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Acties	  in	  verband	  met	  milieu	  –	  en	  duurzaamheid	  in	  de	  
kleuterklassen	  
Schooljaar	  2016-‐2017	  
	  
De	  inhoud	  van	  het	  rapport	  van	  vorig	  jaar	  blijft	  in	  zijn	  geheel	  behouden.	  
	  
Het	  hele	  jaar	  wordt	  opgebouwd	  rond	  de	  beleving	  van	  de	  seizoenen.	  We	  hebben	  
geen	  specifieke	  projectweek	  of	  –dag.	  Door	  het	  hele	  jaar	  loopt	  een	  'groene	  draad'	  
in	  al	  onze	  activiteiten.	  
	  

• 	  Typische	  seizoensactiviteiten	  en	  –	  spelen	  (bvb	  in	  september:	  oogsten	  en	  
verwerken,	  meestal	  uit	  de	  schoolmoestuin;	  molenaarsspel:	  van	  graan	  tot	  
brood...)	  We	  werken	  in	  bijna	  al	  onze	  activiteiten	  heel	  cyclisch	  met	  de	  
kinderen.	  Op	  die	  manier	  wordt	  dit	  natuurlijk	  process	  in	  de	  kinderen	  
verinnerlijkt.	  	  
	  

• 	  In	  de	  klas	  staat	  permanent	  een	  seizoenstafel	  waar	  een	  beeld	  gecreëerd	  
wordt	  van	  het	  seizoen	  met	  typische	  seizoenselementen.	  

	  
Zoveel	  mogelijk	  buiten	  activiteiten:	  
• de	  wekelijkse	  wandelingen	  in	  natuurgebieden,	  in	  de	  omgeving	  van	  de	  

school,	  en	  naar	  het	  bosje	  aan	  de	  school	  waar	  we:	  
– afval	  oprapen	  (in	  dreven)	  
– (vlier)	  bloesem	  plukken	  om	  zelf	  te	  verwerken...	  
– buitenspelen	  doen	  (bvb	  in	  de	  klimboom...)	  
– tijd	  nemen	  om	  spinnetjes,	  wormpjes,	  kevertjes,	  alle	  leven	  in	  en	  

onder	  halfvergane	  boomstronken	  etc.	  rustig	  te	  bekijken	  en	  te	  leren	  
respecteren...	  

-‐ Het	  echt	  fysiek	  beleven	  en	  ondergaan	  	  van	  de	  verschillende	  
seizoenen.	  	  

-‐ Ook	  dagelijkse	  klasactiviteiten,	  zoals	  het	  vertellen	  van	  een	  verhaal,	  
boetseren	  met	  bijenwas,	  ..	  worden	  vaak	  buiten	  gegeven.	  	  
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• werken	  in	  onze	  tuin	  en	  het	  doorleven	  van	  de	  cyclus	  die	  hier	  bij	  hoort.	  :	  bvb	  

pompoen	  planten,	  lang	  wachten	  en	  kijken,	  samen	  oogsten,	  uithollen,	  soep	  
van	  maken	  en	  pompoen	  als	  soepkom	  gebruiken,	  pitten	  verzamelen	  en	  
weer	  planten	  (maar	  een	  voorbeeld)...	  
Hierdoor	  leren	  ze	  zich	  verbinden	  en	  zich	  verwonderen	  met	  en	  over	  de	  
processen	  en	  de	  constante	  veranderingen	  in	  de	  natuur.	  	  
	  

• 	  Samen	  wekelijks	  de	  groene	  afvalbak	  naar	  de	  compostplaats	  in	  de	  moestuin	  
brengen,	  leegmaken	  en	  uitspoelen.	  Op	  andere	  momenten	  maken	  we	  dan	  
ook	  gebruik	  van	  deze	  compost	  voor	  het	  verzorgen	  van	  onze	  plantjes	  en	  
plantenbakken.	  	  

	  
• Rondwandelen	  en	  gaan	  oogsten	  in	  de	  schooltuin	  waar	  de	  LS	  leerlingen	  in	  

werken.	  Daar	  staan	  ook	  bijenkasten	  en	  leven	  schapen	  en	  kippen.	  	  
	  

