Du
uurza
aamh
heidss
scan PO
Do
ocenttenin
nstruc
ctie
Ove
er de Duurrzaam
mheidsscan
n
Inleidiing
De Duurzaamheidssscan van Eco-Schoolss voor het basisonderw
wijs is stap 2 van het 7nplan. De sccan bestaat uit een sett van 10 sco
orekaarten waarmee
w
dee werkgroep
p
stappen
zelfstan
ndig de duurrzaamheid van
v hun sch ool in kaartt brengt. Daarmee ontddekt zij wat goed
gaat en wat voor verbetering
v
Zij presente
eren hun aanbevelingenn tijdens een
n Ecovatbaar is. Z
schoolvvergadering aan de werkgroep en dde directeurr.

Lesinh
houd
Leerlinggen ontdekkken aan de hand
h
van veerschillende thema’s zoals energie, afval en groen,
wat duu
urzaamheid in hun eigen leefomgevving beteke
ent. Daarnaa
ast leren zij hun bevindingen te
vertalen
n naar een advies.
a
nderwijs:
Basison
Voorbeereidingstijd
d:
Duur:

groep
g
(5) 6//7/8
15–30
1
minu
uten
1 tot 2,5 uu
ur (afhankelijk van het aantal
a
in te vullen kaarten per
leerling/groe
l
epje)

Leerin
nhoud
De Duurzaamheidssscan sluit aan
a bij kernddoel 39: De leerlingen leren met zoorg om te gaan
g
met hett milieu.
Dit kern
ndoel sluit eveneens
e
aa
an bij actief burgerscha
ap binnen he
et domein pparticipatie:

Leerinh
houden
Kennis een inzicht
Vaardiggheden

1.

1.
2.
3.

Houdinggen

1.
2.

saamenleving: regio, were
elddelen
in itiëren/orga
aniseren van
n
enactiviteit
scchool/klasse
in vloed uitoefenen op be
esluitvorminng met
le erlingen uit meerdere groepen
g
ei gen opvattiing omzette
en in activiteeit
veerantwoordelijkheid buitenschoolss (buurt,
m
milieu, stad)
beetrokkenheid bij schooll

Ervarin
ngen
Binnensschools

asspect van le
eefbaarheid van de schoool aan de
orrde stellen
2. ac
cties ter verrbetering va
an de buurt//school
1.
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Du
uurza
aamh
heidss
scan PO
Do
ocenttenin
nstruc
ctie
Aan d
de slag!
1. Leess de kaarten
n door en bedenk vooraaf wat met het advies van de leerllingen gedaan kan
worrden. Maak eventueel
e
vooraf afspr aken met de directie of betrokkennen wat con
ncreet
mett de aanbevelingen gedaan kan wo rden. Zo kunt u de verw
wachtingenn van de leerrlingen
bijsttellen. Als er echt iets gedaan
g
worrdt met de aanbeveling
a
en werkt diit erg stimulerend
voor de leerlinggen.
en bevatten instructiess voor de lee
erlingen en de opdrachtten kunnen
2. De sscorekaarte
zelfs
fstandig of in
n groepjes worden
w
uitggevoerd. Lee
erlingen zullen door de school moe
eten
lopeen om de du
uurzaamheid
dsscan uit tte voeren.
3. Leerrlingen pressenteren hun resultaten
n in de werkkgroep en/o
of in de aanw
wezigheid va
an de
directeur en/off in de klas.
werkgroep vult
v de eindscore van eelke scoreka
aart in bij sttap 2 van heet werkboek
k.
4. De w
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart A
Afvall
Opdra
acht 1. Afval
Hoe gaaat jullie scho
ool om mett afval?

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met afval. Missen jullie nog belan
ngrijke
onderw
werpen waarrvan jullie vinden dat zee in de score
elijst
horen? Jullie mogen
n ze nog toe
evoegen!

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. In elke klas staat een papie
erbak.
2. Papieren handd
doekjes en andere
a
wegw
werpproduc
cten die
wij ggebruiken zijn van herg
gebruikt matteriaal.
3. Onzze school ge
ebruikt gerecycled papieer.
4. We hoeven noo
oit ver te lopen naar eeen prullenba
ak. Er
staaan er genoeg.
5. Op h
het schoolp
plein en in de
e buurt van de school ligt
l geen
afvaal.
6. In de lerarenkam
mer drinken
n de juffen een meesterss uit
sten
nen of glaze
en bekers.
7. Kind
deren drinke
en melk of limonade uitt een beker die je
kan hergebruike
en.
8. Onzze school he
eeft een apa
arte afvalba k voor GFT
(Gro
oente-, Fruit- en Tuinafval)
9. Onzze school he
eeft een apa
arte afvalba k voor plasttic.
10. Wij printen op school altijd
d dubbelzijd ig.
11.
12.

