GoodSchools
maken van onze planeet
een GoodPlanet

GOODSCHOOLS
GoodPlanet helpt je bij het creëren van een schoolomgeving die jouw leerlingen in staat stelt om zelf op
een kritische manier bewuste keuzes te maken en actief deel te nemen aan de duurzame samenleving
van morgen.

Dat doen we zo:
•
•
•
•

We komen naar je toe met aantrekkelijke en interactieve workshops.
We begeleiden trajecten die tot concrete resultaten leiden op jouw school.
We ontwikkelen educatieve tools waarmee je meteen zelf aan de slag kan.
We zetten campagnes op die jou ondersteunen om duurzaamheidsthema’s en
acties op school in de kijker te zetten.

In deze folder vertellen leerkrachten, partners en onze medewerkers over enkele van onze
projecten. Op www.goodplanet.be kom je er meer over te weten en ontdek je al onze projecten.

“Ik ben ervan overtuigd dat GoodPlanet
een inspirerende manier gevonden heeft
om kinderen, jongeren en volwassenen
aan te spreken en hen bewust te maken
van de grote uitdagingen van vandaag en
morgen.”
Yann Arthus-Bertrand, Frans cineast en
erevoorzitter GoodPlanet Belgium

Surf naar ons YouTube-kanaal en bekijk
onze projectvideo’s

VERBONDENHEID MET DE
NATUUR
PIMP JE SPEELPLAATS
“Samen met GoodPlanet streven we naar
een natuurlijke inrichting van de speelplaats
waarbij zowel actief en fantasierijk spel
als rust aantrekkelijk wordt gemaakt. We
willen ervoor zorgen dat ieder kind een
ontspannende speeltijd kan beleven op
zijn manier. Zo wordt de speelplaats een
schoolplek die verbondenheid met elkaar
en met de natuur bevordert.”

TANTE NETJE DRAAGT
ZORG VOOR DE NATUUR
“De themaweek is op een heel leuke manier
opgebouwd. Tante Netje brengt de verschillende
aspecten van het lespakket, zoals proper water
en zuivere lucht, op een originele manier de klas
binnen. Onze kleuters waren zeer enthousiast.”
Juf Sandra

Sarah, kleuterleidster

NASCHOLING VERGROENING VAN DE
BUITENRUIMTE
“De vormingsdag zit propvol ideetjes om onze buitenspeelruimte aan te pakken en aan de slag
te gaan om de opvang in zijn geheel ‘groener’ te maken. Het programma werd afgesteld op onze
wensen en daardoor was het dan ook voor het team heel boeiend.”
Ilse, medewerkster gemeentelijke dienst kinderopvang

WAT IS ER AAN
DE HAND IN
VIESVUILLAND?
“Een prinses op school, dat vonden onze
kleuters geweldig. Toen ze hoorden wat er
aan de hand was in Viesvuilland met al het
afval, stonden ze enthousiast klaar om te
helpen sorteren en samen met de prinses na
te denken over oplossingen die minder afval
maken.”
Juf Valérie

DA’S PROPER!
“De vorming Da’s proper! maakt een belangrijk, maar voor adolescenten minder evident,
thema toegankelijk voor de leerlingen. Op
een interessante, niet belerende manier en
met een brede blik op de wereld. De workshop is interactief, op maat van de leerlingen
én het helpt wel als de boodschap gebracht
wordt door iemand anders dan de gekende
leerkracht. Super ook dat de inhoud aansluit
bij de vakoverschrijdende eindtermen.”
Lotte, leerkracht natuurwetenschappen

LABO
LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL
“Door de gevarieerde methodieken rond afvalverwerking en -preventie waren de leerlingen erg
betrokken. Zeer aanschouwelijk en op maat van de kinderen.”
Meester Ruben

CIRCULAIRE ECONOMIE

DUURZAME VOEDING

ZIE ZE GROEIEN

GOODCOOK

“Onze multiculturele stadskindjes ontdekten
groenten waarvan ze het bestaan niet
kenden. Ze smulden van zonnebloempitten
die ze stiekem uit de bloemen peuterden
en waren in de ban van de geuren uit de
kruidenbak. Veel leerlingen vechten met
de leerstof, maar blijken uitmuntende
tuinmannen en -vrouwen te zijn. Wat leuk
om hen ook eens te zien uitblinken. Onze
leerlingen worden hierdoor meteen een pak
enthousiaster om zorg te dragen voor het
milieu. Bedankt hiervoor.”

“Onze leerlingen en ik vonden de workshop
leuk, leerzaam en lekker! En ook de collega’s
hebben gezond mee gesnoept en geproefd
van de restjes. Kan je misschien de recepten
doorsturen?”