• De	  kinderen	  vinden	  het	  heerlijk	  om	  de	  dieren	  te	  gaan	  verzorgen,	  aaien,	  
voeren	  en	  bij	  de	  kippen	  eitjes	  te	  gaan	  rapen.	  	  

	  
• 	  Onze	  speelplaats	  en	  het	  grasveld	  netjes	  houden:	  borstelen,	  bladeren	  

rijven,...	  
	  

• 	  We	  hebben	  met	  de	  kinderen	  achter	  onze	  klasjes	  ook	  een	  'blote	  voeten	  pad'	  
gemaakt	  met	  allerhande	  natuurelementen	  (zand,	  water,	  dennenappels,	  
keien,	  schors	  snippers,	  ...)	  

	  
En	  verder:	  

•   Heeft elke klas, elke week, zijn vaste brood–bak-dag. Het meel dat hiervoor 
wordt gebruikt komt van CSA ‘t Lindeveld. Lokaal, duurzaam en biologisch. 
Het komt ook in grote zakken van 25kg; zodat we minder afval hebben.  
Voor het bakken van de broden kunnen we vanaf nu ook gebruik maken van 
onze eigen (zelfgemaakte) houtoven. 
 

          
 
(deze werd vorig jaar gebouwd door de 3de klas, tijdens de bouwperiode) 
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• Het dagelijks tienuurtje wordt zelf bereid in de klas. Vb: rijstpap, soep, 
couscous, haverkoekjes, .. al onze ingrediênten die we gebruiken en aanbieden 
aan de kinderen, zijn biologisch en komen ook vaak uit de groententuin. 

 
• Ook bij alle seizoensfeesten maken we zelf onze lekkernijen (zoete en hartige 

taarten, cakes, lekkere frisdranken en thees) met bioprodukten, al dan niet zelf 
gewonnen 

 
• Het daagelijks vieruurtjes bestaat uit fruit, dat van thuis wordt meegracht door 

de kinderen.  
 

•  Wordt er geen PMD gebruikt of meegenomen naar school door de kinderen.  
 

• Alle (weinige) afval wordt netjes gesorteerd: vuilbak voor restafval, groene 
vuilbak voor composteerbaar afval en blauwe vuilbak voor papier.  

 
• Bij het naar buiten gaan, richten we de aandacht op het uitdoen van de lichten 

en het sluiten van de deur.  
 

• Zijn de speeltuigen op de speelplaats van degelijk robinia en biedt onze 
speelplaats ook veel experimenteer en leermogelijkheden in de natuur. 

 
• We hebben een buitenkeuken, waar de kinderen de heerlijkste modderpapjes 

en taarten klaarmaken. Al spelend en experimenterent leren de kinderen met al 
hun zintuigen de eigenschappen en kenmerken van de aarde kennen.  

 
• Inrichting van de klassen. Door heel veel hout aan te bieden, leren de kinderen 

de eigenschappen hier gaandeweg van kennen.  
 

• we zeggen dagelijks tal van versjes, liedjes, spreukjes met betrekking op de 
natuur, die bvb onze dankbaarheid aan de natuur(elementen) betuigen 
 

•  Benadrukken we (bij de ouders) dat de kinderen met aangepaste kledij het 
meeste plezier belevenen buiten in weer en wind...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elisa
Opmerking over tekst
alle speelgoed en klasinrichting is gemaakt van heel natuurlijke, kindvriendelijke materialen:houten keuken en winkeltje met stoffen en vilten fruit en groenten, handgemaakte poppen, stenen serviesje; houten treinen, treinsporen en vrachtwagens; neutrale houten blokken en blokjes, planken en doeken,...

elisa
Opmerking over tekst
vb de aarde doet het groeien, het zonlicht laat het bloeien, rijp wordt het door de regen, drievoudig draagt het zegen

elisa
Opmerking over tekst
elke klas is van een grote buitenkapstok voorzien waar regenpakken en laarzen hun plaatsje hebben. Binnen doen de kinderen pantoffeltjes aan.
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Nieuwe acties dit schooljaar. 
 

• Hebben we in het bosje een gezellig kringetje gemaakt om nog meer 
klasactiviteteiten buiten te kunnen laten doorgaan.  
 

 
 

• Werd er met de kleuters een bloemveldje aangelegd voor de bijtjes.  
 

• De	  buitenklas	  wordt	  nog	  meer	  geïntegreerd	  in	  onze	  school 
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Een	  samenwerking	  met	  de	  Abdij	  van	  het	  park	  was	  er	  al,	  de	  samenwerking	  met	  
CSA	  de	  Wakkere	  Akker	  is	  er	  bij	  gekomen	  en	  we	  bekijken	  ook	  nog	  wat	  mogelijk	  is	  
met	  natuurpunt.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elisa
Opmerking over tekst
in de bijlage zitten recentere fotos van onze buitenactiviteiten, o.a. een bezoek van de politie van Leuven in onze buitenklas i.v.m. veiligheid op de weg en toenadering/vertrouwen tussen de kinderen en de politie 
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                                                                Mei 2017 
 
Milieuacties, natuureducatie in Basisschool “De Zonnewijzer” 
Schooljaar 2016-2017 
 
Zoals	  jullie	  weten	  zit	  er	  al	  heel	  veel	  verwoven	  in	  onze	  leerplannen,	  waardoor	  we	  
dit	  op	  een	  natuurlijk	  manier	  en	  op	  dagelijkse	  basis	  met	  de	  kinderen	  kunnen	  
meegeven.	  Onze	  schoolomgeving	  leunt	  zich	  er	  ook	  uitstekend	  naar	  om	  alles	  
meteen	  om	  te	  zetten	  in	  de	  fysieke	  beleving	  van	  al	  deze	  leerstof.	  Daar	  maken	  we	  
dan	  ook	  heel	  graag	  gebruik	  van.	  	  
	  
Meer	  info	  over	  onze	  leerplannen	  kan	  u	  terugvinden	  op	  deze	  site:	  
http://www.steinerscholen.be/het- steineronderwijs/eindtermen-en-leerplannen/	  
 
De	  inhoud	  van	  het	  rapport	  van	  vorig	  jaar	  blijft	  in	  zijn	  geheel	  behouden.	  
	  
Afvalpreventie.	  

• Bewustmaking,	  uitleg	  in	  de	  lagere	  klassen,	  sorteren	  papier,	  gft	  en	  
restfractie	  gebeurd	  al	  in	  de	  klassen	  zelf	  

• Klas	  6	  komt	  de	  vuilbakken	  ophalen	  en	  verwerkt	  en	  sorteerd	  het	  afval	  
verder.	  	  

• Zwerfvuil	  ophaalactie	  op	  de	  terreinen	  in	  de	  buurt	  van	  de	  school.	  	  
• Verbod	  op	  PMD	  
• Het	  gebruik	  van	  drinkbussen,	  brood	  -‐en	  koekjesdozen	  wordt	  zowel	  bij	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  leerlingen	  als	  de	  ouders	  actief	  aangemoedigd.	  
	  
Milieu	  educatie.	  

• Faire-‐trade	  	  
• Max	  Havelaar	  label	  (klas5)	  
• Gebruik	  Oxfam	  en	  bio	  producten(Koffie/Thee/Sap/etc...)	  
• Ecologische	  schoonmaakproducten.	  
• Opvang	  en	  gebruik	  regenwater	  (tuin)	  

	  
Natuur	  educatie	  

• Sterrenkundeperiode	  en	  Bijenproject	  Klas2	  
• Bouwperiode	  Klas	  3	  (	  Gebruik	  van	  natuurlijk	  en	  ecologische	  materialen)	  
• Onderhoud/verzorging/aanplanten	  groenten	  van	  de	  klastuintjes	  (klas5&6)	  
• Compostering	  van	  groenafval,	  verspreiden	  van	  compost.	  
• Zaaien	  en	  uitplanten	  van	  (pompoenen,	  etc..)	  
• Snoeien	  van	  een	  levende	  wilgenhaag.	  

