MOS-ACTIEPLAN

Thema: VOEDING (GEZONDHEID)

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 de Smaak en de witloofbox (provincie Vlaams-Brabant); gezond ontbijt; woensdag: fruitdag (www.fruit-opschool.be); de actieve voedingsdriehoek komt in alle klassen aan bod; MOS is een vast agendapunt op zowel PV als OC.
Hier streven we naar dit schooljaar: Verdiepen/verbreden educatief/pedagogisch aspect tijdens Week van de Smaak en Gezond Ontbijt, opstart moestuintjes in vier klassen (op vrijwillige basis) ism Velt en/of
(groot)ouders, deelname aan Wereldwaterdag/Week van de Voedselwacht met introductie van kraanwater als dorstlesser en klasbekers voor elke klas (ism oudercomité).
Doelstellingen van de school
Hier streven we naar op lange termijn (3 jaar): Invoeren van Donderdag Veggiedag (overleg met cateraar en ouders!); implementeren van moestuinwerking in alle klassen (opname in schoolwerkplan en uitwerken
verticale leerlijn); bannen van alle gesuikerde dranken op school: kraanwater als enige dorstlesser (Kranige School); actie (soep? ontbijt? ...) t.v.v. Werelddag tegen armoede.
VISIE EN
LLNBETROK BREED
MOS-ACTIES
MOS-SCHAKELS
LEERMIDDELEN
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
Op zoek naar
expertise voor de
moestuin
(Velt of (groot)ouder(s)

Verkiezing Slaatje
MOS (lln die het
jaarthema mee
willen uitdenken
en uitwerken)

PV (aug) + OC:
voorstel +
bespreking 1ste
ontwerp actie-plan
jaarproject

Bevindingen
inleefmoment rond
voeding op centrale
bord

Opstart woensdag:
fruitdag

Inleefmoment (per klas):
bevindingen van de lln komen
op het centrale bord van de
school.

Klasgesprek: Wat
eet jij (niet) graag?
Boekje
www.123aantafel.
be

Waar komt ons
eten vandaan?
Gedachtenplattegrond maken

Wat eten wij? Over
eetgewoon-ten
vroeger en nu
(voorbereiding
interview)

Voedsel in de
wereld (wereldkaart: www.
vlaamsbrabant.be/
mos (EDOideeënfiche)

Educatief pakket
Tutti Frutti: actieve voedingsdriehoek + Lekker van
ver!

Educatief pakket
Tutti Frutti: actie-ve
voedingsdrie-hoek
+ Lekker van bij
ons!

Educatief pakket
Tutti Frutti: actieve voedingsdriehoek + aardbei en
meloen in elk
seizoen?

sept.
Reserveren Halve Slaatje MOS:
Maan en bakker
voorbereiding
(januari) en Walter Soep op School
de druppel (maart)

Promoten en duiden Inschrijven voor
via alle kanalen van
witloofbox (prov.
actie Soep op School Vlaams-Brabant)

okt.
PV: duiding +
afspraken rond
Week vd smaak

Opstellen zaai- en
plantplan (ism met
Velt of
(groot)ouders)

Slaatje MOS:
voorbereiding
Ontbijt met een
+je

dec.
Tussentijdse
evaluatie +
eventuele
bijsturing

Naar de
wereldwinkel:
introductie eerlijke
handel (Fair trade
label)

Naar de markt/
boerderij/winkel
voor de soep (af te
spreken)

Naar de markt/
boerderij/winkel
voor de soep (af te
spreken)

Naar de markt/
boerderij/winkel
voor de soep (af te
spreken)

Bakker achter de
schermen (+
aankoop brood
voor ontbijt)

Een havermoutkoekje van eigen
deeg! (Halve
Maan Diest)

Aankoop voor het
ontbijt: op zoek
naar (de betekenis
van) labels

Week van de Smaak
(Soep op School)

Klimaatvriendelijke soep met
streekeigen en
seizoensgebonden groentjes

Elke klas maakt
Elke klas maakt
haar eigen soep! haar eigen soep!
(MOS EDO-fiche) (MOS EDO-fiche)

Elke klas maakt
haar eigen soep!
(MOS EDO-fiche)

Verborgen CO2vreters www.
Voedselvoetafdruk.be. Soep
maken! (MOS
EDO-fiche)

Gezond ontbijt

Ontbijt met een +je (bio)

www.123aantafel. Lessen uit www.
be/05/05b.html
lessenpakket.be
(lekker ontbijt)
(Brood)