Totaa
alscore
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3

4
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart A
Afvall
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Comm
munic
catie
Opdra
acht 1. Communic
catie oveer duurza
aamheid
Hoe com
mmuniceertt jullie school over duu rzaamheid?
?

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met comm
municatie. Missen
M
jullie nog belangrrijke
onderw
werpen waarrvan jullie vinden dat zee in de score
elijst
horen? Jullie mogen
n ze nog toe
evoegen!

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. Je ku
unt op onze
e school goe
ed zien dat w
we meedoe
en aan
Eco-Schools.
2. Alle kinderen weten
w
dat on
nze school m
meedoet aa
an EcoSch
hools.
3. Hett logo van Ecco-Schools staat op dee website van
v onze
scho
ool.
4. Op d
de website van onze sc
chool staan foto’s / film
mpjes
van Eco-Schoo
ols activiteitten.
5. Onzze school wiisselt ideeën
n uit met an
ndere (Eco-)scholen
in N
Nederland off andere landen.
6. Er iss een ‘Eco-h
hoek’ ingericht met nieeuws over EcoE
Sch
hools (bijvoo
orbeeld meterstanden, activiteiten
n of
nam
men van de werkgroeple
w
eden).
7. In het beleid va
an onze scho
ool staan do
oelen op het gebied
van duurzaamh
heid.
8. Onzze school he
eeft contactt met (lokal e) kranten over
o
onzee Eco-Scho
ools activite
eiten.
9. Onzze school ge
ebruikt socia
ale media, zzoals Hyves,, Twitter
of FFacebook, om
m te vertelllen over Eco
o-Schools.
10. Onzze school he
eeft een Eco
o-Code.
11.
12.

Totaa
alscore
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Comm
munic
catie
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Energ
gie
Opdra
acht 1. Omgaan met
m energgie
Hoe zuinig gaat julllie school om
m met enerrgie?

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met energie. Missen ju
ullie nog bellangrijke
onderw
werpen waarrvan jullie vinden dat zee in de score
elijst
horen? Jullie mogen
n ze nog toe
evoegen!

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. Als een lokaal leeg is, is he
et licht uit.
2. App
paraten zoalls computerr en digibordd staan uit als ze
niett worden ge
ebruikt.
3. Als het raam openstaat is de kachel u
uit.
4. Alle ramen hebben dubbelg
glas.
5. Na sschooltijd en in de vaka
antie staat de kachel la
ager.
6. De m
meeste klasssen hebben
n spaarlamppen of ledlam
mpen.
7. Onzze school he
eeft radiatorrfolie en tocchtstrips.
8. Onzze school ne
eemt de meterstanden op van elekktriciteit
en ggas.
9. Onzze school we
ekt zelf duurzame enerrgie op, bijvo
oorbeeld
mett zonnepane
elen.
10. Op o
onze school zijn afspraken gemaakkt over het
besp
paren van energie.
e
11.
12.
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Energ
gie
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Gebo
ouw en om gevin
ng
Opdra
acht 1. Het schoo
olgebouw
w
Hoe ziet jullie scho
ool eruit? Is er bijvoorbeeeld veel groen of ruimte?

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met het ge
ebouw en de omgevingg. Missen jullie nog
belangrijke onderw
werpen waarrvan jullie vi nden dat ze
e in de
ullie mogen ze nog toevvoegen!
scorelijsst horen? Ju

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. Onzze school is milieuvriend
delijk gebou
uwd.
2. In lo
okalen komtt genoeg daglicht binneen.
3. De ttemperatuu
ur is goed ge
eregeld. Hett is niet te koud
k
of
te w
warm.
4. Hett schoolgebo
ouw is goed
d onderhoudden.
5. De sschooldeur bij de ingang valt vanzeelf achter je
e dicht.
6. Hett schoolgebo
ouw wordt ook gebruikkt voor of na
a
scho
ooltijd (bijvo
oorbeeld voor buitenscchoolse opva
ang).
7. Er iss op/rond he
et gebouw geen
g
vanda lisme (bijvoorbeeld
grafffiti).
8. In de buurt van
n onze schoo
ol is ‘groen’ aanwezig.
oorbeeld bo
omen, gras, bloemen en
n dieren.
Bijvo
9. We krijgen wel eens les bu
uiten op hett schoolplein
n of in
de d
directe omggeving van de school.
10. Onzze school liggt niet vlakbij een drukkke (snel-) weg.
11.
12.
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Gebo
ouw en om gevin
ng
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Groen
n
Opdra
acht 1. Ee
en groene schooll
Hoe gro
oen is jullie school?
s

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met groen. Missen jullie nog belan
ngrijke
onderw
werpen waarrvan jullie vinden dat zee in de score
elijst
horen? Jullie mogen
n ze nog toe
evoegen!