elisa
Opmerking over tekst
dit jaar heeft onze tuinjuf Liesje een heus compost project opgezet in samenwerking met Meester Jan van Tuin Kracht --> zie bijlage. Wordt vervolgd volgend jaar!

elisa
Opmerking over tekst
zie bijlage voor recente verslagen en foto's. Naast lessen in de klas is er ook de praktijk in de tuin, zowel in aanleg en zaaien als in onderhoud  

elisa
Opmerking over tekst
In onze school wordt veel gefeest, telkens weer een gelegenheid om met de kinderen, de ouders en alle medewerkers en collega's voluit voor duurzaam te kiezen: fair trade, plaatselijk, zelfbereide en bioproducten, en natuurlijk met zo weinig mogelijk afval...
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Nieuwe acties dit schooljaar. 
 

•    In de tweede klas werd dit schooljaar witloof geteeld.  
 

• De	  klastuintjes	  achter	  de	  klassen	  van	  de	  lagere	  school	  worden	  opnieuw	  
aangepakt,	  opgewaardeerd	  en	  nieuw	  leven	  ingeblazen.	  	   

	  
Even	  in	  het	  kort	  de	  aanzet	  die	  tot	  deze	  niewe	  matamorfose	  heeft	  geleid.	  	  
 

In	  het	  leerplan	  staat	  tuinbewerking	  omschreven	  als	  een	  overkoepelend	  vak,	  
waarin	  heel	  veel	  geïntegreerd	  kan	  worden.	  Wiskunde	  (opmeten,	  plannen	  maken,	  
...),	  taal	  (materiaalkennis,	  namen	  van	  planten,	  opzoekingswerk,	  ...)	  zijn	  daarin	  
zeker	  aanwezig.	  Daarnaast	  wordt	  aangehaald	  dat	  naast	  algemene	  tuinbewerking,	  
het	  onderhouden	  van	  de	  tuin,	  ook	  oogsten	  en	  verwerking	  van	  oogst	  een	  plaats	  
kunnen	  krijgen.	  
	  
En	  daar	  wil	  ik	  graag	  (opnieuw)	  naartoe.	  Ik	  zou	  het	  bijzonder	  fijn	  vinden	  voor	  de	  
kinderen	  moesten	  de	  tuinen	  weer	  'hun'	  tuinen	  worden.	  Waarbij	  ze	  fier	  zijn	  op	  
het	  werk	  dat	  daar	  gebeurt	  en	  waar	  ze	  zelf	  profijt	  hebben	  van	  hun	  inspanningen.	  
	  
	  
Concreet	  denken	  we	  aan	  enerzijds	  een	  mooi	  onderhouden	  plantendeel.	  
Anderzijds	  willen	  we	  graag	  een	  moestuin	  aanleggen	  en	  eventueel	  
kruidenbakken.	  
Om	  dit	  te	  verwezenlijken	  begin	  ik	  maandag	  graag	  met	  de	  kinderen	  aan	  het	  
leegmaken	  van	  één	  van	  de	  perceeltjes	  (perceel	  links,	  aan	  de	  klas	  van	  Katrien	  
denk	  ik?).	  
Als	  in:	  volledig	  leeghalen	  op	  een	  paar	  uitzonderingen	  na	  (de	  buxus	  bijvoorbeeld,	  
en	  nog	  andere	  plantjes	  die	  we	  een	  nieuwe	  plaats	  zouden	  kunnen	  geven)	  en	  alles	  
doordacht	  weer	  aanplanten.	  	  
	  
We	  zouden	  ook	  de	  composthoop	  die	  achter	  het	  huisje	  ligt,	  verplaatsen	  zodat	  die	  
daar	  niet	  zo'n	  grote	  prominente	  plek	  inneemt	  op	  het	  grasveldje.	  
We	  zouden	  het	  schuurtje	  willen	  leegmaken,	  zodat	  daar	  ruimte	  komt	  om	  met	  een	  
klas	  te	  zitten/te	  werken/te	  koken...	  Nu	  wordt	  daar	  het	  hout	  gestockeerd	  voor	  de	  
oven,	  maar	  die	  oven	  wordt	  weinig	  gebruikt.	  Dus	  misschien	  kan	  het	  wel	  een	  
andere	  invulling	  krijgen?	  
Ook	  de	  leemhut,	  die	  opnieuw	  geleemd	  moet	  worden	  (klas	  3,	  iets	  voor	  jullie?)	  
willen	  we	  terug	  opkuisen.	  	  
We	  kunnen	  ook	  een	  plek	  voorzien	  waar	  de	  derde	  klas	  naar	  hartenlust	  kan	  zaaien	  
en	  oogsten.	  	  
	  
