MOS-ACTIEPLAN

Thema: MOBILITEIT

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)? Jaarlijkse deelname aan Sam de Verkeersslang, fietsvaardigheidslessen in en buiten de school, fluohesjes zijn verankerd, lessen rond
verkeersregels en -borden in alle klassen, in de 3de graad lessen rond voedselkilometers (WO-methode), ca. 20% komt te voet of met de fiets, 75% met de auto.
Doelstellingen van de school
VISIE EN
PLANNING

sept.

Bepalen
doelstellingen en
terugkoppelen naar
MOS-raad,
ouderraad, en PV

okt.

Hier streven we naar dit schooljaar: Strappers naar 30%, uitbreiden van Sam naar 3 strapmomenten, voorbereiden opstart fietspool ism milieuwerkgroep en oudercomité.
Hier streven we naar op lange termijn (3 jaar): Een goed draaiende fietspoolwerking gerund door ouders en ondersteund door de school, 20% minder CO2- en fijn stof.
LLNBETROKK BREED
MOS-ACTIES
LEERMIDDELEN
MOS-SCHAKELS
ENHEID
DRAAGVLAK COMMUNICATIE VERANKERING (schoolniveau)
(klasniveau)
(externe expertise)
Hele school
Kleuters
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Kleuters
Graad 1
Graad 2
MOS op PV en
ouderraad:
bespreken
Verkiezingen MOS- voorstel doelen
raad (leerlingen)
actieplan

Affiche strapdag;
strapdag op website
en MOS-brief;
Hoeveel strappers =
MOS-pluim!

Startvergadering
nieuwe MOS-raad

Schoolbereikbaarheidskaart met
vervoers-cirkels
ophangen in de gang
+ website

nov.

dec.

MOS op PV en
ouderraad:
MOS-raad: tellingen voorbereiden
winterstrapdag
winterstrapdag

jan.

Reserveren mobiel
verkeerspark bij
provincie

MOS op PV en
ouderraad:
MOS-raad:
bespreken
brainstorm fietspool mogelijkheid
(Wie? Wat? Hoe?) opstart fietspool

febr.

Op basis van
schoolbereikbaarheidskaart mogelijke
fietspooltrajecten
uitstippelen

april

Contacteren
cateraar voor
opstarten wekelijkse
veggiedag

Evaluatie Mobi-jaar
+ fietspool. Bijsturen
en aanzet actieplan
volgend schooljaar:
Lokale fruitdag Denk globaal, eet
lokaal

Waar woon ik?
Hoe kom ik naar
school?
Voorleesverhaal
MOS-TB Mobiliteit

Kaartlezen:
markeren in welke
straat woon ik? In
welke gemeente?
Hoe kom ik naar
school?

Kaartlezen:
markeren in welke
straat woon ik? In
welke gemeente?
Hoe kom ik naar
school?

Verkeerswandeling in
de schoolomgeving
met aandacht voor
gevaarlijke punten
(en verkeersregels)

Verkeerswandeling in
de schoolomgeving
met aandacht voor
gevaarlijke punten en
verkeersregels

Verkeerswandeling in
de gemeente met
aandacht voor
gevaarlijke punten en
verkeersregels

Affiche strapdag;
(resultaten) strapdag
op website en MOSbrief; introductie
STOP-principe

Winterstrapdag (2)

Roettest (TB
Mobiliteit)
Introduceren witte
wolk.

Roettest (TB
Mobiliteit)

Verkeersregels +
verkeersborden
Toelichten STOPprincipe

Verkeersregels +
verkeersborden
Toelichten STOPprincipe

Roettest (TB
Mobiliteit):
introduceren term
CO2 en fijn stof

Roettest (TB
Mobiliteit): invloed
van CO2 en fijn stof
op onze gezondheid

Vragen aan opa en
oma: hoe gingen jullie
vroeger naar school?
En hoe verplaatsen
ze zich nu?

Interview met
rusthuisbewoners:
hoe verplaatsten zij
zich vroeger?

MOS op PV en
ouderraad:
bespreken
omschakeling
lokale fruitdag +
STOP-principe in
brochure en
reglement.

Verkeerswandeling in
de gemeente met
aandacht voor
gevaarlijke punten en
verkeersregels

Mobiliteitsspel MoRe
(Mobiel 21)

Themabezoek aan de
dokter: wat is dat met
CO2 en fijn stof?

Promoten
vegetarische pastaavond (duiding
waarom veggie!)

Waar komt ons
eten vandaan?
Vegetarische en
lokale pasta-avond
voor de aankoop
van loopfietsjes.

We maken soep
zonder balletjes!

Waar komt ons
eten vandaan?

Waar komt ons
voedsel vandaan?
Lln brengen
verpakking mee en
zoeken uit.

Voedselkilometers
en het verband met
het milieu.
http://www.wwf.be/_
media/WWF-ontbijt- Bezoek aan de
leerl-nl_389479.pdf lokale (fruit)boer

Amfibieën en
reptielen:
beschermde
diersoorten!