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. Wij krijgen vaakk buiten les. Bijvoorbeeeld de natuu
ur
ontd
dekken op en
e rond de school.
s
2. Op sschool leren
n we veel ov
ver de natuu
ur.
3. Onzze school orrganiseert groene excurrsies, bijvoo
orbeeld
naar een boerd
derij, bos of een natuurggebied.
4. In onze school is veel groen te vinden . Bijvoorbee
eld
plan
nten in de kllassen, een binnentuin of een aqua
arium in
de sschool.
5. Wij hebben een
n groen scho
oolplein. Bijvvoorbeeld planten,
p
bom
men of een grasveld.
g
6. Wij hebben een
n moestuin bij de schoo
ol waarin wiij zelf
groeente laten groeien.
g
7. Onzze school he
eeft een eige
en compostthoop.
8. Onzze school ge
ebruikt geen
n chemischee
besttrijdingsmid
ddelen tegen
n onkruid off insecten.
9. Onzze school he
eeft een groen dak (datt is een dak waar
plan
nten op groe
eien).
10. Onzze school he
elpt dieren uit
u de omgevving door
bijvo
oorbeeld he
et ophangen
n van een vo
ogelhuisje, een
e
vleeermuiskast of
o een bijenhotel.
11.
12.
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Groen
n
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Hygië
ëne
Opdra
acht 1. Ee
en schon
ne schooll
Is jullie school scho
oon?

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met hygiën
ne. Missen jullie nog beelangrijke
onderw
werpen waarrvan jullie vinden dat zee in de score
elijst
horen? Jullie mogen
n ze nog toe
evoegen!

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. Onss schoolgebo
ouw is scho
oon.
2. Er ligt geen sto
of in het geb
bouw.
3. Er h
hangen geen
n vieze geurtjes in onzee school.
4. Bij d
de ingang va
an de schoo
ol liggen deu
urmatten.
5. Onzze school he
eeft een glad
dde vloer en
n geen
vloeerbedekking.
6. De rramen in de
e klassen staan regelmaatig open, zodat er
vold
doende frissse lucht is.
7. Onzze school he
eeft een goe
ed werkend ventilatiesy
ysteem.
8. De ttoiletten wo
orden vaak schoongem
maakt.
9. Kind
deren wasse
en hun hand
den nadat zze naar de wc
w zijn
gew
weest.
10. De sschoonmakkers gebruike
en milieuvri endelijke
scho
oonmaakmiiddelen.
11.
12.
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Hygië
ëne
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Mobilliteit
Opdra
acht 1. Ee
en bereik
kbare sch
hool
Is jullie school goed
d bereikbaarr?

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met mobiliteit. Missen
n jullie nog bbelangrijke
onderw
werpen waarrvan jullie vinden dat zee in de score
elijst
horen? Jullie mogen
n ze nog toe
evoegen!

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. Hett verkeer ron
nd onze sch
hool is veiligg.
2. De m
meeste kind
deren kome
en lopend off met de fietts naar
scho
ool.
3. Weiinig kinderen
n komen met de bus o f de tram.
4. Weiinig kinderen
n worden met
m de auto naar schoo
ol
gebrracht.
5. Rondom de sch
hool zijn spe
eciale of veillige routes
aanggegeven.
6. We hebben wel eens fiets- of verkeerrsles op sch
hool
gehaad.
7. Onzze school he
eeft een fiettsenstalling..
8. Onzze school he
eeft klaar-ov
vers.
9. De m
meeste jufffen of meesters komen
n met de fietts of
lopeend naar sch
hool.
10. Naaar kamp of met
m schoolrreisjes gaan we op de fiets.
f
11.
12.
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart Mobilliteit
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart V
Veilig
gheid
Opdra
acht 1. Ee
en veilige
e school
Is jullie school veiligg?

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met veiligh
heid. Missen
n jullie nog bbelangrijke
onderw
werpen waarrvan jullie vinden dat zee in de score
elijst
horen? Jullie mogen
n ze nog toe
evoegen!