De	  kinderen	  kunnen	  mee	  opmeten,	  plannen	  uitwerken,	  opzoekingswerk	  doen,	  
zorgen	  voor	  hun	  tuin,	  genieten	  van	  hun	  tuin.	  En	  later	  ook	  oogsten	  (dat	  zal	  eerder	  
voor	  volgend	  schooljaar	  zijn..).	  Misschien	  kunnen	  de	  kinderen	  dan	  tijdens	  
dierkunde	  kijken	  naar	  de	  buxusmot	  (hij	  zit	  er),	  processierupsen	  of	  vlinders	  die	  
komen	  genieten.	  Of	  kan	  de	  vijfde	  klas	  van	  dichtbij	  beschouwen	  hoe	  die	  planten	  
groeien.	  Hopelijk	  worden	  ze	  via	  veel	  wegen	  enorm	  enthousiast	  voor	  de	  tuinen.	  
	  

elisa
Opmerking over tekst
en een mooie lesperiode over de bijen gehad.

elisa
Opmerking over tekst
het zicht op de opgefriste en beter ingerichte tuintjes vanuit de klas is absoluut mooier geworden! Er wordt nu meer gebruik gemaakt van de tuintjes, ook om buiten te pick nicken als het weer het toelaat.
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Door	  de	  tuinen	  kunnen	  we	  al	  onze	  vakken	  buiten	  de	  schoolmuren	  trekken	  en	  
kunnen	  de	  kinderen	  de	  leerstof	  “aan	  de	  lijve”	  ondervinden,	  dat	  toch	  wel	  een	  
anders	  soort	  verbinding	  creëert.	  	  
	  
Wat	  gebeurde	  er	  al	  dit	  schooljaar?	  	  
	  

• Ondertussen	  is	  er	  een	  bloemenperk	  en	  een	  moestuingedeelte.	  	  
Beide	  perken	  werden	  aan	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  stevig	  onder	  handen	  
genomen.	  Onkruid	  werd	  uitgedaan,	  planten	  werden	  uitgedaan,	  waarvan	  
enkelen	  geadopteerd	  door	  ouders.	  Er	  werd	  een	  stevige	  laag	  compost	  op	  
uit	  gestort.	  	  

	  
• Daarnaast	  werd	  het	  tuinhuisje	  opgeruimd	  -‐	  alle	  takken	  werden	  er	  uit	  

gehaald.	  Eventueel	  kan	  daar	  een	  later	  project	  ontstaan,	  in	  de	  vorm	  van	  
een	  buitenklas.	  /	  en	  of	  nieuwe	  mogelijkheden	  tot	  buitenactiviteiten.	  	  
	  

• Het	  lemen	  hutje	  werd	  ontruimd,	  het	  was	  een	  echt	  rommelkotje	  geworden.	  
Eventueel	  renoveert	  de	  derde	  klas	  dit	  tijdens	  de	  bouwperiode.	  	  

	  
• Er	  werd	  door	  de	  derde	  klas	  al	  graan	  gezaaid.	  	  

	  
• In	  de	  bloementuin	  werden	  de	  buxussen	  gesnoeid.	  Jammer	  genoeg	  deed	  

ook	  hier	  de	  buxusrups	  en	  -‐mot	  aan	  vraatzucht,	  waardoor	  deze	  niet	  
overleefden.	  Enkele	  kinderen	  hebben	  ze	  weggehaald	  (een	  stevig	  
project!).	  	  

