ACTIEFICHE - SECUNDAIR

EEN SCHOOLEVENT MET
EEN GROENE VENT
Uitdaging
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Een duurzaam schoolfeest organiseren. Leerlingen, leerkrachten,
directie,... krijgen de uitdaging om een schoolfeest te organiseren dat
aan volgende voorwaarden voldoet:
		
- Afval vermijden
		
- Zwerfvuil vermijden
		
- Duurzame catering met lokale producten, groenten en fruit van het seizoen,
		
eventueel biologische producten of fairtrade.
		
- Duurzaam materialengebruik

Aanpak
Doe een oproep to de leerlingen, leerkrachten, ouders,… via Facebook, smartschool,… om ideeën
te verzamelen voor een duurzaam schoolfeest.
Laat elke klas ideeën uitwerken per thema:
		
- Wat kunnen we verstaan onder een duurzaam schoolfeest?
		
- Hoe pakken we het afvalprobleem aan?
		
- Hoe kunnen we afval voorkomen?
		
- Wat is duurzame voeding?
		
- Wat verstaan we onder duurzame materialen?
		
- Kunnen we een ruilbeurs organiseren?
		
- Kunnen we een workshop “upcycling van materialen” organiseren?
Ga aan de slag met de talenten van de leerlingen. Om ideeën te verzamelen kan men een
moodwall of inspiratiebord maken op de overdekte speelplaats: Welke milieuvriendelijke activiteiten kunnen we organiseren? Tijdens de lessen techniek, expressie,… kunnen de plannen geconcretiseerd worden.
Hou bij wat het moeilijk maakte om een duurzaam schoolfeest te organiseren. Wat moet
er veranderen opdat het volgend schooljaar
vlotter verloopt?

Resultaat
Tijdens een schoolfeest kan je de buurt, gemeente, enz. betrekken en is
dit een ideaal moment om te communiceren over jullie milieu-inspanningen en over de visie van de school.
Maak gebruik van de GroeneVentscan! Je kan niet meedingen naar de
award voor je schoolfeest, maar je kan wel heel wat tips en advies bijeen sprokkelen voor een duurzame aanpak van feesten en evenementen.
www.groeneventscan.be
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Let op!
Richt een eco- of MOS-hoek in met tips, voorbeelden en sensibilisering van de bezoekers. Het is
belangrijk dat je de ouders, leerlingen,... goed informeert over jullie milieubeleid.

Aanknopingen met ET en
vakoverschrijdende eindtermen
Bedenk een wedstrijd of incentive voor je leerlingen uit diverse richtingen om de organisatie en
aanpak van een duurzaam schoolfeest als onderzoeks-, eindwerk of opdracht te nemen.
Laat de leerlingen tijdens PO, techniek, zorg voor voeding, zorg voor welzijn, expressie,… ideeën
bedenken én uitvoeren.

www.groenevent.be
www.milieukoopwijzer.be
www.bewustverbruiken.be
www.biodichtbijhuis.be
www.fairtrade.be