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. Kind
deren voelen
n zich bij on
ns op schoo l veilig.
2. We hebben op onze schoo
ol regels teggen pesten.
3. Kind
deren met krukken
k
of in
n een rolsto
oel kunnen makkelijk
m
naar binnen en zich door school
s
beweegen.
4. Op h
het schoolp
plein wordt gestrooid
g
a ls het vriestt in de
wintter.
5. In het donker iss er voldoen
nde licht op het schoolplein en
bij d
de ingang va
an onze school.
6. Op sschool is alttijd iemand aanwezig m
met een EHB
BOdiplo
oma.
7. Glazzen deuren hebben veiligheidsglas.
8. Onzze school he
eeft brandm
melders, bran
ndblussers en
e
bran
ndslangen.
9. Noo
oduitgangen
n zijn duidelijjk aangegevven.
10. We weten watt we moeten
n doen in eeen noodgeva
al,
oorbeeld alss het branda
alarm afgaaat.
bijvo
11.
12.

Totaa
alscore
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2

3

4

5

Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart V
Veilig
gheid
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

www.eco -schools.nl

Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart V
Voedsel
Opdra
acht 1. Etten op sc
chool
Eten julllie op schoo
ol fairtrade of biologiscch, bijvoorbe
eeld met een kerstontbbijt?

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met voedssel. Missen jullie nog be langrijke
onderw
werpen waarrvan jullie vinden dat zee in de score
elijst
horen? Jullie mogen
n ze nog toe
evoegen!

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. De kkinderen die
e overblijven
n gebruiken een broodttrommel.
2. Onzze schoolme
elk is biologisch.
3. Kind
deren drinke
en kraanwatter, geen w ater uit flesssen
zoalls Spa en Evvian.
4. De kkoffie en thee in de lera
arenkamer iis fairtrade en/of
biolo
ogisch.
5. Kind
deren en lerraren gooien
n geen eten weg.
6. Wij krijgen les over
o
waar ons
o voedsel vandaan ko
omt.
7. Op o
onze school leren we hoe
h we zelf ggroenten ku
unnen
verb
bouwen.
8. Hett groente en
n fruit dat we
w verbouween eten we zelf op.
9. Wij weten wat de beteken
nis is van ke urmerken voor
v
duurzaam eten
n, zoals fairttrade, Max H
Havelaar, EK
KO of
MSC
C.
10. Wij leren over de
d eetgewoonten van m
mensen in andere
a
deleen van de wereld.
11.
12.

Totaa
alscore
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart V
Voedsel
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart W
Wate
er
Opdra
acht 1. Ee
en waterrzuinige sschool
Gaat julllie school zuinig
z
om met water?

Geef 2 voorbeeld
den.

Opdra
acht 2. Scorelijst
Hierond
der staan 10
0 punten die
e bepalen ho
oe jullie sch
hool
omgaatt met waterr. Missen julllie nog belaangrijke
onderw
werpen waarrvan jullie vinden dat zee in de score
elijst
horen? Jullie mogen
n ze nog toe
evoegen!

Wat

1. slecht, er kan nog veel
verbeterdd worden
3. middelmaatig, er is nog wel wat
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

1

1. Alle wc’s hebbe
en een stopknop die ieddereen ook
gebrruikt.
2. De ((meeste) krranen gaan automatisc
a
h aan als je je
handen er voorr houdt.
3. In de kranen zittten waterb
besparende dopjes.
4. Er zzijn geen kap
potte of lekkende kraneen.
5. Wij doen de kra
aan dicht als we klaar zzijn met han
nden
wasssen of water drinken.
6. Regenwater dat op ons da
ak valt gaat niet gelijk naar
n
het
rioo
ol maar wordt opgevang
gen in een rregenton off gaat de
gron
nd in.
7. Regenwater dat op het dak valt word t hergebruikt.
Bijvo
oorbeeld om
m de schoolltuin water te geven off het
toileet mee doorr te spoelen
n.
8. De aapparaten op
o school die water gebbruiken zijn zuinig
mett water. Bijvvoorbeeld: de
d afwasma chine.
9. Onzze school he
eeft regels hoe
h we zuin ig met wate
er om
moeeten gaan.
10. Wij gaan wel ee
ens op wate
erexcursie. B
Bijvoorbeeld
d naar
eum, gemaa
al, schip of
een watermuse
olwaterzuive
eringsinstalllatie.
rioo
11.
12.

Totaa
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can PO
P
Sc
corek
kaart W
Wate
er
Opdra
acht 3. Advies
A
aan
n de direecteur!
Kies tw
wee onderwe
erpen van de scorelijst uit waarop jullie schoo
ol slecht of m
middelmatig
g
scoort. Schrijf hierronder een advies
a
aan j ullie directe
eur en vertel hem hoe hhij het problleem
ossen. Bede
enk ook watt jullie zelf kkunnen doen
n om het probleem op tte lossen.
kan oplo

Advies 1 Nr. scorelijst ______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:

Advies 2 Nr. scorelijst
s
______ Score__
_____
Omsch
hrijf het prrobleem:

Ons ad
dvies aan de
d directeu
ur is:

Dit gaa
an we zelff doen:
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