	  
• We	  zijn	  nu	  ook	  aan	  het	  zaaien	  gegaan:	  klimmende	  winde,	  korenbloem,	  

gemengde	  bloemsoorten,	  lage	  zonnebloem,	  ...	  Een	  variéteit	  aan	  
eenjarigen,	  naast	  de	  bollen	  die	  nog	  in	  de	  grond	  zaten.	  	  

	  
• In	  de	  moestuin	  worden	  bedden	  gemaakt,	  waar	  we	  binnenkort	  alvast	  

radijsjes	  zullen	  zaaien	  en	  pompoenplantjes	  zullen	  planten.	  Volgend	  
schooljaar	  kan	  dit	  verder	  worden	  uitgebreid.	  	  

	  
• Daarnaast	  is	  er	  sprake	  om	  de	  tuinen	  te	  integreren	  in	  het	  grotere	  

speelplaatsrenovatieproject,	  wat	  nieuwe	  mogelijkheden	  schept	  om	  van	  de	  
tuinen	  levendige,	  interactieve	  didactische	  plekken	  te	  maken.	  
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• Ook	  in	  de	  lagere	  school	  is	  er	  vanaf	  dit	  schooljaar	  een	  buitenklas	  (klas	  1)	  
opgestart.	  	  

	  

	  
	  

	  	  	  
Meer	  foto’s	  en	  een	  kort	  tekstje,	  kan	  u	  terug	  vinden	  via	  deze	  link,	  op	  p	  6	  
	  
http://www.steinerschoolleuven.be/wp-‐content/uploads/Regenboog-‐
november-‐2016.pdf	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elisa
Opmerking over tekst
Ons buitenklasproject loopt prima. De eerste klas start van bij het begin van het jaar. De oudste kleuters (toekomstige eerste klassertjes) sluiten aan van zodra dat het weer dat enigszins toelaat. 
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                                                          Mei, 2017 
 
Geplande	  (of	  doorlopende)	  acties	  rond	  milieuzorg	  op	  de	  middelbare	  
school.	  	  
Schooljaar	  2016-‐2017	  
	  
Zoals	  jullie	  weten	  bevatten	  onze	  leerplannen	  heel	  wat	  elementen	  die	  
focussen	  op	  milieu	  en	  natuur.	  Wij	  bieden	  ook	  voor	  al	  onze	  leerlingen	  een	  
aantal	  vakken	  aan	  die	  specifiek	  focussen	  op	  deze	  domeinen:	  tuinbouw,	  
bosbouw,	  koken.	  
Al	  vanaf	  de	  tweede	  graad	  worden	  de	  vakken	  koken	  en	  tuin	  aangeboden.	  In	  
de	  3e	  graad	  is	  dit	  een	  keuzevak.	  In	  de	  lessen	  koken	  wordt	  heel	  erg	  ingezet	  
op	  het	  gebruik	  van	  lokale	  en	  seizoensgebonden	  (bio)producten.	  In	  de	  
lessen	  tuin	  komt	  in	  klas	  10	  de	  praktijk	  van	  het	  enten	  en	  snoeien	  van	  
fruitbomen	  aan	  bod	  en	  wordt	  er	  ook	  gewerkt	  rond	  thema’s	  als	  diversiteit,	  
ggo’s,	  bijenproblematiek,	  etc....	  
	  
Hier een uitreksel uit onze vakoverschrijdende eindtermen 
 
 

 



 12 

 
Al	  onze	  leerplannen	  kan	  u	  vinden	  via:	  http://www.steinerscholen.be/het-‐	  
steineronderwijs/eindtermen-‐en-‐leerplannen/	  
	  
Structurele	  onderdelen	  rond:	  
	  
Afvalpreventie.	  

• Bewustmaking,	  sorteren	  papier,	  gft	  en	  restfractie,	  verbod	  op	  meebrengen	  
PMD	  	  
	  

• GFT	  afval	  wordt	  op	  het	  schoolterrein	  gecomposteerd.	  
	  

• Het	  gebruik	  van	  drinkbussen,	  brood	  -‐en	  koekjesdozen	  wordt	  zowel	  bij	  de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  leerlingen	  als	  de	  ouders	  actief	  aangemoedigd.	  
	  

