MOS-ACTIEPLAN

Thema:

Schooljaar:

We gaan voor logo ….

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): Deelname aan Week van het bos; Educatief Natuurbeheer (3de graad), klasplanten. We hebben een grijze speelplaats, de ruimte is
beperkt.
Hier streven we naar dit schooljaar: Opmaken van een vergroeningsplan met aandacht voor inheems groen, aanmaak nestkasten voor vogels en insecten. Aanleg insectenlokkende tuintje (opzoekwerk (door lln),
afbakenen perceeltje, verwijderen tegels, gereedmaken ondergrond, ...).
Doelstellingen van de school
Hier streven we naar op lange termijn: Creëren van rustig hoekje met inheemse gemengde haag; elke klas haar vierkantemetertuintje (indien gewenst), opstarten koesterburen in de school (?), organiseren van
plantenruildag ism oudercomité (?), implementeren van het didactisch aanbod van de in de school aanwezige natuur in het schoolwerkplan.
VISIE EN
LLNBETROK BREED
MOS-ACTIES
LEERMIDDELEN
MOS-SCHAKELS
COMMUNICATIE VERANKERING
(schoolniveau)
PLANNING
KENHEID
DRAAGVLAK
(klasniveau)
(externe expertise)
Hele school
Kleuters
Graad 1
Graad 2
Graad 3
Kleuters
Graad 1
Graad 2
Graad 3
MOS = vast
2de helft september:
agendapunt op PV en inleefmoment rond
OC.
natuurbeelden: Wat is voor jou
natuur? Hoe zie jij natuur in/op
onze school/speelplaats?

Klasgesprek rond
natuur brainstorm
natuur op school
(MOS TB natuur
p. 16)

Klasgesprek rond
natuur brainstorm
natuur op school
(MOS TB natuur p.
16)

Klasgesprek rond
natuur brainstorm
natuur op school
(MOS TB natuur
p. 16)

Klasgesprek rond
natuur brainstorm
natuur op school
(MOS TB natuur
p. 16)

sept.

okt.

Technische
.
handleiding
'Vergroening vd
schoolomgeving'ww
w.wwf.be/_media/w
wfTECHhandLOW_
261619.pdf
Navragen of aanleg
insectentuin
vergunnings-plichtig
is! Subsidies?

nov.

llnraad:
Samenbrengen
van klasideeën
groene school en
selecteren
haalbare ideeën

Advies inwinnen
over insectentuin
(Natuurpunt en/of
plaatselijke Veltafdeling)!

Zintuigenwandeling in het nabij
gelegen bos.

Haalbare ideeën worden in een Elke klas tekent of
knutselt haar
plan gegoten.
droomspeel-plaats
(natuur)

PV + OC:
afspraken invulling
vergroeningsplan
(wie doet wat tegen
wanneer?)

Oproep voor klusdag
en maken van
nestkastjes en
insectenhotel
(nieuwsbrief, website,
mail, …)

dec.

jan.

Week van het bos.
Verkiezing van de
leerlingenraad.

PV + OC +
schoolraad: Thema
en ideeën
bespreken.
Goedkeuring
schoolraad!!!
(préfinanciering)

Gereedschappen en
materialen voor
klusdag voorzien.
Subsidies deel 1
aanvragen.

Wedstrijd 'Wie
verzint een leuke
naam voor ons
insectenhotel?

PV + OC:
Voorbereiding
klusdag en
wedstrijd
insectenhotel.

Wedstrijd 'Wie verzint
een leuke naam voor
ons insectenhotel?'

Evaluatie 'ieder
diertje haar huisje'.
Waar moet nog
worden bijgestuurd?

llnraad: Ideetjes
voor het
schoolfeest ihkv
jaarthema

PV + OC: Thema
schoolfeest ihkv
jaarthema

Uitslag wedstrijd wordt
bekend gemaakt.
Hotel wordt feestelijk
ingehuldigd in bijzijn
van (groot) ouders.

febr.

Vanaf volgend
schooljaar: jaarlijks
nazicht van
insectenhotel en
reinigen van
nestkastjes

Op stap met de
vrienden van
Heverleebos en
Meerdaalwoud

Ecocentrum
Huizingen: 'Waar
is de boswachter?'
ihkv Week van het
bos.

