De duurzame school
Vraag
Hoe kan het CITAVERDE College in Horst duurzaamheid toepassen?
Opdracht
Geef antwoord op bovenstaande vraag in de vorm van een presentatie aan de klas en met
een advies rapport bestemd voor de schoolleiding van het CITAVERDE College in Horst.
Resultaat (Beide onderdelen tellen voor 50% mee bij het te behalen cijfer)
1. Presentatie aan de klas.
2. Advies rapport.
Uitwerking
• Je gaat in groepjes van 3 personen aan de slag.
• Ga op zoek zaken die op school verbeterd kunnen worden in relatie tot
duurzaamheid / milieu / afval / energiegebruik / C2C.
• Breng de huidige situatie in beeld door middel van foto’s / film en een korte
omschrijving wat er niet goed is of beter kan.
• Bedenk verbeterpunten. Verbeterpunten hebben invloed op de 3 P’s:
o People (= mensen). Het moet een verbetering zijn voor de mensen die er
gebruik van maken, bijvoorbeeld leerlingen, personeel, bezoekers of mensen
in de omgeving
o Planet (= milieu). De verbetering moet milieu vriendelijk zijn en duurzaam.
o Profit (= winst). De verbetering moet er toe bijdragen dat het een betaalbare
oplossing is voor de school
• Geef aan waar de verbeterpunten te verkrijgen.
• Welke aanpassingen zijn er nodig om het op school in te kunnen voeren?
• Hoe lang duurt het om deze aanpassing in te kunnen voeren?
• Mogelijke onderwerpen waaraan je kunt denken:
o Dubbel glas / Verwarming / Zonne-energie / Windenergie / Composteerbaar
afval / Verlichting / Inboedel / Verbruiksmaterialen / Voeding / Compost /
Milieustation / Afval / …
Eisen en aandachtspunten presentatie
• Duur presentatie 8 tot maximaal 12 minuten.
• Maak gebruik van PowerPoint of Prezi.
• Opbouw met tenminste de volgende dia’s:
o Titelpagina / huidige situatie (met foto’s of film) / verbeteracties / uitleg over
de werking van de verbeteracties / invloed op de 3 P’s / kostenberekening /
tijdspad invoering / aanpassingen aan de school / conclusie / afsluiting
• Houd rekening met je publiek (je eigen klas), denk hierbij aan:
o Taalgebruik / uitleg moeilijke onderwerpen / actief betrekken publiek / …
Eisen en aandachtspunten adviesrapport
• Gemaakt op computer en inleveren in een snelhechter
• Opbouw rapport bevat tenminste:

•

o Titelpagina / huidige situatie (met foto’s of film) / verbeteracties / uitleg over
de werking van de verbeteracties / invloed op de 3 P’s / kostenberekening /
tijdspad invoering / aanpassingen aan de school / conclusie / afsluiting
Let op, rapport is bestemd voor schoolleiding. Dus ander publiek dan bij de
presentatie. Denk hierbij aan:
o Taalgebruik / lay-out / zinsopbouw / …

Succes, HNS.

Afsprakenlijst De Duurzame School
Klas: 3F
Onderwerp:
Deelnemer 1:

Deelnemer 2:

Deelnemer 3:

Taakverdeling

Taakverdeling

Taakverdeling

Wat te doen?

Datum

1 Groepsamenstelling en gekozen onderwerp doorgeven

22 maart ‘13

2 Invullen taakverdeling per deelnemer

22 maart ‘13

2 Mailen 1e concept Powerpoint *

4 april ‘13

3 Mailen 1e concept Adviesraport *

5 april ‘13

4 Start presentaties / inleveren definitief adviesrapport

12 april ‘13

Gedaan

* Mailadres: s.dehaan@citaverde.nl, vóór 18.00 uur op de betreffende datum mailen!

