
 

 

  



1. DE GOODPLANET CHALLENGES IN HET KORT 
 

5 CHALLENGES 
Jezelf inzetten voor de planeet kan ook op een haalbare en leuke manier. Daarom staan eenvoudig te 
realiseren gebaren centraal in de campagne. De GoodPlanet Challenges zijn motiverende uitdagingen 
voor deelnemers. Ze z ijn concreet en leuk uit te voeren ! Wie kan zich inschrijven? Scholen, bedrijven, 
verenigingen, gemeenten, gezinnen… 

 

5 DAGEN 
Per uitdaging is er één gemeenschappelijke dag waarop we met zoveel mogelijk mensen uit heel België 
een positief gebaar maken voor de planeet. Want wanneer we met veel zijn, zijn we krachtig en 
zichtbaar en kunnen we werkelijk iets veranderen.  Alle deelnemers zetten zich op dezelfde dag in voor 
dezelfde uitdaging ten voordele van het milieu. Elk gebaar telt en samen kunnen we de toekomst van de 
planeet veranderen.  

 

5 THEMA’S 
Om de milieuproblematieken beter te begrijpen focust de campagne op 5 thema’s : voeding, afval, 
energie, water en de band met de natuur. Wanneer we iets ondernemen voor de planeet is het uiteraard 
belangrijk dat we begrijpen waarom ☺  

 

3 NIVEAUS VAN ENGAGEMENT 
Om tegemoet te komen aan de voornemens en realiteit van iedere groep, kan je zelf je niveau van 
betrokkenheid kiezen :  

• Niveau 1 – op de actiedag 
Samen met alle andere deelnemers ga je de uitdaging aan op de dag van de actie. 

• Niveau 2 – op langere termijn  
Je spreidt de actie uit over een langere periode rond de dag van de actie of op regelmatige basis 
doorheen het jaar.  

• Niveau 3 – Daag iemand anders uit  
Heb je nood aan een extra uitdaging ? Verspreid de actie dan mee door iemand anders te overtuigen de 
uitdaging ook aan te gaan. 

Je kan je richten tot een bekende persoon of iemand uit jouw omgeving en hem of haar overtuigen om 
de uitdaging voor de planeet ook te volbrengen. Je kan ook mensen aanspreken op straat of tijdens een 
evenement (bv. een flash mob) en een foto nemen.  Alle ideeën zijn welkom ! 

 

À LA CARTE  
Je kan kiezen om je in te schrijven voor één of meerdere uitdagingen. Voor iedere uitdaging kan je ook je 
niveau kiezen. Natuurlijk is het ook mogelijk om met meerdere afdelingen, klassen, vestigingen… in te 
schrijven. Als het moment van de actiedag niet goed uitkomt komt, kan je de uitdaging ook op een ander 
moment aangaan..  

  



2. WAAROM INSCHRIJVEN 
 

 

POSTER       
Na de inschrijving ontvang je ongeveer midden 
september een affiche per post om de actie in 
en rond de school, bedrijf… te promoten.  

In het online inschrijvingsformulier kan je 
aangeven hoeveel posters je wenst. Zodra ze 
aankomen kan je ze ophangen om zo goed 
mogelijk zichtbaarheid aan de campagne te 
geven. 

ONLINE MATERIAAL  
Op de website www.goodplanetchallenges.be kan je onder de link « Tools » een reeks documenten 
terugvinden die de organisators begeleiden bij de challenges. 

Voor iedere challenge bestaat er : 

• Een thematisch dossier met de basistheorie om de actie voor te bereiden. 

• Een praktische fiche met allerlei tips en tricks voor een goede organisatie. 

• Een reeks pedagogische fiches voor scholen Gebruiksklaar om de leerlingen het thema bij te 

brengen en opgedeeld in verschillende opleidingsniveaus. 

• Een informatiefiche in de vorm van een stripverhaal om aan de ouders uit te leggen wat jullie 

gaan doen en waarom. Je kan dit bijvoorbeeld vooraf mee naar huis geven met de leerlingen.  

• Een interactieve quiz (powerpoint) : een snelle en leuke manier om met de leerlingen het thema 

te leren kennen. 

• Een voorbeeldposter van de challege. Je kan deze afdrukken, eventueel personaliseren en overal 

ophangen. 

Daarnaast vind je er ook : 

- Een introductiedossier over de campagne : hierin staat het concept en de werking uitgelegd. 

- Een praktische fiche om de uitdaging op niveau 2 (voor langere periode) te realiseren. 

- Een pagina over de challenge op niveau 3, met ideeën en tips om iemand uit te dagen. 
De digitale versie van de algemene poster en de flyer.  
 

