clip/2004
0927_senegal01

Het leven in
Senegal:
www.youtube.com/
watch?v=corYeJ7y8g

Kennismaking met Sol
Suffit en
klimaatproblemen in
Senegal
www.solsuffit.be

Djapo workshop:
Groetjes uit
Senegal
(www.djapo.be/wo
rkshops_aanbod.h
tml)

Djapo workshop:
Groetjes uit
Senegal
(www.djapo.be/wo
rkshops_aanbod.h
tml)

Dikketruiendag
Klimaatvriendelijke
(jaarlijks ander thema Dikketruiensoep t.v.v. Sol
rond minder CO2)
Suffit (zonne-ovens) voor
Afrika

Elke klas maakt
haar eigen DTDsoep! (MOS EDOfiche)

Elke klas maakt
haar eigen DTDsoep! (MOS EDOfiche)

Elke klas maakt
haar eigen DTDsoep! (MOS EDOfiche)

Verborgen CO2Naar de markt/
vreters www.voed
boerderij/winkel
selvoetafdruk.be Soep voor de soep (af te
voor DTD! (MOS EDO- spreken)
fiche) Gloobfanfare
(5de lj)

Naar de markt/
boerderij/winkel
voor de soep (af te
spreken)

Naar de markt/
boerderij/winkel
voor de soep (af te
spreken)

Naar de markt/
boerderij/winkel
voor de soep (af te
spreken)

Actualiseren
strapaffiche (3de
graad of klimaatkids)

Opstart
scholenband met
school in Senegal
(beurtrol via
Skype)

Opstart
scholenband met
school in Senegal
(beurtrol via
Skype)

Opstart
Opstart scholenband
scholenband met
met school in Senegal
school in Senegal
(beurtrol via Skype)
(beurtrol via Skype)

De dokter (CLB) in
de klas (focus op
propere lucht,
goed ademen, …)

De dokter (CLB) in
de klas (focus op
propere lucht,
goed ademen, …)

De dokter (CLB) in
de klas (focus op
luchtvervuiling
gezondheidsprobl
emen, …)

De dokter (CLB) in
de klas (focus op
luchtvervuiling
gezondheidsprobl
emen, …)

Naar de fietsenmaker/fietspunt
(www.fietsenwerk.be)

Naar de fietsenmaker/fietspunt
(www.fietsenwerk.be)

Naar de fietsenmaker/fietspunt
(www.fietsenwerk.be)

Een fietspapa op
school: nazicht en
reparatie fietsen
(techniek)

Inleefmoment
klimaatproblematiek in alle
klassen vanaf 3de kleuters.
1ste strapdag
(www.strapdag.be)

Verkiezing jaarslogan
rond klimaat
Jaarslogan: fijn stof
en CO²: weg ermee!

okt.
Klimaatkids: voor- PV + OC: Duiding
bereiding strap+ voorbereiding
tweedaagse
straptweedaagse

Oproep voor
medewerking +
duiding straptweedaagse (vervoerscirkels)

nov.
Evaluatie
straptweedaagse +
eventuele bijsturing

PV: vorming rond
mogelijkheden
Scholenbanden

Opstart communicatie Invoeren en
en duiding Sol Suffit. verankeren
strapaffiche en
vervoerscirkels

PV + OC: Duiding
+ voorbereiding
DTD

Promoten en duiden
via alle kanalen van
actie
Dikketruiendagsoep

Klimaatkids: voor- PV + OC: Duiding
bereiding strap+ voorbereiding
driedaagse
strapdriedaagse

Oproep voor
medewerking +
duiding strapdriedaagse. Resultaten
opbrengst DTD-soep

Straptweedaagse: de sint
en piet strappen af

Wandeling naar
dorp/stad met
focus op verkeer
en haalbaarheid
STOP-principe
(vervoerscirkels)

Wandeling naar
dorp/stad met
focus op verkeer
en haalbaarheid
STOP-principe
(vervoerscirkels)

dec.
Klimaatkids:
Voorbereiding
DTD

jan.
Evaluatie DTD

febr.

maart

Reserveren
sappentrapper of
sapjesfiets(en)
(www.sappentrappe
r.be).
Aankoop Solar
Cooker via Sol
Suffit.

Klimaatkids: voor- PV + OC: Duiding
bereiding strap+ voorbereiding
week
strapweek. Aankoop Solar Cooker
via OC?

Oproep voor
medewerking +
duiding strapweek.
Eerste promotieronde
voor schoolfeest.

Voorbereiding
opname STOPprincipe +
strapmomenten in
schoolwerkplan

Klimaatkids:
voorbereiding
schoolfeest

Herhaling
communicatie +
duiding
klimaatvriendelijk
schoolfeest.

Eindevaluatie en
aanzet actieplan
volgend schooljaar
(voor PV en OC)

Klimaatkids:
evaluatie acties en
ideetjes voor
volgend schooljaar

Strapdriedaagse

Met de fietskoffer aan
de slag. (TE
RESERVEREN!)

april

mei

juni

PV + OC:
Eindevaluatie +
voorstel aanzet
actieplan volgend
schooljaar

Actualiseren
strapaffiche (3de
graad of klimaatkids)

Strapweek met Sam

Klimaatvriendelijk
schoolfeest t.v.v. Sol Suffit.
Met demo van werkende
Solar Cooker (bij zonnig
weer) en sapjesfietsen.
Skypen met Senegal.

Voorbereiden
tentoonstelling
'Senegal' voor
schoolfeest

Voorbereiden
tentoonstelling
'Senegal' voor
schoolfeest
Zwart schilderen
kookpot voor Solar
Cooker.

Voorbereiden
tentoonstelling
'Senegal' voor
schoolfeest

Voorbereiden
tentoonstelling
'Senegal' voor
schoolfeest
Monteren Solar
Cooker. (techniek)

