GOED VOORBEELD - BASIS

GROEN GROEIT!
Uitdaging
Scholen inspireren met een succesvol project: dagelijkse actie in de
tuin door en voor iedereen.
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Stap voor stap
Het bestaande schooltuintje wordt voortdurend aangepast aan de groeiende noden. De school
wil graag op elk moment gebruik kunnen maken van de tuin, ook bij minder goed weer. De tuin
wordt geïntegreerd in het dagelijkse leven op school : als extra klaslokaal, als rustoord(je), als
labo, als ontmoetingsruimte.
Klein en groot leren en genieten samen van wat ze hebben gerealiseerd, een stukje natuur in de
grootstad.
Plan van aanpak komt tot stand door samenwerking van het team met ouders, grootouders en
leerlingen en met externe partners (MOS, Leefmilieu Brussel, VGC en VELT). Samen sterk.
Tijd om te delen met de buitenwereld. De school organiseerde een inspiratiedag ‘Tuin op school’
met vorming en uitwisseling. De school en de leerkrachten deelden ervaringen. De dag was een
succes en zette één en ander in beweging bij de aanwezige deelnemers.

Resultaat
Gezellige mini-buitenplek, bruikbaar tijdens en buiten de
lessen, alle seizoenen. Ouders en buurtbewoners zijn er
welkom.
Er wordt gezaaid en gesnoept van de oogst, gelezen en
honderduit verteld, Er is tijd om plezier te maken, te
lachen en uit volle borst liedjes te zingen, om te kijken
naar kippen en konijnen en even weg te dromen.
Het project heeft andere scholen en leerkrachten geïnspireerd. Hierdoor werden, op andere Brusselse scholen,
groene ideeën werkelijkheid. Groen groeit!

Meeval
De tuin maakt een verschil voor de kinderen en heeft een weldadige
invloed op de wat ‘moeilijkere’ leerlingen. Ervoor zorgen sterkt hun
zelfvertrouwen en brengt rust. Of zoals juf Ils zegt : “De tuin spoort talenten op, kinderen ontdekken zichzelf in deze omgeving. Een druk kind
in de klas blijkt er onherkenbaar rustig de kippen te kunnen verzorgen.
Een stil kind neemt de leiding bij het timmeren. Mooi om te zien.”
De directie en de leerkrachten groeiden zelf ook een beetje door het
enthousiasme en de appreciatie tijdens de studiedag. Waardering doet
deugd. Voor de deelnemers is het waardevol om met de voeten letterlijk
in het project te staan en concrete vragen te kunnen stellen. De antwoorden komen uit de dagelijkse praktijk.
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Let op !
Aandacht voor communicatie binnen en buiten de school over het project : toon trots je realisaties!
Je kan rekenen op partnerorganisaties die je ondersteunen en begeleiden.

En MOS?
MOS stimuleerde de school om uit te pakken met het project en ervaringen te delen met collega’s.
Netwerken is verrijkend!
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