Bezoek aan de lokale Deelname boeren
(fruit)boer
met klasse

Fietsreparatieouder
leert lln. hoe fiets te
onderhouden.

paddenoverzet

Oproep voor vrijwillige
fietspoolouders
tijdens Sam.
MOS-raad:
evaluatie voorbije
jaar + vooruitblik;
uitwerken thema
schoolfeest

mei

juni

MOS op PV en
ouderraad:
bespreken
fietspooltrajecten

Mobiliteitsspel Aya
(Mobiel 21) Waar
woon ik? Hoe kom
ik naar school?
Voorleesverhaal
MOS-TB Mobiliteit

naar de fietsenmaker naar de fietsenmaker naar de fietsenmaker naar de fietsenmaker

2de
Fietsvaardigheidstraining op de
speelplaats (3de
graad in het verkeer)

MOS-raad:
bespreken
fietspooltrajecten

maart

STRAPDAG (1)
Waar woon ik?
(Schoolbereikbaarheidskaart met
vervoerscirkels)

1ste
Fietsvaardigheidstraining op de
speelplaats (3de
LICHTWANDELING Mobiliteitsspel Aya
graad in het verkeer) (Donkere dagen)
(Mobiel 21)

MOS op PV en
ouderraad:
voorbereiden
Lichtwandeling

MOS-raad:
voorbereiden
Lichtwandeling

Verkiezingen MOSraad (leerlingen)
MOS is vast
agendapunt op PV
en ouderraad

Graad 3

Daguitstap: Fietstocht
'Picknick een hoeve'

Affiche + banner
Sam; Sam op de
website en in MOSbrief;

13-17/5: SAM!
(Strapweek 3)

MOS-stand op
schoolfeest:
voorstelling voorbije
MOS-jaar, verkiezing
MOSMOBI-logo +
voorstellen
doelstelling volgend
jaar (minder CO2)

Op 3,2,1 wielen:
Opnemen van STOP- schoolfeest ihkv
principe in
duurzame mobiliteit
schoolbrochure en - + introduceren
reglement.
mobiliteitsboom

Opstart try-out
fietspool

Voorbereiden
schoolfeest:
knutselen
duurzame 3,2,1
wielen

Voorbereiden
schoolfeest:
knutselen
duurzame 3,2,1
wielen

Voorbereiden
schoolfeest:
knutselen duurzame
3,2,1 wielen

Voorbereiden
schoolfeest:
wedstrijd ontwerp
MOSMOBI-logo

Voorbereiden
schoolfeest:
wedstrijd ontwerp
MOSMOBI-logo

Voorbereiden
schoolfeest:
Circusschool:
vreemde 1-, 2- en 3wielers

Voorbereiden
schoolfeest:
Circusschool:
vreemde 1-, 2- en 3wielers

Enkele spiegelvragen:

VISIE EN PLANNING:

LEERLINGENBETROKKENHEID:

BREED DRAAGVLAK:

Hoe/wanneer heeft school doelstellingen bepaald,
hoe/wanneer zorgen we voor inspraak in planning,
hoe/wanneer zorgen we voor een duidelijk actieplan
met acties op drie niveaus en doorheen ganse
schooljaar? Wie wordt betrokken bij de opmaak?
Hoe houden we rekening met beoogde milieu- en
educatieve winst?

Hoe kunnen we de lln van bij het begin betrekken?
Hoe/wanneer gaan we hun ideeën vragen? Welke
klassen nemen deel? Welke inbreng hebben zij?
Welke taken nemen zij op zich? Hoe/wanneer laten
we de lln mee evalueren? Hoe/wanneer kunnen we
hen (meer) verantwoordelijkheid geven? Hoe kaderen
we onze verschillende initiatieven voor de
leerlingen?

Hoe/wanneer en naar wie communiceren we over
onze MOS-activiteiten: met een eigen ontworpen
Hoe/wanneer worden leerkrachten, directie,
personeel, ouders, gemeente, externe organisaties,
logo, website, vaste rubriek in schoolkrant, een MOS- Hoe/wanneer zorgen we ervoor dat MOS een
structurele plaats krijgt op school bvb opgenomen in
…betrokken? Hoe/wanneer kunnen zij geïnformeerd infobord, op een maandopening of
schoolforummoment, lln die klassen rondgaan, een infobrochure, schoolreglement, schoolwerkplan, hoe
of ingeschakeld worden? Hoe/wanneer kunnen zij
hun ideeën aanleveren? Hoe/wanneer kunnen zij mee brief aan de gemeente of buurt … Hoe worden de
houdt de school bij activiteiten rekening met milieuverschillende milieu-initiatieven gekaderd voor de
impact, hoe zorgen we voor continuïteit (bv MOSevalueren? Wie, hoe en wanneer geven we echte
schoolleden?
leerlijn), hoe ‘meten’ we onze vorderingen op?
verantwoordelijkheid? ...

COMMUNICATIE:

VERANKERING:

