INSPIREREND
VOORBEELD

REFTER MAKE-OVER

SCHOOL x Instituut Maris Stella Sint-Agnes
PLAATS x Borgerhout
AANTAL LEERLINGEN x +/- 620
© Rikolto

DIT TYPEERT ONZE SCHOOL x : “Het IMS is een
kleurrijke school in het hartje van Borgerhout
waar duurzaam samenleven centraal staat.”

GEZELLIG ETEN IN DE REFTER

In het IMS stelde een werkgroep duurzame en
gezonde voeding een actieplan op waarmee
personeel, leerlingen en ouders aan de slag
konden gaan. In het plan lichtten twee acties op:
enerzijds de refter tot gezellige ontmoetingsplek
omvormen, waar het fijn toeven is zodat gezonde
en duurzame voeding nog beter smaakt.
Anderzijds een samenwerking met vertrouwde
handelaren in de buurt, waar de leerlingen
voedseloverschotten verzamelden.

1001 IDEEËN

ACTIE x De leerlingen van het IMS gaven
de refter een totale make-over en gingen de
samenwerking aan met lokale handelaren.

als decoratie-element. Zelfs voor de houten
zitbank recycleerden de leerlingen planken uit
oude kasten. Leerlingen uit de afdeling Mode
kleedden met hun stilistische blik het nieuwe
interieur aan. Tijdens het project werden de
leerlingen niet alleen vaardig in houtbewerking,
maar ook in het planmatig aanpakken van een
project. Een mooie extra troef!

Tijdens een workshop brainstormden de
leerlingen en visualiseerden ze alle ideeën
op moodboards en in plannen. Zo rees al snel
het idee om de smeltkroes die de school is
weer te geven in de refter bv. met vlaggen of
wereldkaarten. Gezelschapsspelen en een
berichtenmuur toverden de ruimte om tot een
echte ontmoetingsplek. Een houten zitbank, een
muurschilderij en een betere inrichting van de
keuken werkten het interieurplan af.

KOKEN MET RESTJES

VAN IDEE TOT ATELIER

Deze actie kadert in GoodFood@School, een
project van Rikolto i.s.m. Ondergrond vzw.
Lees hier meer over dit project.

Spullen uit de Kringwinkel zoals kaders en
poefjes gaven de leerlingen een nieuw leven

De leerlingen gaven de voedseloverschotten uit
de lokale supermarkt een tweede leven. Na een
inspirerende workshop kookten de leerlingen
van de afdeling Voeding heerlijke gerechtjes
met kromme groenten en andere eetbare
voedseloverschotten. Ze vermeden op die
manier niet alleen voedselverlies, maar boden
ook een gezonde lunch aan leerlingen die niks
te eten mee hadden.

WIL JE OOK WERK MAKEN VAN EEN REFTER MAKE-OVER? Ga naar actie 4!
ZELF CONSTRUCTIEF AAN DE SLAG MET PARTNERS IN DE SCHOOLOMGEVING? Ga naar actie 7!
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