Lessen uit www.
lessenpakket.be
(Bio-, hoeve- en
streekproducten)

Lessen uit www.
lessenpakket.be
(Bio-, hoeve- en
streekproducten)

Wereldwaterdag/Week van de
Voedselwacht: klasbekers voor
elke klas! (promoten van
kraanwater als dorstlesser)

Pakket Wild van
water
(www.wildvanwate
r.be/Wonderwijs/L
eerkrachten/Kleut
er.aspx)

Pakket Wild van
water (www.
wildvanwater.be/W
onderwijs/Leerkrac
hten/1stegraad.as
px)

Water in de wereld
(wereld-kaart:
www.
vlaamsbrabant.be/
mos (EDOideeënfiche)

Introduceren
watervoetafdruk:htt
p://vimeo.com/263
19648 en
www.watervoetafdr
uk.be

Waar komt het
water in onze
school vandaan?
(op zoek naar de
watermeter)

Water sparen met
Walter de druppel
(ecocentrum
Kessel-Lo)

Water sparen met
Walter de druppel
(ecocentrum
Kessel-Lo)

Water sparen met
Walter de druppel
(ecocentrum
Kessel-Lo)

Opstart moestuintjes/m²tuintjes (1 voor de kleuters en
1 per graad)

Doe de Gloob:
voeding +
lesideeën www.
10op10.velt.be

Pim Pompoen
kwartetspel +
lesideeën www.
10op10.velt.be

Pim Pompoen
kwartetspel +
lesideeën www.
10op10.velt.be

Pim Pompoen
kwartetspel +
lesideeën www.
10op10.velt.be

Zaaien en planten
met
moestuin(o)pa
(Velt?)

Zaaien en planten
met
moestuin(o)pa
(Velt?)

Zaaien en planten
met
moestuin(o)pa
(Velt?)

Zaaien en planten
met
moestuin(o)pa
(Velt?)

Naar de kinderboerderij

Naar de kinderboerderij

Boeren met klasse Op GWP naar de
(www.
boerderij
Vlaamsbrabant.be
)

nov.

Naar de markt/
boerderij/winkel
voor de soep (af te
spreken)

Interview met
mama/papa en
oma/opa: wat aten
zij als kind?

OC: voorstellen
Duiding via alle
WWD/Voedselwac kanalen van 'Ontbijt
ht + vraag om
met een +je'
ondersteuning
aankoop
klasbekers
PV: duiding +
afspraken rond
Ontbijt met een
+je

jan.
Slaatje MOS:
voorbereiding
WWD en
klasbekers

Voorbereiden
opstart moestuintjes (betrokken
klassen, (o)pa/
Velt)

Verslag 'Ontbijt met
een +je'; aankondiging
en duiding
WWD/Voedselwacht
(via alle kanalen)

febr.

maart

Draaiboek GOOS
(www.logokempen
.be/afbeeldingen/F
ile/Draaiboek%20
Gezond%20ontbijt
%20op%20school.
pdf)

PV: duiding +
afspraken rond
WWD/Voedselwac
ht

Slaatje MOS:
Evaluatie WWD
en opvolging
klasbekers

Verslag opstart
moestuintjes +
aankondiging en
duiding schoolfeest
via alle kanalen

april
Afspraken rond
onderhoud tuintjes
tijdens vakantie
(ouders, buren,
…)

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

juni

Slaatje MOS:
voorbereiding
MOS-stand +
eindevaluatie en
ideetjes volgend
schooljaar

PV + OC:
ronselen van
eerste ideetjes
voor volgend
schooljaar
(verdieping?)

Laatste uitnodiging
schoolfeest via alle
kanalen

Zaaien, planten, en
onderhoud moestuin
met (o)pa (Velt?)

PV + OC:
eindevaluatie +
aanzet actieplan
volgend schooljaar

MOS-stand met
Zaaien, planten, en
proevertjes en
onderhoud moestuin
verkoop van groenten met (o)pa (Velt?)
uit de tuintjes

Schoolfeest: Proevertjes van
Pim Pompoen + verkoop van
groenten uit de tuintjes

Maken van proevertjes www.
10op10.velt.be

Maken van proevertjes www.
10op10.velt.be

Maken van proevertjes www.
10op10.velt.be

Maken van proevertjes www.
10op10.velt.be +
boekhouding
(prijsberekening)
verkoop groenten

Aankoop van
(bio)groenten voor
de proevertjes (bij
plaatselijke boer/
markt/winkel)

