MOS-ACTIEPLAN

Thema:
biodiversiteit/koesterburen

Schooljaar:

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)? Educatief natuurbeheer (3de graad), paddenoverzet (3e lj.), vogels voeren en beloeren (3e en 4e lj.), ecologische moestuin doorheen
alle klassen.
Hier streven we naar dit schooljaar: Introduceren gemeentelijke koesterburen (www.koesterburen.be (gemeenten): elke graad kiest een koesterbuur waar ze meer over willen weten. Feestmoment met voorstelling
alle koesterburen door de klassen + verkiezing schooltotem (koestersoort die de school 'adopteert'). Aanleg modderpoel voor huiszwaluw. Opstarten samenwerking met externe experten (Regionaal Landschap,
Doelstellingen van de school Nauurpunt, Velt, ...) voor het uitwerken van specifieke koesterburen/totemacties. Introduceren reizende ideeënbus.
Hier streven we naar op lange termijn: creëren van een leerlijn natuur i.f.v. de schooltotem (en bij uitbreiding de gemeentelijke koesterburen).
VISIE EN
PLANNING

LLNBETROK BREED
COMMUNICATIE VERANKERING
KENHEID
DRAAGVLAK

MOS-vergadering
aangevuld met
externe partners

Vergadering met
gemeente, NP, RL
en experten
voorstelling
koesterproject op
de ouderrraad

sept.
Verkiezing MOSleerlingen.
Voorbereiding
tussentijds
feestmoment.

Project koesterburen
aankondigen via alle
kanalen + uitnodiging
feestmoment nov.

(her) Introductie
Groene Ridder
Week van het afval in
alle klassen

MOS-ACTIES
(schoolniveau)
Hele school
Intro toneeltje door
leerkrachten: wie zijn toch die
koesterburen?
Inleefmoment: naar het
leefgebied van de koesterbuur.

Uitnodiging
totemverkiezing
ouders, RL, pers,
burgemeester en
schepenen

Kleuters

Alle lln.: wedstrijd
ontwerp
schooltotem

Verkiezing
ontwerp
schooltotem (alle
betrokkenen)

Tussentijdse
evaluatie +
eventueel
bijsturing.

MOS-lln. maken
nieuwe reizende
MOS-ideeënbus.

Buurtbewoners
sensibiliseren voor
plaatsen
zwaluwnesten

dec.

jan.

Jaarlijkse reiniging
voederplanken.

Uitnodiging
inhuldiging
schooltotem (ouders,
RL, pers,
burgemeester en
schepenen).

MOS-lln. gaan in
de klassen met
ideeënbus.

Kleuters

Kennismaking met Kennismaking met Kennismaking met Op stap naar de
Met natuurgids op
de huiszwaluw
de veldleeuwerik de familie vleermuis boomgaard in het zoek naar
(Beeldbank).
(Youtube).
(Beeldbank).
huiszwaluwnesten
dorp.
in (de woonwijk
van) het dorp.

Eikelmuis:
lesblaadjes, PC
ea, handpopmuis
knutselen,
aanleren
koesterlied.

Huiszwaluw:
totemaffiche,
koestermemory,
internet, folder
Regionaal
Landschap.
Koesterlied.

Akkervogels: de
veldleeuwerik.
Totemaffiche,
werkbladen,
prenten, aanleren
koesterlied.

Grootoorvleermuis:
omgeving van de
vleermuis
knutselen,opzoekwerk, koesterlied.

Ontwerpen
schooltotem voor
de wedstrijd.

Ontwerpen
schooltotem voor
de wedstrijd.

Ontwerpen
schooltotem voor
de wedstrijd.

Ontwerpen
schooltotem op
schaal voor de
wedstrijd.

Peer tutoring: elke
klas maakt een
deel vd totem.
Klusouders
monteren hem.

Peer tutoring: elke
klas maakt een
deel vd totem.
Klusouders
monteren hem.

Peer tutoring: elke
klas maakt een
deel vd totem.
Klusouders
monteren hem.

Peer tutoring: elke
klas maakt een deel
vd totem.
Klusouders
monteren hem.

Vogels voeren (2e
kleuter en 4e lj) en
beloeren (3e lj)

Aanmaak schooltotem met
schrootmateriaal (ism
klusouders).

Vogels voeren en
beloeren (3de en 4de
lj)

Overleg op
schoolbestuur
voorstel
modderpoel.

Voorbereiding
schoolfeest rond
Koesterburen

Voorbereiding
schoolfeest met
o.a. ouderraad

Voorbereiding
schoolfeest

Voorbereiding
schoolfeest met
o.a. ouderraad

Uitnodiging
schoolfeest in
gemeentelijke infoblad
+ alle andere kanalen

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

Ouderraad
schenkt
hoogstamfruitsap
in boomgaard.

Schoolfeest
MOS-bus + affiche
tonen

maart

Pers uitgenodigen bij
aanplant fruitbomen.
Verslag + foto´s aan
Natuurpunt en RL
voor publicatie.

Brochure
telweekend vogels
van Natuurpunt.

Paddenoverzet 3de lj
en natuurouders.

Observeren
akkervogels met
conservator
akkerreservaat en
vogelkenner.

Tussentijds feestmoment:
inhuldiging schooltotem door
burgemeester en/of schepen.

Terreinactie:
Aanplanten
hoogstamfruit in
boomgaard van
Natuurpunt.

MOS-lln. gaan in de
klassen met
ideeënbus.
Banner maken
¨Welkom zwaluwen¨. Waarom de
huiszwaluw
modder nodig
heeft.

april
Klasdoorbrekend
atelier i.f.v. de
koestertentoonstelling.

Klasdoorbrekend
atelier i.f.v. de
koestertentoonstelling.

Klasdoorbrekend
atelier i.f.v. de
koestertentoonstelling.

Vleermuiskasten:
hoe zit dat? Plan
tekenen + materiaal
berekenen.

Terreinactie:
Modderpoel
aanleggen op
schoolterrein +
kunstnesten.

Naar de
houthandel of doehet-zelf (FSChout!).

Klasdoorbrekend
atelier i.f.v. de
koestertentoonstelling.

Terreinactie:
Tellen van
zwaluwnesten
samen met
vogelkenner in de
woonwijk.

Terreinactie 5de
en 6de lj:
vleermuiskasten
maken met
natuurouder.

mei

juni

Graad 3
Een vleermuizenavondwandeling in
het park met
natuurgids samen
met de ouders.

Naar de
schroothandel.

febr.
Werkgroep: Eerste
aanzet leerlijn voor
schooltotem naar
volgend jaar

Zoektocht
wandeling naar de
akkers met een
natuurgids.

Tussentijds feestmoment:
voorstelling koesterburen door
de klassen + verkiezing
schooltotem.

nov.
Afspraken met
schroothandelaar

Graad 3

MOS-SCHAKELS
(externe expertise)
Graad 1
Graad 2

Knibbel knabbel
muisje over
(eigen lesje over
muizen).

okt.
Oproep klusouders
voor aanmaak
schooltotem.

LEERMIDDELEN
(klasniveau)
Graad 1
Graad 2

Afvalarm schoolfeest
Opmaak leerlijn rond
schooltotem.

Schoolfeest:
wandeling met opdrachten
langs verblijfplaatsen
koesterburen.

Verkoop van
eikelmuiskasten en
vleermuiskasten op
schoolfeest.

