GOED VOORBEELD - BASIS

DE KRACHT VAN KLEUTERS
Uitdaging
De natuur tot op de speelplaats brengen: een ontdekking en beleving
met en voor alle leerlingen, met de steun van het hele team, in dialoog
met de omgeving.
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Stap voor stap
De school stelt een driejarenplan op met duidelijk meetbare en haalbare doelen. Acties worden
regelmatig afgetoetst en geëvalueerd. De school maakt gebruik van provinciale subsidies
(www.vlaamsbrabant.be/natuuropschool).
Jaar 1:
Aanleg tuintjes en aanplant hazelnotenboom, via een verkiezing door zowel ouders als leerlingen
gekozen. Leerlingen onderhouden de tuintjes met een beurtrol.
Jaar 2:
Introductie van “koesterburen” door MOScar (MOS-mascotte) en keuze van “totem” (dier of plant
waarvoor de school extra zorg wil dragen) door heel de schoolbevolking. Geboortefeest van
George, de huiszwaluw. Plaatsing van zwaluwnestkasten.
Jaar 3:
Via George wordt de link met het Zuiden gelegd. De handpop George vertrekt in de herfst met
de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda. De school legt zo de link met
water hier en in het Zuiden. De school plaatst een regenwaterton, stapt mee met de “Walk for
Water” en organiseert de daaropvolgende zondag een “walk” voor de ouders naar het nabijgelegen natuurgebied. Het schooljaar wordt afgerond met 2 projectweken en een schoolfeest over
het thema water.

Resultaat
De school vergroent de speelplaats (tuintjes, hazelnotenboom, zwaluwnestkasten), neemt deel aan de
provinciale biodiversiteitscampagne “Koesterburen”
(www.koesterburen.be) en legt een verband met het
Zuiden.
Ze betrekt daarbij zowel de leerlingen (via MOScar
en zijn vriendjes) als de ouders (via praatcafés en
feestmomenten) op een actieve manier.

Meeval

De concrete ondersteuning en adviesverlening van de plaatselijke afdelingen van Velt en Natuurpunt bij het vergroeningsplan. Het creatief enthousiasme van het MOS-team. Om een publiek
dat in hoofdzaak anderstalig is bij MOS te betrekken, werkt de school met korte tekstjes, aangevuld met icoontjes. Tussentijdse feestmomenten waarop de partners (ouders, Velt, Natuurpunt…)
worden uitgenodigd, en waar ouders voor gebak en hapjes zorgen, versterken de inzet en het
enthousiasme.

Let op !
Soms ziet het team het even niet meer zitten... Tijdens drukke weken
(bijvoorbeeld rond de feestdagen of aan het einde van een trimester)
wordt het wel eens teveel. Even wat gas terugnemen, alles een weekje
laten rusten, doet wonderen. Dan kun je met nieuwe moed verdergaan…

En MOS?

De contacten met MOS waren voor de school telkens opnieuw de drijfveer om door te gaan. Het is fijn om aangemoedigd te worden. De vele
ideeën die we meekregen, zorgden ervoor dat we enthousiast onze MOSwerking verder konden uitbouwen.
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Kleuterschool Het Klimmertje
ZELLIK
02 466 25 61
www.vrijekleuterschoolzellik.be
http://moshetklimmertje.blogspot.be
Het Klimmertje is een autonome kleuterschool met ongeveer 190 leerlingen. Het schoolpubliek is in hoofdzaak anderstalig en van allochtone origine. De meeste kinderen wonen in
appartementen.

