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Met dank aan
de leerkrachten, stagiairs en experts van de stuurgroep 
Zuid-Noord Klimaatspiegel voor hun ideeën en feedback. 

Dit is een initiatief van PROTOS en GREEN, met de steun van de Vlaamse overheid en de Federale overheid.

 | www.protosh2o.org | | www.greenbelgium.org | 
 
 

 | ontwikkelingssamenwerking. vlaanderen.be | | www.diplomatie.belgium.be |
   

In samenwerking met  

 | www.argusmilieu.be | | www.grohe.be |

Grafi sche vormgeving: 

| www.impressantplus.eu |

Om het milieu te sparen wordt dit lespakket niet gedrukt, maar staat het enkel online op www.klimaatspiegel.be. 
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In deze brochure vind je tips om met de leerlingen een 

klasproject rond klimaatvriendelijkheid binnen de klas 

of binnen de eigen studierichting uit te werken.

1. INLEIDING
 

WAAROM EEN KLASPROJECT ROND KLIMAATVRIENDELIJKHEID
Met het project de Zuid-Noord Klimaatspiegel worden leerlingen bewust van de gevolgen van de klimaat-
verandering in het Zuiden en hoe ons gedrag daar een invloed op heeft. Via het klasproject leren de 
leerlingen deze nieuwe inzichten ook toepassen in hun eigen gedrag en in hun vakdomein. Het klasproject 
wil leerlingen aansporen om na te denken hoe ze hun eigen CO2-uitstoot kunnen verminderen en hoe ze in 
hun toekomstig beroep energiebewuster en klimaatvriendelijker kunnen werken, om zo de gevolgen voor de 
mensen in het Zuiden te beperken en de klimaatverandering verder tegen te gaan.

Het projectmatig werken heeft als voordeel dat de leerlingen participatief kunnen werken en zich zo meer 
betrokken zullen voelen bij het gebeuren. Een project loopt over meerdere dagen/weken wat leerlingen 
in staat stelt opgedane kennis te verankeren en tot diepere inzichten te komen. Een project zal helpen 
om de bewustwording rond de klimaatverandering te versterken en zal mogelijk ook bijdragen tot een 
gedragsverandering bij de leerlingen doordat ze een aantal zaken ook eff ectief zelf zullen onderzoeken/
ondervinden/ondergaan.

SAMEN BEWEGING MAKEN
De CO2-uitstoot wereldwijd verminderen is een enorme uitdaging. Leerlingen hebben vaak het gevoel dat 
hun kleine inspanningen toch geen verschil zullen maken. Maar als de leerlingen samenwerken en als klas 
een actie ondernemen, is de impact al heel wat groter. Dit kunnen ze zelf ervaren bij de uitwerking van het 
klasproject. Bovendien bevat het klasproject een onderdeel om het project bekend te maken. We willen de 
leerlingen aansporen na te denken hoe ze hun actie kenbaar zullen maken bij andere klassen op school, bij 
de ouders, de schoolomgeving… Het klasproject kan op die manier een inspiratie zijn voor andere leerlingen 
of mensen die ook de stap willen zetten om hun gedrag aan te passen en samen beweging te maken: veel 
kleine veranderingen in de maatschappij die samen voor een grotere golf van verandering kunnen zorgen.

Bovendien zal een klasproject rond klimaatvriendelijkheid binnen de studierichting aan leerlingen tonen dat 
ecologie en economie niet in tegenspraak hoeven zijn en dat er heel wat beroepsmogelijkheden zijn in een 
duurzame economie.

VOOR WIE
Het klasproject is op de eerste plaats bedoeld voor leerlingen uit de 2e en 3e graad TSO. Praktijkleerkrachten 
kunnen met de klas een concreet project uitwerken rond klimaatvriendelijkheid binnen de eigen studie-
richting of binnen de klas. Misschien is overleg met leerkrachten Algemene Vakken (aardrijkskunde, natuur-
wetenschappen, godsdienst, zedenleer…) mogelijk om ook een theorieles aan het onderwerp te besteden 
als inleiding op het klasproject. Een klasproject kan ook perfect gekaderd worden binnen een GIP of een 
projectdag.

Maar ook klassen uit het  BSO of ASO kunnen een klasproject uitwerken. Zo kan een klasproject aan bod 
komen in het vak PAV of MAVO.
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2. UITWERKING KLASPROJECT

WAT HOUDT EEN KLASPROJECT IN?

