MOS-ACTIEPLAN

Thema: TECHNIEK

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): Momenteel is er geen samenhang doorheen de verschillende klassen rond techniek. Het thema komt occassioneel in verschillende klassen
aan bod, dit evenwel zonder dat hierrond afspraken naar opbouw en verdieping werden gemaakt.

Doelstellingen van de school

Hier streven we naar dit schooljaar: Rode draad doorheen dit schooljaar is een maquette van onze klimaatvriendelijke school(omgeving)/dorp/stad in 2030. Doorheen het construeren van de maquette komen
technieken aan bod die we dit schooljaar reeds in de school proberen te realiseren. Inspiratie en ondersteunend materiaal zijn te vinden op www.dorpopschool.be en http://123tectime.pontonvzw.eu. Via techniek
houden we een 'verkenningsronde' binnen verschillende milieuzorgthema's.
Concrete acties die resulteren in milieuwinst: plaatsen van radiatorfolie (klusdag met ouders), ontwerpen en aanmaak van afvalmeter, ontwerpen en aanmaak van insectenhotel en -tuin(tje), organiseren van
fietsrepairdag (met hulp van klusouders), repair café tijdens schoolfeest.
Leerlingenbetrokkenheid: oprichten van een 'expertenpanel/architectenbureau' van leerlingen om het jaarproject in goede banen te leiden. Ze coördineren het project en brengen alle ideeën van de verschillende
klassen samen en gieten dit in een plan. Elke graad wordt 'expert' in haar vakgebied (thema), initieert telkens de andere klassen, en leidt de bouw van haar onderdeel in de maquette in goede banen.
Breed draagvlak: Bevragen van 'experten' (ouders, externen, professionals, ...) bij deelaspecten van het project (zowel plannen als technische uitvoering).
Hier streven we naar op lange termijn: Verankering: jaarlijkse fietsrepairdag@school. Op basis van de opgedane ervaring bij de opbouw van de maquette en MOS-acties wordt techniek in het curriculum opgenomen
en een verticale leerlijn uitgewerkt. Aankoop/aanmaak techniektorens en inrichting van een technieklokaal (i.s.m. oudercomité en schoolraad en indien mogelijk houtafdeling technische school).

VISIE EN
PLANNING

LLNBETROKK BREED
ENHEID
DRAAGVLAK

Brochure 'Denken
Durven Doen' per
graad bestellen
(www.vlaamsbraba
nt.be).

Samenstellen/verkiezing van
'expertenpanel
school/dorp van de
toekomst'.

PV: Brainstorm over
school van de
toekomst. Wie
coördineert welk
thema?

Introductie idee
klimaatvriendelijke
school/dorp van de
toekomst (2030) via
alle kanalen. Oproep
klusdag plaatsen
radiatorfolie via alle
kanalen.

PV + OC:
voorbereiden
klusdag.

Voorstelling plan
'Onze school/dorp in
2030'. Uitnodigen van
burgemeester en
schepenen.

sept.
Reserveren
Coö + plan
Techmobiel
maquette tekenen
(www.techmobiel.b en voorstellen.
e).

COMMUNICATIE VERANKERING

okt.

MOS-ACTIES
(schoolniveau)
Hele school

Kleuters

LEERMIDDELEN
(klasniveau)
Graad 1
Graad 2
Brainstorm
school/dorp van
de toekomst met
focus op natuur.
Wat willen we
anders?

Brainstorm
school/dorp van de
toekomst met focus
op energie. Wat
willen we anders?

Klusdag plaatsen van
radiatorfolie.

Bouwen van
'laagenergie'
woningen voor de
maquette (ism
2de graad).

Ontwerpen en
bouwen van
'windmolenpark'
voor de maquette.

Ontwerpen en
bouwen van
'laagenergie'
woningen voor de
maquette (ism
kleuters).

Coördinatie
ENERGIE
Ontwerpen en
bouwen van LEDverlichtingssysteem
voor de maquette.
Berekenen hoeveelheid radiatorfolie.

Inhuldiging van de
afvalmeter door de sint.

Wedstrijd
ontwerpen van
afvalmeter voor
de school.

Coördinatie
ontwerpen en
aanmaak van
afvalmeter.
Concept afvalvrij
school/dorp.

Wedstrijd ontwerpen De huisvuilwagen
Wedstrijd
ontwerpen van
van afvalmeter voor op school. Naar de
glasbol.
afvalmeter voor de de school.
school.

Aanmaak en plaatsen van
insectenhotel + aanleg
insectentuin i.s.m.
klusouders.

Maken van
Ontwerpen en
'bloemenweides' maken van
voor de maquette. 'boomgaarden' voor
de maquette.

nov.

dec.

jan.

Tussentijdse
evaluatie +
eventuele
bijsturing.
Hout voor hotel =
FSC-label!
Plantgoed
insectenlokkers =
zoveel mogelijk
inheems!

maart

Op verkenning in de
school. Welke
gebouwen vinden
we er? Welke
plantjes en diertjes?
(beginsituatie).

Graad 3

Wandeling in de
schoolomgeving met
focus op afval. (in
kaart brengen van
beginsituatie).

Wandeling in de
gemeente met
focus op natuur
(in kaart brengen
van beginsituatie).

Wandeling in de
gemeente met
focus op energie
(ook mobiliteit) (in
kaart brengen van
beginsituatie).

Bezoek aan molen
als energieopwekker.

Bezoek aan
bouwwerf in de
buurt met focus op
isolatie.

Naar de
verlichtingswinkel/
Doe-het-zelf
(adviesinwinning +
aankopen).

Naar het
containerpark met
spel 'Pak-je-afval'
(OVAM).

Naar het
containerpark met
spel 'Pak-je-afval'
(OVAM).

Naar het containerpark: inter-view
met afvalparkbeheerder ihkv
beroepen.

-

PV + OC:
Herhaling oproep
voorbereiden klusdag klusdag.
insectenhotel.

Bekendmaking
fietsrepairdag +
oproep voor fietsreparatieouders.

Expertenpanel:
opvolgen en ev.
bijsturen project.

febr.
Materiaal (lijm,
gereedschap, ...)
voor fietsrepairdag.

Kleuters

Brainstorm school Brainstorm
van de toekomst. school/dorp van de
toekomst met focus
op afval-preventie.
Wat willen we
anders?

Maquette komt in
inkomhal zodat
iedereen evolutie
mee kan volgen.

Expertenpanel:
opvolgen en ev.
bijsturen project.

Oproep klusdag
aanmaak/aanleg
insectenhotel en
tuin. Wedstrijd
ontwerpen van
afvalmeter.

Graad 3

Introductie idee
klimaatvriendelijke
school/dorp van de
toekomst (2030).

MOS-SCHAKELS
(externe expertise)
Graad 1
Graad 2

PV: voorbereiding
fietsrepairdag + oproep kandidaten WG
implementatie
Techniek.

Coördinatie
NATUUR
Ontwerpen en
maken van
zwaluwtorens voor
maquette (vb via
google).

Maken van
'amfibieënpoel' voor
de maquette.
Ontwerpen van en
berekenen materiaal
voor insectenhotel
(vbn via google).

Naar het
Naar de boomgaard Een zwaluwkenner Naar de
tuincentrum: welke i.f.v. de maquette.
op school!
houthandel voor
bloemen willen wij in
het insectenhotel.
de school/dorp van
de toekomst?

WG Techniek:
brainstorm + eerste
voorstel implementatie techniek in
schoolwerkplan +
eerste aanzet
leerlijnen.

Uitnodiging
schoolfeest met
repaircafé + oproep
vrijwilligers voor
repaircafé.

PV + OC:
voorbereiding
schoolfeest en
repaircafé. Oproep
WG techniek
(curriculum +
leerlijnen).

Uitnodigen
burgemeester en
schepenen voorstelling maquette
'Onze school/dorp in
2030'.

Ontwerpen en
bouwen van
openbaar
vervoersnet voor de
maquette.

Fietsrepairdag als
voorbereiding op
fietsweek. Iedereen brengt
de fiets mee en kijkt deze
na (banden, licht, remmen,
poetsen, ketting oliën, …).

Ontwerpen
bouwen van
fiets(snel)wegen
voor de maquette

Coördinatie
MOBILITEIT
Ontwerpen en
bouwen van
fietsparking(s) op
zonne-energie voor
de maquette.

Op bezoek bij de
fietsenmaker.

Bezoek aan NMBS- Bezoek aan Velo
station (werking
(werking +fietsstation)
herstelplaats)

Ontdek de
zonnecel (www.rvosociety.be).

april
Lijm, gereedschap, e.d.
voorzien.

Expertenpanel:
opvolgen en ev.
bijsturen project.

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

Leerlingen lichten
Inhuldiging maquette
(op vrijwillige basis) door burgemeester
concept aan
of schepen.
bezoekers
schoolfeest
maquette toe.

mei

juni

Oproep in de klassen
voor meebrengen
kapot speelgoed e.d.
voor repaircafé.

Brood maken op
de boerderijklas
(GWP)

Opname
fietsrepairdag
@school in
schoolwerkplan +
opbouw specifieke
leerlijn hierrond.

Schoolfeest met
repaircafé: leerlingen
herstellen samen met
klusouders kapotte
spulletjes (vrijwillige
bijdrage t.v.v. aankoop
techniektoren).
Voorstelling maquette.

Afwerken
maquette.

Afwerken
maquette.

Afwerken
maquette.
Ontwerpen en
aanmaak
collectebus voor
repaircafé.

Afwerken maquette.

We overnachten op
school en maken
zelf pizza!