Juf Ann

Juf Christel

KLIMAATCOACHES
“Keer op keer ben ik onder de indruk van
de creativiteit en de goesting waarmee
de leerlingen aan de slag gaan met de
webtool om haalbare toekomstscenario’s
te bedenken voor een koolstofarme
maatschappij.”
Laura, klimaatcoach

GOODPLANET
CHALLENGES
“Leerlingen, leerkrachten, ouders. Bij ons gaat
de hele school de uitdaging aan om vijf keer per
schooljaar met een eenvoudige actie een groot
verschil te maken.”
Juf Céline

GEOTHERMIE VOOR STEM
klasbezoeken op de boorsite in Mol
“Super vet, ik wist echt niet dat zoiets kon. Dat er water in de grond zat, wist ik wel, maar dat het
zo warm is… ”
Owen, leerling

ENERGIE & KLIMAATVERANDERING

SAMEN-LEVEN
SAMEN 11 MILJOEN
de zoektocht naar goed leven op
een ‘GoodPlanet’ is wat ons allemaal
verbindt
“We verschillen eigenlijk niet zoveel. We hebben dezelfde
prioriteiten en dromen.”
Olivia, leerling

“Ik vond het een uitdaging om mijn leerlingen eens uit hun comfortzone te halen en ze samen te
brengen met jongeren die vanuit een andere achtergrond toch met dezelfde thema’s worstelen.
Unaniem werd deze ontmoeting geëvalueerd als ‘positief’, ‘superleuk’ en ‘voor herhaling vatbaar’.
Mijn missie is dus volbracht. De praktijk heeft de theorie aangevuld. Ze hebben handen gereikt,
dialoog opgebouwd, begrip gevoeld, maar vooral gemeenschap gevormd. Een levenservaring
binnen de schoolmuren. Kan het mooier?”
Geert, leerkracht

KEERBERGEN IN
ALLE ST(R)ATEN
“Dit driejarig scholenproject in onze
gemeente maakt kinderen op een
interactieve manier bewust van mobiliteit
en de invloed van hun verplaatsingen
op het klimaat. Alle actoren worden
betrokken: niet alleen leerlingen
en leerkrachten, maar ook ouders,
schoolpersoneel, verkeerswerkgroepen,
politie en de gemeentediensten.”
Frank, schepen van Mobiliteit,
in het Nieuwsblad

EEN SCHOOLVERVOERPLAN
voor een duurzame en
veilige mobiliteit in de
schoolomgeving
“Dankzij de inspanningen van GoodPlanet en
de pionierscholen is sinds 2004 elke Brusselse
school wettelijk verplicht om in kaart te brengen
hoe kinderen naar school komen. Dat helpt
om bewustzijn te creëren en gepaste acties op
poten te zetten.”
Julie, project manager

MOBILITEIT

DUURZAME
VOEDING
WATER

WATER? OP ONZE
GEZONDHEID!

SCHELDE
JONGERENPARLEMENT

“We ontwikkelden dit klastraject
vanuit de vaststelling dat leerkrachten
wel overtuigd zijn dat het belangrijk
is dat leerlingen voldoende water
drinken, maar dat ze nog op zoek zijn
naar manieren om dit vlot in te passen
binnen het dagdagelijkse klasgebeuren.
Samen leren we waarom water beter
is dan gesuikerde dranken en gaan
we op zoek naar afspraken die de
concentratie en het lesritme zo weinig
mogelijk verstoren.”

“Dat ene debat over water, die ene kans die ik
gekregen heb via GoodPlanet, heeft mijn leven
enorm veranderd. Vele internationale projecten
later richtte ik een vzw op die jongeren wereldwijd
de kans geeft om drinkwaterprojecten op te starten
in hun eigen regio.”

Céline, project manager

Bart, GoodPlanet-bestuurder

Samen maken we van onze planeet een

GoodPlanet
Educatief aanbod

Steun ons

Mundo-bib

Op www.goodplanet.be ontdek je
ons volledig aanbod voor scholen.

Met de financiële steun
van jouw schoolproject
kunnen we nóg meer inzetten op educatie voor
duurzame ontwikkeling.

Leen gratis boeken, educatieve
spelen en leermiddelen uit voor
alle leeftijden, rond thema’s als
(speel)natuur, water, duurzame
voeding, afval, energie, mobiliteit,
klimaatverandering,...

Op de hoogte blijven van nieuwe
projecten, educatief materiaal en
gratis workshops?
•
•

Word GoodFriend en ontvang
onze nieuwsbrief.
Volg ons op Facebook.

Doe een gift via onze website.

GoodPlanet Belgium | Edinburgstraat 26 | 1050 Brussel
Bellen: 02 893 08 08
Mailen: educatie@goodplanet.be
of vind de verantwoordelijke voor jouw provincie via onze website
www.goodplanet.be
facebook.com/GoodPlanetBelgium

