MOS-ACTIEPLAN

Thema: AFVALPREVENTIE

We gaan voor logo
….

Schooljaar:

Naam school:

Adres school:

Huidige situatie van de school (welke initiatieven zijn er al en/of blijven doorlopen van vorige(e) schoolja(a)r(en)? Brooddozen en koekjesdozen in de schoolbrochure, jaarlijks sorteerproject, batterijeninzameling (Bebat). Maandelijks forummoment.
Wekelijkse fruitdag.
Hier streven we naar dit schooljaar: 20% minder afval tegen einde schooljaar, introduceren van drinkbussen in de school, draagvlak voor afvalpreventie creëren bij de ouders (ism ouderraad).
Doelstellingen van de school
Hier streven we naar op lange termijn: een afvalarme school (50% minder), peilen bij ouders naar draagvlak voor extra fruit- en waterdag.
VISIE EN
LLNBETROK BREED
MOS-ACTIES
MOS-SCHAKELS
LEERMIDDELEN
(schoolniveau)
PLANNING
KENHEID
DRAAGVLAK
COMMUNICATIE VERANKERING
(klasniveau)
(externe expertise)
Hele school
Kleuters
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Kleuters
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Reserveren MOSschakels +
voorbereiden
projectweek afval

PV: afspraken
projectweek afval
OC: N.a.v.
projectweek:
samenwerking rond
minder afval op
school

sept.
Verkiezingen v.d.
MOS-llnraad +
overleg: hoeveel
afval kunnen we
verminderen i.d.
school?

okt.
Onderzoek +
bestellen goede
drinkbus.

Mos-lln bedenken
een actie om het
PMD gebruik te
verminderen.

nov.

Uitnodiging
Herhaling afspraken
inleefmoment via brief, brooddozen,
website, mail.
koekjesdozen,
fruitdag (op klassikaal oudercontact)

2de helft sept.:
Inleefmoment: afval van
een week wordt
verzameld en
tellen/wegen

Aankondiging
PMD-afval wegen of Projectweek afval: WE
projectweek met
tellen( maandelijks) GAAN VOOR MINDER
vooropgestelde doelen
AFVAL!
in nieuws-brief,
website, FB, …

Inleefmoment:
Inleefmoment:
sorteren per fractie. sorteren per fractie +
Waar komt al dat
afval wegen
afval vandaan?

Inleefmoment:
sorteren per fractie +
meten (lopende
meter)

Inleefmoment:
sorteren per fractie +
meten (m² en m³)
Leerboek rekenen:
grafieken maken

Kamishibai met
verhaal MOS-TB:
'Ontbijt in het bos'
Aansluitend
klasgesprek over
afval.

Verhaal MOS-TB:
Een engel in een
soepjurk. Introductie
Ladder van Lansink
(TB).

Herhaling Ladder
van Lansink (TB)
Batterijen kritisch
bekeken.

Afval minderen voor
kinderen (OVAM)
klasgesprek over
afval.

PV: Afspraken rond
gebruik drinkbus en
beperking PMD. OC:
financieert
drinkbussen

Voorbereiding
organiseren
afvalmeting met
verkiezing.

Gezamenlijke oproep
school + OC voor
gebruik van
drinkbussen ipv PMD
(+ motivatie).

Sinterklaas brengt
drinkbussen mee.
Afvalpieten speuren naar
afval in de klas.

Kraanwater is
gezond!
(Gezondheid,
Afvalpreventie)

Kraanwater is
gezond!
(Gezondheid,
Afvalpreventie)

Wat is dat met
water? Vergelijking
regen-, leiding-,
flessenwater, …

dec.
Ontwerp trofee
voor beste afvalvoorkomende
klas.

Naar het
Compostmeester Bezoek Bebat
containerpark met (3de lj)
(5de lj). Interview
spel Pak-je-afval
Bezoek
over KGA
composteringsinstallatie (4de lj)

Grafiek restafval en
PMD
berekenen CO2reductie

Smaaktest welk water
vind jij het lekkerst?
Evaluatie
afvalmeting? Waar
kunnen we
bijsturen?