STAP 1 : Informeren

De eerste stap is de leerlingen informeren over de impact van de klimaatverandering en hoe ons gedrag de 
klimaatverandering in de hand werkt. Leerlingen moeten geïnformeerd worden over de problemen waar 
mensen in het Zuiden vandaag mee geconfronteerd worden door de verandering van het klimaat en in 
welke mate ons gedrag, onze CO2-uitstoot daar ook een invloed op heeft.

Hiervoor is informatie beschikbaar voor de leerlingen op www.klimaatspiegel.be evenals een lespakket 
met verschillende activiteiten voor een introductieles over klimaatverandering. In het lespakket worden 
verschillende methodieken aangereikt om de leerlingen uit te dagen, reactie uit te lokken en leerlingen 
bewust te maken over de gevolgen van de klimaatverandering.

Indien een praktijkleerkracht het klasproject wil uitwerken, kan een leerkracht Algemene Vakken 
aangesproken worden om een introductieles te voorzien.

STAP 2 : Uitwerken project

Nadat de leerlingen geïnformeerd zijn over de klimaatverandering, komt het er op aan samen met de 
leerlingen te beslissen wat met het klasproject concreet zal nagestreefd worden, welke actie de leerlingen 
willen uitdenken of uitwerken en op welke manier zij hun gedrag willen veranderen en hun eigen CO2-
uitstoot willen verminderen. Wat willen de leerlingen met dit project verwezenlijken? Wat willen ze bereiken?
Hou eerst een bevraging en laat nadien de leerlingen kiezen hoe ze het klasproject willen vorm geven.

1. Bevraging
Laat de leerlingen brainstormen over hoe hun klas of studierichting klimaatvriendelijker zou kunnen zijn. 
Wat kunnen leerlingen NU in de klas doen om hun gedrag aan te passen? Schrijf kernwoorden op bord. 
Mogelijke vragen:
• Met welk vervoermiddel komen jullie naar school? Zoek op internet de CO2-uitstoot van de verschillende 

vervoermiddelen en bereken hoeveel CO2 jullie als klas kunnen uitsparen door allemaal te voet, met de 
bus of met de fi ets te komen.

• Jullie gaan dit schooljaar op schooluitstap? Bereken je CO2-uitstoot voor volgende trajecten: met de trein, 
met de auto, met het vliegtuig. Bereken ook de kostprijs (benzine, treinticket, lagekosten-vliegmaatschap-
pij) Discussie: nu je dit weet, zijn jullie bereid meer te betalen om je reis te ondernemen, als je weet dat dit 
je CO2-uitstoot vermindert?

• Hoe hoog staat de verwarming in de klas?
• Drinken jullie uit een drinkbus? Waarin zitten jullie boterhammen verpakt?
• Wat gebeurt er met jullie afval?
• Wat gebeurt er met gebruikt papier?
• Gebruiken jullie milieuvriendelijke producten in de praktijkles? Bestaan er milieuvriendelijke alternatieven 

voor producten waar je mee werkt in de praktijklessen?
• Hoe wordt in de klas/op school met energie omgesprongen? Hoe kunnen we het energieverbruik vermin-

deren? Wie heeft zicht op het energieverbruik op school? Kan je zelf het energieverbruik controleren? En 
kan je zelf iets doen om minder energie te verbruiken in de klas/op school?

Het klasproject bestaat uit 3 stappen:

STAP 1: Informeren
STAP 2: Uitwerken project
STAP 3: Project bekend maken
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• Wat is sluipverbruik? Hoe kan jij je steentje bijdragen om dit te verminderen?
• Wordt er bewust met de verlichting omgegaan op school en in de klas? Wat kan beter?
• Hoe wordt er met water omgesprongen?
• Bereken de ecologische voetafdruk met de klas op www.voetzoekers.be. Hoe kan je de komende 

maanden de voetafdruk van de klas verkleinen?
• Hoe kan wat je leert in je studierichting helpen om de CO2-uitstoot van de school te verkleinen?
• Hoe kan wat je leert in je studierichting gebruikt worden om mensen in het Zuiden, die moeten 

leven met de gevolgen van de klimaatverandering, te helpen? 
• …

Stel de leerlingen nadien de vraag hoe ze in hun toekomstig beroep klimaatvriendelijker kunnen zijn? 
Hoe kunnen ze hun gedrag IN DE TOEKOMST in hun beroep aanpassen? Schrijf nu opnieuw kern woorden op 
het bord.