 

Inschrijven voor de GoodPlanet Challenges is deelnemen aan een wereldwijde beweging die zich inzet 
voor het milieu. Het is een eenvoudige en leuke manier om kennis te verwerven over het milieu binnen 
de context van je school, bedrijf... En precies omdat het eenvoudig en leuk is, vormt het een ideale 
gelegenheid om kennis over het milieu binnen de context van de school, bedrijf, vereniging… te krijgen. 

Doorheen het jaar staat GoodPlanet klaar om bij elke uitdaging praktische tips te geven, didactisch 
materiaal te voorzien en je te ondersteunen bij de communicatie . 

 

Opgelet: de algemene poster is het enige document dat jullie per post toegestuurd krijgen. 
De overige documenten kan je op de website raadplegen : www.goodplanetchallenges.be .  

http://www.goodplanetchallenges.be/
http://www.goodplanetchallenges.be/


 

 

 

NEWSLETTER 
Bij iedere challenge ontvang je 3 nieuwsbrieven : één maand voor de actie, de week voor de actie en 
enkele dagen na de actiedag .   

Hierin krijg je allerlei praktische advies, informatie over het thema, goede ideeën of een overzicht met 
foto’s en verhalen van wat jullie gedaan hebben.  

 

FACEBOOK 
Op de facebookpagina van onze campagne kan je jullie verhalen en foto’s delen. Inspireer anderen of 
neem er een kijkje om ideeën op te doen.  

Van tijd tot tijd posten we er ook informatie en actualiteit over het thema. 

 

 

 

IN DE MEDIA 
De GoodPlanet Challenges zijn dé ideale gelegenheid om aan iedereen te laten zien dat opkomen voor 
het milieu geweldig leuk kan zijn. Daarom geven wij graag aandacht in de media aan de leuke acties die 
de scholen uitvoeren.  

Bij je inschrijving kon je al opgeven of je graag de media over de vloer krijgt op de dag van je uitdaging. 
Voor iedere uitdaging selecteren wij een aantal gemotiveerde scholen. Op de dag zelf staan wij die 
scholen extra bij bij de uitvoering van hun acties. 

Enkele dagen voor iedere actie sturen wij een bericht naar de lokale en nationale media. De dag van de 
actie zelf zijn wij aanwezig op de geselecteerde scholen.  

 

  

Check je mailbox regelmatig. Via de nieuwsbrief blijf je op te hoogte, ontvang je tips en krijg 
je er zin in. Het is een echt opwarmertje voor de uitdaging ! 

 

 

Like en volg onze Facebook-pagina, blijf op de hoogte en deel je verhalen ! Ze is er voor jullie, 
dus hou ze zeker levend ! 

https://www.facebook.com/GoodPlanetChallenges/


 

3. MISSIE VOOR DE LEERKRACHT 
 

COORDINATIE 
Het organiseren van één of meerdere acties voor de campagne of het milieu vraagt een logistieke en 
pedagogische inspanning . 

 
HIERONDER EEN (MOGELIJK) STAPPENPLAN OM DE CAMPAGNE TE LANCEREN : 

• Stel de campagne voor aan de directie en vraag om hun toestemming en ondersteuning (moreel 
of logistiek) ; 

• Stel de campagne voor aan het team (educatieve team, het klimaatteam, …) en zoek uit welke 
leer--krachten bereid zijn mee te doen. Verdeel de educatieve, communicatieve en 
organisatorische taken. 

• Het is de bedoeling een coördinerend team te vormen : 
o Met leerkrachten 
o Met leerlingen (vrijwilligers of per klas) 
o En waarom ook geen ouders (ouderraad…) ? 

 
DE CHALLENGES ORGANISEREN : 

• Kies het gepaste niveau van de challenge in functie van de context en jullie doelstellingen 
(éénmalige actie, een actie over een langere periode of iemand anders uitdagen) ; 

• Neem de schoolkalender ernaast en kijk na of de datum van de challenge uitkomt. Als dat niet het 
geval is kan je de datum aanpassen ; 

• Maak een overzicht van de klassen en leerkrachten die zullen meehelpen met de voorbereidingen, 
communicatie en het verloop van de challenge ; 

• Overloop de praktische fiche en beslis samen over de uitvoering en organisatie van de challenge ; 

• Vergeet de kant-en-klare informatie (zie hieronder) niet te verspreiden. 

•  

SENSIBILISATIE 
Het is belangrijk dat de deelnemers het belang van de uitdaging die ze aangaan begrijpen. De challenges 
doet nadenken over onze manier van leven en de impact ervan op ons leefmilieu. 

Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen zijn er verschillende opties mogelijk : oefeningen in de klas 
over specifieke onderwerpen, films, klasbezoeken etc. In het thematische dossier van iedere challenge 
vind je theorie over het onderwerp, de problematieken, mogelijke oplossingen maar ook interessante 
links terug. Onze kant-en-klare educatieve fiches per schoolniveau vind je terug op de website. Alle tools 
op de website zijn vergrendeld met een paswoord, dat je ontvangt zodra je ingeschreven bent. 

Met het derde niveau van de uitdaging kan je leerlingen nog actiever te betrekken bij het initiatief. Om 
iemand anders te overtuigen de uitdaging aan te gaan moeten de leerlingen immers zelf goede 
argumenten boven halen. De praktische fiche voor niveau drie van de uitdaging helpt je bij de realisatie 
van deze uitdaging. Je kan bij de inschrijving voor niveau 1 of 2 inschrijven én tegelijk voor niveau 3. 

 

De challenges uitvoeren vergt wat tijd. Daarom hebben we enkele stappen uitgeschreven 
zodat jullie uitdaging zo vlot mogelijk verloopt. Ook wanneer je een bedrijf, vereniging, gezin 
bent… in elk geval wanneer je challenge zich richt op een ander publiek dan een klas of 
school, kan je even goed onderstaande tips toepassen. 



 

 

COMMUNICATIE 
 
Een goede communicatie is belangrijk zowel voor, tijdens als na de actie.  
 

• VOOR 
Een dubbele boodschap : informeren over het praktische verloop van de actie (wat en wanneer ?) maar 
ook de richting en de context duidelijk maken (waarom ?) 

• Alle informatie meedelen over het verloop van de uitdaging :  het waarom, wanneer en hoe 
uitleggen aan de verschillende klassen. Dit kan gebeuren door een leerling-ambassadeur, 
klasafgevaardigde, titularis of andere leerkrachten betrokken bij de actie.  

• Informeer ouders over de uitdaging zodat er ook buiten de school steun is en de uitdaging thuis 
eventueel ook gevolg krijgt. Hiertoe kan je de infofiche voor de ouders in stripverhaalvorm mee 
naar huis geven met de leerlingen. 

• De dag voor de actie een herinnering uitsturen ivm de praktische zaken.  
 

• TIJDENS 
Het doel is zoveel mogelijk mensen warm te maken en zin te doen krijgen om de uitdaging aan te gaan.  
Dingen die je met de leerlingen kan doen : 

• Een teaser over de actie: kondig de actie op een ludieke manier aan op de school ; 

• Een kleine voordracht of voorstelling voor de andere klassen : een spel, dans, lied, … ; 

• Een informatiestand in de gang of hal ; 

• Een fototentoonstelling ; 

• Een « shock » actie om deelnemers te verbazen en aan te spreken. 
 

• NA 
Laat de actie ook na de uitdaging weerklinken. Maak samen met de leerlingen een mooi verhaal of 
verslag met foto’s van jullie uitdaging. Verspreid deze via : 

• De website of blog van de school ; 

• De gemeente of de lokale media ; 

• Lokale organisaties die zich inzetten voor een duurzame ontwikkeling. 

• Stuur ons je foto’s toe of post ze op onze facebook-pagina 
 

• MATERIAAL 
Voor de communicatie kan je gebruik maken van de documenten die GoodPlanet voorzien heeft (bv de 
affiches per uitdaging, geïllustreerde fiches voor de ouders…) . Je kan deze uiteraard ook personaliseren, 
al dan niet met de hulp van de leerlingen. Neem een kijkje op de www.goodplanetchallenges.be . Onder 
“Tools” vind je alle nodige documenten terug. 
 

 

  

En tot slot : deel – deel – deel ! 
Dat is waar de GoodPlanet Challenges ook voor staan : honderden groepen die samen deelnemen 
aan dezelfde uitdaging en zo anderen motiveren, inspireren en aansporen om ook deel te nemen. 
Want als je met veel bent, ben je krachtig en kan er iets veranderen ! 

https://www.facebook.com/GoodPlanetChallenges/
http://www.goodplanetchallenges.be/


 

4. WIE ZIJN WE ? 

 

HET TEAM VAN DE GOODPLANET CHALLENGES 
 

Céline en Sofie, de gezichten achter de campagne. 

 

 

GOODPLANET DAT IS… 
 

GoodPlanet inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve 
acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 70 medewerkers zo een 
350.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.  

 

 

 
 

 

 

GoodPlanet Belgium – Edinburgstraat 26 1050 Brussel 
challenges@goodplanet.be 

www.goodplanetchallenges.be 

mailto:challenges@goodplanet.be
http://www.goodplanetchallenges.be/

