MOS-ACTIEPLAN

Thema: WATER

Schooljaar:

We gaan voor logo ….

Adres school:

Naam school:

Huidige situatie van de school (welke initiatieven zijn er al en/of blijven doorlopen van vorige(e) schoolja(a)r(en): MOS-werkgroep met leerlingen (worden verkozen); aandacht voor waterbesparing en hygiëne in de lessen (lesmethode).
Hier streven we naar dit schooljaar: Promoten van leidingwater als drinkwater. Aankoop van klasbekers + karaffen voor de refter (Sint). Plaatsen van regenwaterton voor planten en borden (doel: 5% leidingwater
besparen). Sponsortocht tijdens wereldwaterdag (W4W) t.v.v. regenwaterpunt in het zuiden.
Doelstellingen van de school Hier streven we naar op lange termijn: Bannen van alle gesuikerde dranken op school: leidingwater als enige dorstlesser (gezondheid, afvalpreventie, water). Thema water, afval en gezondheid verbinden en
verbreden tot één gezamenlijk project met duidelijke leerlijnen en neerslag ervan in schoolwerkplan. Opstart scholenband (www.scholenbanden.be) met een school in het zuiden. Bij vernieuwen speelplaats,
plaatsen van regenwaterreservoir voor toiletten (subsidies AGION?).
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

sept.

Contacteren
Watergroep voor
bestelling karaffen
(www.dewatergroe
p.be)

Ondertekenen
waterzuinigheidsverklaring voor
kinderen +
ophangen in elke
klas

Uitzoeken
waterproject
www.protos.be

Alle leerlingen:
Verkiezing picto's
en slogans voor
wastafels en
toiletten

OC: voorstelling
jaarthema. Vraag
om medewerking
en ondersteuning
(klasbekers,
karaffen).

Communicatie
jaarthema via alle
kanalen (blogs, FB,
affiches, banners, ...)

Herhaling gemaakte
afspraken rond
afvalpreventie. MOS
is vast agenda-punt op
PV en OC.

Verhaal ‘Erik de
waterkapitein’
(MOS-TB).
CD watergeluiden

Verhaal ‘Erik de
Activiteiten TB
waterkapitein’
Water: waterpad
(MOS-TB).
Lesactiviteiten uit
‘Op avontuur in de
natuur’

Activiteiten TB
Water: waterpad.
Leerlingen nemen
wekelijks de
meterstanden op.

Volg de
waterleiding! Een
speurtocht naar de
watermeter.

Volg de
waterleiding! Een
speurtocht naar de
watermeter.

Volg de
waterleiding! Een
speurtocht naar de
watermeter.

Volg de
waterleiding! Een
speurtocht naar de
watermeter.

Verkiezing picto's en
slogans voor
wastafels en toiletten

Wekelijks opnemen en Zuinig met water! Wedstrijd
doorgeven van
slogans en picto’s voor
meterstanden door lln wastafels en toiletten.
3de graad (beurtrol)
(hele schooljaar)

Leren waterzuinig
handen wassen,
tanden poetsen,
hygiëne

Activiteiten TB
inzake
waterverbruik, of
‘Op avontuur in de
natuur’

Wedstrijd slogans
en picto’s voor
wastafels en
toiletten.

Wedstrijd slogans
en picto’s voor
wastafels en
toiletten.

Op bezoek in de
toiletten; uitleg
watersparende
toets en picto’s
handen wassen

Op bezoek in de
toiletten; uitleg
watersparende
toets en picto’s
handen wassen

Op bezoek in de
toiletten; uitleg
watersparende
toets en picto’s
handen wassen

Op bezoek in de
toiletten; uitleg
watersparende
toets en picto’s
handen wassen

Sint geeft klasdrinkbekers en Waterproefjes en Waterproefjes en
proeven van water proeven van water
karaffen voor in eetzaal:
overschakelen op drinken van
leidingwater in klassen en
refter.