Mogelijke vragen
• Hoe wordt in de sector waarin je zal werken met energie omgesprongen?
• Wordt er gezocht naar milieuvriendelijke alternatieven?
• Zijn er bedrijven in de sector die een milieuvriendelijk imago nastreven?
• Hoe wordt er met water omgesprongen?
• Bestaan er milieuvriendelijke alternatieven voor producten waarmee je zal werken?
• Welke bijdrage zou de sector kunnen leveren om milieubewuster te leven?  
• Welke expertise heeft deze sector om concreet iets te realiseren rond klimaatvriendelijkheid? 
• Heeft de sector expertise die kan gebruikt worden om te helpen problemen in het Zuiden aan te 

pakken?
• …

Laat hen bij de kernwoorden op het bord omcirkelen welke zaken volgens hen het meest vervuilend zijn en 
wat het meest impact zal hebben als op dat vlak milieuvriendelijke alternatieven gebruikt worden. Dit kan 
helpen om nadien te beslissen welke onderdelen in een klasproject zullen opgenomen worden.

Laat de leerlingen kiezen of ze een klasproject willen uitwerken rond klimaatvriendelijkheid in de klas
(impact NU) of rond klimaatvriendelijkheid in hun toekomstig beroep (impact IN DE TOEKOMST). 
Of eventueel een combinatie van beide want beide zijn natuurlijk belangrijk.

Tip
Denk na hoe je met deze brainstorming de leerlingen actief kan betrekken. Ga op zoek 
naar manieren om interactief te werken. Laat de leerlingen bijvoorbeeld zelf wat opzoek-
werk doen (Hoeveel energie wordt er verbruikt op school?  Welke bedrijven in de sector 
waar je zal gaan werken hebben een groen imago? Zoek een paar foto’s van milieuvrien-
delijke producten...). Zoek alternatieve manieren om de bevraging te houden: misschien 
kan je de leerlingen in groep onderdelen laten voorbereiden, werken met kaartjes en een 
fl ipchart. Zoek naar manieren om de leerlingen actief aan het denken te zetten.

2. Keuze project
Laat de leerlingen beslissen wat de inhoud van het klasproject wordt en laat hen een doelstelling, een enga-
gement formuleren.

“Met het klasproject willen wij bereiken dat...”, “Met het klasproject hopen wij ons gedrag te veranderen 
door…” “Met het klasproject engageren wij ons om…”.

Het project kan de vorm aannemen van een actie, een activiteit, een evenement of kan het ontwerpen zijn 
van een voorwerp, een machine of een schaalmodel hiervan, een maquette…  Het is dus aan de leerkracht 
om samen met de leerlingen te beslissen welke vorm het project aanneemt, wat uiteindelijk het eind resultaat 
zal zijn en hoeveel tijd in het project wordt geïnvesteerd.
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Werk samen met de leerlingen een concrete planning uit. Hoeveel tijd heb je om aan het project te beste-
den? Wat wordt de begin- en einddatum? In welke lessen kunnen de leerlingen er aan werken? Welk materi-
aal heb je nodig?... 

Probeer bij het uitwerken van het project alle leerlingen te betrekken. Werk hiervoor eventueel  met 
kleinere groepjes die elk een deeltaak op zich nemen. Probeer de verschillende capaciteiten van de 
leerlingen te benutten (een groepje leerlingen kan het opzoekwerk doen, andere leerlingen kunnen 
het eigenlijke ontwerp maken, weer andere leerlingen kunnen zich focussen op de communicatie en 
de bekendmaking).

Verder in deze brochure vind je een heleboel ideeën ter inspiratie om het klasproject vorm te geven 
(zie p. 8).

3. Bereken je impact
Help de leerlingen om de impact van hun klasproject te berekenen. Dit kan motiverend werken en ook 
aantonen dat een gezamenlijke actie wel degelijk meer resultaat oplevert dan een individuele actie.

Voor sommige acties zal het makkelijker te berekenen zijn wat de impact is dan voor andere (de berekening 
van de CO2-uitstoot van transport, energieverbruik, waterverbruik…). Als jullie klasproject eerder een 
sensibiliserende doelstelling heeft, is dat heel wat moeilijk te berekenen. Maar daarom is het klasproject 
niet minder belangrijk! Mensen bewust maken van het probleem en hen aansporen om hun gedrag te 
veranderen, is minstens even waardevol als zelf aan de slag te gaan. Als jullie klasproject enkel sensibiliserend 
is, kan je misschien berekenen hoeveel mensen jullie hopen te bereiken. Hoe vaak werd over jullie project 
gesproken op school, in de schoolkrant, in de lokale pers…? 

Enkele voorbeelden van impactmetingen: 
• Bereken de CO2-uitstoot van je verplaatsing naar school en hoeveel CO2 spaar je uit als 

iedereen een hele week enkel te voet of met de fi ets komt?
• Hoeveel energie spaar je uit als je de verwarming in de klas een graad lager zet?
• Hoeveel water spaar je uit als je een maaltijd maakt met waterarme producten?
• Hoeveel CO2 spaar je uit als je voor een maaltijd enkel lokale producten gebruikt?
• …

Enkele interessante links om deze berekeningen te maken:
• www.watervoetafdruk.be (voor het berekenen van de hoeveelheid water die we verbrui-

ken)
• www.voetzoekers.be (voor het berekenen van de ecologische voetafdruk)
• www.voedselvoetafdruk.be (voor het berekenen van de voetafdruk van ons voedsel)

Stap 3 : Project bekend maken

De laatste stap bij de uitwerking van het project is samen met de leerlingen nadenken hoe het klasproject zal 
bekend gemaakt worden: bij andere klassen, andere leerkrachten, ouders, de ouderraad, de schoolomgeving, 
het gemeentebestuur… Op die manier kan het klasproject ook als inspiratie dienen voor andere leerkrachten 
en leerlingen om ook tot actie over te gaan.

Een aantal tips hoe je het klasproject kan bekend maken, vind je op p. 10.
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3. ENKELE IDEEËN TER INSPIRATIE

Wat volgt zijn maar een aantal ideeën waarmee je de leerlingen warm kan maken voor het klasproject. Laat 
de leerlingen hun inspiratie wel de vrije loop om een eigen klasproject uit te denken.

Misschien kunnen ook verschillende ideeën gecombineerd worden, bijvoorbeeld door in groepjes te werken 
en elk groepje een andere opdracht te laten uitwerken.

Put ook ideeën uit wat andere klassen al gedaan hebben. Neem hiervoor een kijkje op www.klimaatspiegel.
be of www.milieuzorgopschool.be.

Maak je klasproject zelf ook bekend op onze website, zo kan jullie project ook als inspiratie dienen voor 
andere leerkrachten.

ENKELE IDEEËN VOOR DE UITWERKING VAN HET KLASPROJECT
Onderzoek of in de sector waar jij aan de slag zal gaan, er veel gewerkt wordt met milieuvriendelijke 
producten, duurzame technieken en hernieuwbare energie. Welke bedrijven hebben een milieuvriendelijk 
imago bij jou in de buurt? Misschien kan je er een bezoekje aan brengen om ideeën op te doen. 

Autotechniek
• Ga na welke elektrische auto’s er op de markt zijn. En wat de voor- en nadelen zijn.• Bezoek een garagist en bevraag hem over het aanbod milieu-vriendelijke wagens. Wat is er op de markt?• Ontwerp een schaalmodel van een milieuvriendelijke auto.• Ontwerp de auto van de toekomst.• Ga na in hoeverre auto’s die gepromoot worden als milieuvriende-lijk, eff ectief ook beter voor het milieu zijn.

Bouw en Bouwtechnieken

• Plan een vorming leren isoleren (www.greenbelgium.org). Ga na of je in de buurt (op 

school, een  OCMW-woning…)  op een ecologische manier kan gaan isoleren. 

• Loodgieters: Onderzoek wat er op de markt is aan spaarzame kranen, spaar-

douchekoppen en wc-spoelbakken. Hoe kan je het gebruik hiervan stimuleren?

• Ontwerp een systeem om regenwater op een eenvoudige manier op te vangen en in 

het huishouden te gebruiken voor toilet, wasmachine…

• Schilders: Ga na hoe je kan werken met milieuvriendelijke verf en zoek een 

ecologisch alternatief om borstels uit te wassen. Bestaan hiervoor al machines?

• Ontwerp het huis van de toekomst.

• Ontwerp een plan voor een ecologische woonwijk.  

• Ontwerp een woning die in het Zuiden kan gebruikt worden in gebieden waar het 

vaak overstroomt.

Grafi sche Communicatie en Media, Fotografi e

• Ontwerp een affi  che om de leerlingen op school 

te sensibiliseren voor de klimaat verandering en 

de gevolgen in het Zuiden.