Elke klas tekent of
knutselt haar
droomspeel-plaats
(natuur)

Elke klas tekent of
knutselt haar
droomspeel-plaats
(natuur)

Elke klas tekent of
knutselt haar
droomspeel-plaats
(natuur)

http://ikgeeflevenaan
mijnplaneet.indeklas
.be/nl/onderwijs/basi
sonderwijs_182.aspx

http://ikgeeflevena
anmijnplaneet.ind
eklas.be/nl/onderw
ijs/basisonderwijs_
182.aspx

http://ikgeeflevena Op zoek naar
(bij) De imker op
anmijnplaneet.ind kriebelbeestjes in bezoek.
eklas.be/nl/onderw en rond de school.
ijs/basisonderwijs_
182.aspx

Op stap met een
vogelringer/kenner (Natuurpunt)

Boek: Het
geschikte
nestkastje bouwen
(techniek)

Plan tekenen +
bouwen van
insectenhotel
(google
insectenhotel voor
model)

Klusouders helpen Papa/mama
bij maken van
schrijnwerker
nestkastjes
assisteert bij bij
bouw insectenhotel.

Klusdag met (groot)ouders
(voorbereiding insectentuin).

http://ikgeeflevena
anmijnplaneet.ind
eklas.be/nl/onderw
ijs/kleuteronderwij
s_180.aspx

Ieder diertje haar huisje!
(maken van nestkasten en
insectenhotel ism ouders)

Kleuters helpen bij 1ste graad helpt bij
opvullen van
opvullen van
insectenhotel.
insectenhotel.

Natuurbeheer-spel
(Natuurpunt)

maart
llnraad:
voorbereiding
MOS-standje op
schoolfeest

WG schoolfeest:
voorbereiding
schoolfeest

(bij) De imker op
bezoek.

Werkdag met
Natuurpunt in
nabijgelegen
natuurgebied.

WG schoolfeest:
voorbereiding
schoolfeest
Alternatieven voor
invasieven'
www.alterias.be/nl

Ecocentrum Diest:
'Waar is de
boswachter?' ihkv
Week van het bos.

Uitnodiging
schoolfeest

Aanplanten en inzaaien
insectentuintje.

Boekjes 'Bloem en
vlinder', 'Rupsje
Nooit Genoeg', en
Jonnie
(bibliotheek?).

Lespakket 'Zorgen
voor de natuur'
(onderbouw – 'kleine
diertjes').

Bijenkoffer VBR
(uitleendienst).
Lespakket 'Zorgen
voor de natuur'
(middenbouw –
'kleine diertjes')

Insectenlokkende
planten: uitzoeken inheemse top
10 (cf. brochure
Alterias).

Voorbereiding
schoolfeest ihkv
jaarthema

Voorbereiding
schoolfeest ihkv
jaarthema

Voorbereiding
schoolfeest ihkv
jaarthema

Voorbereiding
schoolfeest ihkv
jaarthema

Naar het
tuincentrum (met
ons plantenlijstje)
(nog te bepalen
welke klas er
gaat).

Naar het
tuincentrum (met
ons plantenlijstje)
(nog te bepalen
welke klas er
gaat).

Naar het
tuincentrum (met
ons plantenlijstje)
(nog te bepalen
welke klas er
gaat).

Naar het
tuincentrum (met
ons plantenlijstje)
(nog te bepalen
welke klas er
gaat).

april
Voorbereiding
llnraad:
voorbereiding
subsidieaanvraag
haag en m²-tuintjes MOS-standje op
schoolfeest

WG schoolfeest:
voorbereiding
schoolfeest.
PV + OC: voorstel +
stavaza subsidies

mei
Evaluatie jaarthema. Bepalen van
doelen en voorstel
acties voor volgend
schooljaar.

juni

llnraad: Afsluiten
jaarthema +
vooruit blikken en
ideetjes voor
thema volgend
schooljaar

MOS-standje op
schoolfeest.

Schoolfeest ihkv jaarthema,
inhuldiging insectentuintje en
bekendmaking
vergroeningsplannen volgend
schooljaar

Uitreiking brevet
'Natuurbeheerder
Junior'
(Natuurpunt) op
schoolfeest.

Bosklassen met
Afsluitende
aandacht voor het wandeling met
jaarthema.
Natuurpunt met
aandacht voor
insecten.