• 	  Het	  maken	  van	  copies	  wordt	  zoveel	  mogelijk	  beperkt,	  circa	  95%	  van	  de	  
copies	  worden	  op	  ongebleekt,	  gerecycleerd	  papier	  gemaakt.	  	  

	  
• 	  Nieuw:	  Gebruik	  van	  roze	  zakken	  voor	  selectief	  sorteren	  van	  plastiek	  

	  
	  
Milieueducatie	  

• 	  Gebruik	  Bio/oxfam	  drank	  en	  voeding	  (Koffie/Thee/Sap/etc...)	  bij	  catering	  
voor	  feestelijkheden	  en	  op	  extra	  murosweken.	  
	  

• 	  Lokaal	  en	  seizoensgebonden	  producten	  vormen	  de	  basis	  voor	  de	  
kooklessen.	  Er	  wordt	  ook	  geoogst	  uit	  eigen	  tuin.	  	  

	  
• 	  Uitsluitend	  ecologische	  schoonmaakproducten	  voor	  de	  poets	  (ouders	  en	  

lln.	  worden	  mee	  ingeschakeld	  bij	  het	  schoonmaken	  van	  de	  school)	  
	  

• Opvang	  en	  gebruik	  regenwater	  in	  de	  tuin.	  
	  

• 	  Bewustmaking	  rond	  oorsprong	  van	  materialen	  in	  de	  verschillende	  
praktijkvakken,	  Gebruik	  van	  duurzame	  materialen.	  	  

	  
• 	  Fietsatelier:	  Hier	  leren	  de	  leerlingen	  fietsen	  herstellen	  en	  oude	  fietsen	  

opwaarderen.	  Het	  grootste	  deel	  van	  onze	  leerlingen	  komt	  dan	  ook	  met	  de	  
fiets naar school.  

 
 
Duurzame	  voeding	  

• Gebruik	  van	  BIO/oxfam	  drank	  en	  voeding	  (Koffie/Thee/sap/etc…)	  bij	  
catering	  van	  feestelijkheden	  en	  extramurosweken.	  	  
	  

• Al	  wat	  wij	  als	  school	  aaanbieden	  is	  Bio,	  Lokaal	  en/of	  fair	  trade.	  Wanneer	  
ouders	  en	  leerlingen	  voor	  school	  koken	  en	  bakken	  vragen	  en	  moedigen	  
wij	  aan	  dit	  ook	  te	  doen.	  	  Dit	  is	  een	  heel	  belangrijk	  uitgangspunt	  van	  de	  
school.	  

elisa
Opmerking over tekst
Door de gestage uitbreiding van onze school- elk jaar een klas er bij- worden heel wat activiteiten georganiseerd ivm financiering. Bij al deze activiteiten staat duurzaamheid en milieuvriendelijkheid hoogst in het vaandel, ook al zijn de inkomsten dan iets lager. vb Steiner Rock hamburgers: zelf bereide en gebakken broodjes en burgers van bioproducten, ook vege; eigen bereide frisdranken; controle van festivalgangers op pmd, ...

elisa
Opmerking over tekst

elisa
Opmerking over tekst
dit is ondertussen zo uitgebreid dat we een oplossing moeten vinden voor ruimere fietsstalling...

elisa
Opmerking over tekst
leerlingen die een projectwerk voorstellen dat een te grote voetafdruk heeft worden hierop gewezen en geholpen in het vinden van een alternatief

elisa
Opmerking over tekst
de voornoemde uitbreiding van de school brengt veel nieuwe ouders binnen die even enthousiast de 'puur natuur'- kar willen trekken!
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• Tijdens	  de	  kooklessen	  wordt	  hier	  ook	  hard	  op	  ingezet.	  	  Alle	  ingrediënten	  

zijn	  BIO,	  lokaal,	  seizoensgebonden	  en/of	  fair	  trade.	  Er	  komt	  ook	  zoveel	  
mogelijk	  uit	  onze	  eigen	  overvloedige	  schooltuin.	  	  	  
Er	  worden	  ook	  veel	  alternatieven	  en	  mogelijkheden	  aangeboden	  om	  
lekker	  vagetarisch	  en	  veganistisch	  te	  kunnen	  koken,	  waarbij	  de	  impact	  
van	  de	  veeteeld	  op	  de	  aarde	  wordt	  aangekaart.	  	  
	  