Bezoek aan de
glasbak.
De vuilniskar
komt naar de
school.

PV: Wat leert ons de Resultaten
afvalmeting? Waar
afvalmeting in
kunnen we bijsturen? nieuwsbrief, website,
FB, …

PMD, weg ermee!
Drinkbus is een
PLUS!

PV + OC:
voorbereiding
speelgoedruilbeurs

Turven aantal
drinkbussen en
koekjesdozen en/of
fruit (maandelijks)
Forummoment

Ontwerpen symbolen Ontwerpen affiche
rest, gft, papier,
voor afvalmeting
(PMD?) voor affiche
afvalmeting

Tussentijdse afvalmeting
met verkiezing beste
afvalvoorkomende
klas.Trofee-uitreiking

Hoe zit dat met
PET? Onderzoek +
voorstelling aan de
ganse school (+
ouders).
www.youtube.com/w
atch?v=18GpCjLUw
HE

Bezoek
waterzuivering

Grafieken afval per
klas (wiskunde)

Viesvuilland
(www.goodplanet.
be)

Thuisopdracht: Welk
stuk(ken) speelgoed
wil ik ruilen voor iets
anders? Klas:
Speelgoed zonder
batterijen.

Speelgoedmuseum
Mechelen
(atelier 'Op
ontdekkingsreis')

Leren Afval
Beheren Op
school (LABO)
(www.goodplanet.
be)

jan.

febr.

Voorbereiding
opname drinkbussen in schoolbrochure (volgend
schooljaar).
MOS-stand op
ruilbeurs.

Aankondiging
speelgoedruilbeurs via
nieuwsbrief, website,
FB, ...

MOS-stand op
ruilbeurs ism MOSllnraad. Afvaldoelen
communiceren via
affiches, filmpjes,

Speelgoedruilbeurs ism
oudercomité.

Evaluatieformulier
voor ouders: peilen
naar draagvlak uitbreiding extra fruit-dag
en/of waterdag

Tussentijdse afvalmeting
met verkiezing beste
afvalvoorkomende klas.

Eindresultaten
afvalmeting in
nieuwsbrief, website,
FB, …

Toonmoment op afvalarm Knutselen met
papier maché voor
schoolfeest:
bekendmaking resultaten de tentoonstelling.
met tentoonstelling
tijdens open-deur.

maart
Voorbereiding
organiseren
afvalmeting met
verkiezing.

PV + OC: resultaten
onderzoek
recyclagepapier

Voorbereiding
tentoonstelling
opendeur

PV + OC:
voorbereiding opendeur met
afvaltentoonstelling

Thuisopdracht:
Welk stuk(ken)
speelgoed wil ik
ruilen voor iets
anders? Klas:
Welke spelletjes
vind ik leuk?

Thuisopdracht: Welk
stuk(ken) speelgoed
wil ik ruilen voor iets
anders? Klas: Welke
spelletjes vind ik
leuk?

Thuisopdracht: Welk
stuk(ken) speelgoed
wil ik ruilen voor iets
anders? Klas:
Speelgoed zonder
batterijen.

april

mei
Eindevaluatie en
aanzet actieplan
volgend schooljaar
(voor PV en OC)

juni

Origami's maken met Nieuw papier maken
kranten en
van oud papier
tijdschriften
(techniek)
(techniek).

Onderzoeksopdracht: Waar
komt papier
vandaan?
Milieuproblemen?

Speelgoedmuseu
m Mechelen
(Kinderspelen van
Pieter Bruegel) of
kring-winkel met
focus op
speelgoed

Speelgoedmuseu
m Mechelen
(Spelen overal ter
wereld) of bezoek
wereld-winkel met
focus op
speelgoed

Speelgoedmuseum
Mechelen (atelier
'Speelgoed en
Techniek')