• Maak een tentoonstelling om medeleerlingen te 

informeren en te sensibiliseren.

Toerisme
• Werk een klimaat-

vriendelijke reis uit.

Handel
• Welke bedrijven met een duurzaam imago zijn er bij jou in de buurt? Regel een bedrijfsbezoek en bereid een interview voor met de bedrijfsleider. • Denk na over een nieuw op te richten bedrijf waar ecologie en economie hand in hand gaan.• Ken je bedrijven van bij ons die hun expertise in het Zuiden gebruiken (bijvoorbeeld door zonnepa-nelen te plaatsen op ziekenhuizen, door dijken te bouwen…)?
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Chemie en Techniek-Wetenschappen

• Denk na hoe techniek kan helpen om de klimaatverandering aan te pakken. Ontwikkel een techniek 

om één van de oorzaken van de klimaatverandering te verminderen (hoe de CO2-uitstoot beperken van 

huishoudens, industrie…) of om één van de gevolgen op te vangen (stijging van de zeespiegel, meer 

stormen en orkanen).
• Ontwikkel een techniek om het veld te irrigeren bij aanhoudende droogte.

• Ontwerp de stad van de toekomst.

• Denk na hoe techniek kan helpen om problemen van mensen in het Zuiden te verhelpen. Bedenk een 

manier om de boeren te helpen die af te rekenen hebben met lange periodes van droogte. 

Of hevige stormen. Of dorpen die dreigen te verdwijnen door het stijgen van de zeespiegel.

• Ontwikkel een methode om regenwater op te vangen dat nadien kan gebruik worden voor het huis-

houden en de landbouw.

Hout en Houttechnieken
• Werk een project uit rond bouwen met houtskeletbouw en duurzame materialen.
• Bouw een ecologisch poppenhuis voor kinderen (met windmolen, zonnepanelen, regenopvangsysteem…).• Ontwerp een fi etsenstalling zodat iedereen in de toe-komst meer gemotiveerd is om met  de fi ets naar school te komen.

• Ontwerp een houten paalwoning die kan gebruiktworden op eilanden die bedreigd worden door het stijgen van de zeespiegel.

Interieurzorg en Mechanica 
• Ontwerp een watervrije wasmachine.

• Ontwikkelen een kookpot op zonne-energie.

Landbouw en Tuinbouw
• Wat is agro-ecologische landbouw? Ken je een boerderij die klimaatneutrale groenten of biologische groeten kweekt die je eens kan gaan bezoeken? Wat moet je zelf doen om zo een landbouwbedrijf op te starten?• Ontwerp een groendak of een groengevel voor op school.

• Onderzoek welke landbouwtechnieken boe-ren in het Zuiden kunnen helpen om met het veranderende klimaat om te gaan.

Lichaamsverzorging
• Welke milieuvriendelijke verzorgingsproducten 

ken je? Worden die op school al gebruikt?
• Onderzoek welke milieuvriendelijke shampoos en 

kleurmiddelen er bestaan. Kennen jullie 
kappers die met deze producten werken? Kan je 
een bezoek regelen?Mechanica en Elektriciteit

• Ga met de klas een elektrische wagen bekijken. 
Tegenwoordig wordt dit soort wagens nog maar 
weinig verkocht.  Hoe zouden deze wagens aan-
trekkelijker kunnen worden en beter aan de man 
kunnen gebracht worden? Denk na om zelf een 
elektronische auto te ontwerpen.  

• Ga bij een garagist op bezoek en vraag hoe het 
onderhoud wordt geregeld van elektrische auto’s.

• Ontwerp een schaalmodel van een milieuvriende-
lijke auto.

Mode en Textiel

• Ontwerp een klimaatvriendelijke kledinglijn 

met alternatieve stoff en zoals hennep en 

bamboe.

• Bezoek een klerenwinkel in je buurt waar je 

biologische kleren vindt.

• Hou een modeshow met klimaatvriendelijke 

kleren.

Personenzorg, Sociale en Technische 

Wetenshappen
• Ga na welke ecologische wasproducten 

 en reinigingsproducten er bestaan. 

Voeding
• Werk een aantal duurzame, klimaat-

vriendelijke menu’s uit (met lokale 
en seizoensgebonden producten) 
die de school wekelijks één dag kan 
serveren in de refter (www.velt.be). 

• Introduceer een veggiedag op 
school.