• In	  Klas	  10	  werd	  in	  samenwerking	  met	  de	  oxfam	  werking	  een	  educatief-‐	  
spel	  gespeeld	  	  rond	  (h)eerlijke	  handel	  en	  voedingswaren.	  	  

 
 
Natuureducatie 

• Vak tuinbouw klas 7&8 (klas 7 1u/week, klas 8 1,5u/week) 
 

  
 
 

  
 

elisa
Opmerking over tekst
onze keukeninrichting is vernieuwd (kookkeuken en afwaskeuken apart)zodat nog zuiniger en vlotter gekookt kan worden



 14 

  
 
 

  
 
 

• Compostering van groenafval, verspreiden van compost. 
 

 
 
 

• Seizoenen en cyclussen in de tuin. 
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• Kleinfruit (framboos, aardbei, bessen, druiven, etc.. 
 

 
	  
	  

•  Houden van schapen voor graasbeheer om grasmaaien te minimaliseren. 
 

  
 
 

• Verzorgen van boomgaard, verwerken van oogst. 
 

• Inmaken van geoogst fruit (confituur, etc...) 
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• Snoeien van (wilgen) hagen, herbestemming voor snoeiafval (vlechtwerk, 
   takkenmijt,etc..). 
 

  
 
	  

•  Vak “Bosbouw” in de 2e graad: extramurosweek met praktijk en achtergrond 
rond ecologie, duurzaam bosbeheer, waterhuishouding, duurzame economie. 
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Eenmalige acties 
 

•   Er wordt door de leerlingen hard gewerkt aan een met wilgentenen gevlochten 
kruidenbak. Zo hebben we volgend jaar meteen ook verse kruiden uit eigen 
tuin voor de kooklessen.  

 
 

 

 
 

• Met	  het	  oog	  op	  dingen	  hergebruiken	  in	  de	  plaats	  van	  gewoon	  weg	  te	  
gooien,	  kregen	  de	  leerlingen	  de	  vraag	  wat	  er	  met	  het	  afvalhout	  zou	  
kunnen	  gebeuren.	  Ziehier	  het	  resultaat!	  
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Wat	  met	  de	  school	  zelf?	  Bredere	  aanpak	  en	  acties	  op	  schoolniveau	  en	  	  
school	  als	  gemeenschap.	  
	  

• We	  organiseren	  3	  klusdagen	  per	  schooljaar,	  waarin	  ouders	  worden	  
uitgenodigd	  om	  mee	  te	  werken	  in	  en	  rond	  de	  school,	  en	  daardoor	  ook	  hun	  
steentje	  bij	  te	  dragen	  aan	  dit	  project.	  	  
	  

• Tijdens	  de	  laatste	  weken	  van	  augustus	  werd	  zo	  de	  Toneelzaal	  van	  een	  
nieuw	  podium	  voorzien,	  maar	  ook	  nieuwe	  doeken,	  waardoor	  we	  nu	  veel	  
meer	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  daglicht.	  Ook	  de	  verlichting	  van	  de	  zaal	  
werd	  vervangen	  door	  led-‐	  verlichting.	  

	  
• De	  verlichting	  van	  de	  school	  wordt	  meer	  en	  meer	  vervangen	  door	  led-‐

verlichitng.	  
	  

• We	  fungeren	  als	  afhaalpunt	  van	  duurzame	  projecten	  zoals	  de	  bio-‐	  
boerderij	  	  “	  De	  Levensbron”en	  CSA	  ’t	  Lindeveld.	  	  Om	  zo	  mensen	  en	  
duurzame	  projecten	  met	  elkaar	  te	  verbinden.	  Veel	  ouders	  maken	  hier	  
gebruik	  van.	  	  

	  
• Er	  is	  ook	  openheid	  en	  gelegenheid	  voor	  ouders	  om	  hun	  kennis	  te	  delen	  en	  

eventuele	  projecten	  te	  organiseren	  rond	  deze	  thema’s.	  	  
	  