Waterproefjes en
proeven van
water.
Leidingversus
flessenwater
(google)

Waterproefjes en
proeven van
water. De weg van
drankverpakkingen (google)
(Afvalpreventie)

Introductie thema water:
schooltoneeltje: afvalmascotte
stelt nieuw vriendje
(watermascotte) voor.
Waterarme dag op school
(hoofdkraan toe).

okt.
MOS-WG:
voorbereiden
blinde waterproef
nieuwjaarsreceptie

nov.

dec.

PV + OC:
Goed motiveren in alle
voorbereiding Sint communicatie
waarom klasbekers en
karaffen
(gezondheidsbeleid,
afvalpreventie, …).

Aanmaak
ontwerptekst
schoolreglement
voor opname van
water (afval +
gezondheid)
Tussentijdse
evaluatie +
eventuele
bijsturing

Uitnodiging waterige
nieuwsjaarreceptie.
Verslag sint via
nieuwsbrief, blog, FB,
…
MOS-WG: ideetjes
+ voorbereiden
werelwaterdag +
W4W

Invoeren van
klasbekers en karaffen
in refter (beurtrol
vullen van karaffen
door lln).

PV + OC:
bespreken
ontwerptekst
schoolreglement

Waterige' nieuwjaarsreceptie
Spel: ‘blinde waterproef’.

jan.
Schoolraad:
voorstellen +
bespreken
aanpassing
schoolreglement

febr.

Communicatie rond
W4W + oproep
sponsoring t.v.v.
regenwaterput.

Contacteren
www.scholenband
en.be voor zoeken
van school in het
zuiden.

Water hier en in het Zuiden:
introductie door mascottes,
W4W t.v.v. regenwaterput in
zuiden (wereldwaterdag 21/3)

Doe de Gloob
(Djapo)

De Gloobfanfare:
Water (Djapo) of
lessenpakket De
Groene IJsbeer

Lessenpakket De
Groene Ijsbeer
(Djapo). Maken
van spandoeken
e.a. voor W4W.

Lessenpakket De Walk4Water in de Walk4Water: naar Walk4Water: naar Walk4Water: naar
Groene Ijsbeer
buurt van de
de watertoren/
de watertoren/
de watertoren/
(Djapo). Maken
school
waterzuivering/… waterzuivering/… waterzuivering/…
van spandoeken
e.a. voor W4W.

Knutselen rond
water voor
schoolfeest

Ontwerpen en
maken van
pluviometer
(google) (techniek)

Ontwerpen en
maken van
maquette rond
waterkringloop
(techniek)

Ontwerpen en
maken van
waterzuivering
(google) (techniek)

maart
Aanpassing druk
infobrochure en
schoolreglement

april

MOS-WG:
evaluatie W4W +
wereldwaterdag +
voorbereiden
schoolfeest

PV + OC:
voorbereiden
schoolfeest

Resultaten opbrengst
W4W. Aankondiging +
uitnodiging
schoolfeest.

MOS-WG: laatste
voorbereidingen
schoolfeest.
Evaluatie voorbije
jaarthema +
ideetjes volgend
schooljaar.

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

juni

Inhuldiging regenwaterton +
opening
tentoonstelling
door voorzitters
OC + schoolraad

MOS-waterstand op
het schoolfeest +
bekendmaking
waterbesparing en
meterstanden.

Aangepaste infobrochure schoolreglement water (afval +
gezondheid, klasbekers, karaffen)

Schoolfeest in het waterthema
met inhuldiging
regenwaterton. Tentoonstelling
waterproject.

Plaatsen en
aansluiten
regenwaterton
i.s.m. klusjesman
van de school
(techniek)

Water sparen met
Walter de druppel
(ecocentrum
Kessel-Lo) of de
wereld v.d.
Waterfee (Vinne
Zoutleeuw)

Schoolreis naar
Hidrodoe (de
waterkringloop) of
'Wauw water'
Vinne Zoutleeuw

Schoolreis naar
Hidrodoe (watervervuiling) of
'Wauw water'
Vinne Zoutleeuw