• Organiseer een klimaatvriendelijk 
ontbijt/lunch in de klas met lokale 
en seizoensgebonden producten. 
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ENKELE IDEEËN VOOR HET BEKENDMAKEN VAN HET PROJECT
Enkele ideeën hoe de leerlingen wat ze geleerd hebben of wat ze gemaakt hebben, kunnen bekend 
maken in hun omgeving:

Spreekbeurt
• De leerlingen worden klimaatambassadeurs en gaan in de andere klassen medeleerlingen 

informeren over de klimaatverandering en hun klasproject.

Evenement
• Organiseer een klein evenement op school om je klasproject bekend te maken. Kijk even na of je 

dit kan koppelen aan een andere actie of een symbolische dag zoals de Dag van de Aarde (22 april), 
Dikke Truiendag (16 februari), Wereld Waterdag (22 maart)...

Schrijf een brief
• Schrijf een brief aan je ouders om hen te vertellen over de klimaatverandering en geef hen één 

concrete tip wat jullie thuis kunnen doen om je gedrag te veranderen.

Creatieve opdracht 
• Ontwerp een affi  che, maak een Youtube fi lmpje, maak een fotocollage…

Flashmob
• Organiseer een fl ashmob op school (een onverwachte actie op een onverwacht moment, 

op een onverwachte plaats). Zorg dat je opvalt in de buurt.

Debat op school
• Nodig een spreker uit die komt getuigen over de klimaatverandering en hou een debat met 

de leerlingen.

Filmvertoning
• Toon de fi lm “Klimaatchaos, de slachtoff ers aan het woord” en nodig de regisseur Geert De Belder 

uit voor een discussie met de leerlingen (www.klimaatchaos.be).

Organiseer een quizavond
• Verzin voor de quiz zelf vragen die allemaal verband houden met de klimaatverandering.

Maak een tentoonstelling
• Laat de leerlingen zelf een tentoonstelling maken met beeldmateriaal, zelf ontworpen affi  ches,  

foto’s of collages, rond de klimaatverandering.

Maak een eigen website
• Maak met de leerlingen een website om de andere leerlingen van de school te informeren over de 

gevolgen van de klimaatverandering.

Extra tip
Hou het klasproject niet beperkt tot de eigen klas maar probeer ook andere klassen 
te motiveren om een klasproject uit te werken. Of misschien is op jullie school wel een 
grootschaliger project denkbaar, over verschillende klassen heen? 
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4. BIJKOMENDE INFORMATIE

5. LINK MET DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

Heb je nog nood aan bijkomende inspiratie en tips om het klasproject uit te werken?
De brochures “Water op school” en “Energie op school” van MOS (Milieuzorg op school) zijn bedoeld 
om de school te ondersteunen om pedagogisch verantwoorde milieuzorg op school te realiseren. 
De brochures staan boordevol inspiratie en concrete ideeën voor iedereen op school. Op de website 
www.milieuzorgopschool.be vind je naast deze brochures ook actuele informatie zoals leermiddelen, 
website-adressen…

GREEN vzw werkte in opdracht van het Vlaams Energieagenstschap een Praktijkpakket Energie uit 
voor TSO en BSO.  In dit pakket worden scholen op weg gezet om een brug te slaan tussen techniek en 
milieu.   Het pakket stimuleert en begeleidt projectwerking op school.  Je kan de lesbrieven aanvragen 
bij het Vlaams Energieagentschap (Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel, tel. 02-553 46 00, energie@
vlaanderen.be, www.energiesparen.be).

Het klasproject is ideaal om aan de vakoverschrijdende eindtermen op de gemeenschappelijke stam 
te werken: communicatief vermogen (ET1), empathie (ET5), exploreren (ET8), initiatief (ET10), kritisch 
denken (ET 12 en 13), open en constructieve houding (ET16 en ET17), verantwoordelijkheid (ET20) en 
zorgzaamheid (ET27).

Eveneens zullen een aantal eindtermen behaald worden uit context 4 en 6 :

CONTEXT 4
OMGEVING EN DUURZAME 
ONTWIKKELING

De leerlingen:
• zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken 

van ruimte, grondstoff en, goederen, energie en vervoermiddelen 
(ET3);

• zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leef-
omgeving te beïnvloeden en te verbeteren (ET4);

CONTEXT 6
SOCIO-ECONOMISCHE 
SAMENLEVING

De leerlingen:
• zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart 

in de wereld (ET3);
• hebben bij het kopen van producten oog voor duurzame ontwik-

keling (ET4);


