Activiteitendag duurzaamheid
Voor Leerlingen door Leerlingen
10 oktober 2014

Agenda
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Aanleiding en introductie
Presentatie tijdens het MT-overleg
De uitdaging
Eventuele invulling
Organisatie en ondersteuning
Planning
Ideeën om mee te geven aan de leerlingen
Wat vragen wij aan jullie?

Duur·zaam
duur·zaam (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap:
duurzamer, overtreffende trap: duurzaamst)
1 lang durend
2 weinig aan slijtage of bederf onderhevig
3 het milieu weinig belastend

Aanleiding en introductie
• Wat wil Lentiz onderwijsgroep met duurzaamheid?
• Oprichting centrale duurzaamheidsgroep
• 4 subgroepen die met duurzaamheid aan de slag gaan
• Subgroep Activiteitendag Duurzaamheid

Presentatie tijdens het MT-overleg

Klik hier voor de film van de presentatie tijdens het
MT-overleg op vrijdag 13 december jl.

De uitdaging
Een activiteitendag met als thema duurzaamheid laten organiseren door
leerlingen, gericht op leerlingen en docenten
Doel:
• Het laten werken aan duurzaamheid binnen de scholen
• Kennisuitwisseling

Eventuele invulling
• Per school een marktkraampje dat wordt beheerd door leerlingen en waar
de laatste ontwikkelingen/projecten die binnen de school hebben
plaatsgevonden worden gepresenteerd
• Workshops zoals tijdens VSDS, alleen dan door en voor leerlingen waarin
een duurzaam project dat binnen de school is uitgevoerd wordt
uiteengezet
• Een concept à la het Beste idee van Nederland

Organisatie
• Centrale organisatie door een nader te bepalen klas als bijvoorbeeld
stage-opdracht (organisatiegroep) waarvan een of twee
vertegenwoordigers zitting nemen in de werkgroep
• Per school een klas met docent die met het thema duurzaamheid binnen
de school aan de slag gaat en die de presentatie van de school tijdens de
activiteitendag verzorgt
• Uit die klas een vertegenwoordiger en docent die zitting nemen in de
werkgroep

Ondersteuning
• Vanuit het stafbureau een vast aanspreekpunt per school voor
ondersteuning en begeleiding (stuurgroep)
• Een persoon vanuit de school voor algemene begeleiding en
ondersteuning
• Algemene ondersteuning vanuit PR & Communicatie
Let op: directeuren van de scholen betrokken houden bij het proces!

Organisatie en ondersteuning

Stuurgroep

(ondersteuning vanuit het stafbureau)

Organisatiegroep
(een klas die de algemene coördinatie en
organisatie op zich neemt)

Werkgroep

(bestaande uit een vertegenwoordiger en
docent per school + een vertegenwoordiger uit de
organisatiegroep)

Planning
Februari/maart
• Voor dinsdag 18 februari as.
Aanwijzen klassen, vertegenwoordigers en docenten
• Maandag 3 maart 2014 van 15.30 – 17.30 uur
Eerste bijeenkomst werkgroep leerlingen onder begeleiding van de
stuurgroep – bepalen thema / eerste invulling / rolverdeling
Maart/april
• Alle bijeenkomsten werkgroep en stuurgroep inplannen (actie stuurgroep)
• Plan van aanpak + planning gereed
• Presenteren plan van aanpak aan stuurgroep en goedkeuring
• Duurzaamheid binnen de scholen opstarten

Planning
Mei/juni
• Plan van aanpak uitvoeren, inclusief tussentijdse terugkoppeling aan
stuurgroep
Eind juni
• Uitwerking activiteitendag gereed
September
• Laatste voorbereidingen
Oktober
• 10 oktober activiteitendag

Ideeën om mee te geven aan de leerlingen
Goede rolverdeling en tijdsplanning afspreken
Social media toevoegen aan het programma
Bedrijven erbij betrekken
Sprekers regelen (bijvoorbeeld een bedrijf en/of cabaret, zoals de winnaar
van Cameretten of Dennis Karpes van Just Dig It)
• De activiteitendag moet zelf ook duurzaam zijn (bijvoorbeeld alle
leerlingen op de fiets laten komen)
• Ludieke actie – groep leerlingen aan tafel bij de Wereld Draait Door
• Meedoen met het televisieprogramma Greentech - Beste duurzame
uitvinder van 2014
•
•
•
•

Wat vragen wij aan jullie?
Voor 18/2
• Inventariseren of er een klas binnen de school is die de centrale
organisatie van de activiteitendag op zich kan nemen
• Inventariseren welke klas zich binnen de school gaat bezighouden met
duurzaamheid en hen informeren en opgeven bij de stuurgroep
S.v.p. mailen naar Cvdstaaij@lentiz.nl
Gedurende de looptijd van het project
• Beschikbaar zijn of iemand aanwijzen voor algemene ondersteuning vanuit
de school
• Enthousiasmeren leerlingen, medewerkers en directeur voor dit initiatief

Aanvullingen n.a.v. vragen vanuit de groep
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het hoeft niet perse een klas te zijn. Het mag ook een kleinere of juist een grotere groep zijn die
afgevaardigden naar de bijeenkomsten stuurt.
Op de scholen zelf kan in aanloop naar de activiteitendag bijvoorbeeld een mini-activiteitendag/conferentie worden georganiseerd.
De activiteitendag wordt in eerste instantie bezocht door de betrokken groepen/klassen met hun
docenten, eventueel aangevuld met externen (door de leerlingen te bepalen).
Eventueel budget is via de directeuren aan te vragen. Voor de activiteitendag zelf is een beperkt
budget beschikbaar.
Eventueel kunnen de groepen die zich bezighouden met de Ecoschools zich ook met de
activiteitendag gaan bezighouden.
Een groep van de school mag uit ca. 25 leerlingen bestaan, of minder.
De organisatie op de scholen zelf is van groot belang. Vanuit hier wordt toegewerkt naar de
presentatie op de activiteitendag.
Qua organisatiegroep kan gedacht worden aan een opleiding van een van de mbo’s of een
onderlinge samenwerking tussen de mbo’s.
Als de groepen binnen de scholen bekend zijn hoeven alleen de namen van de vertegenwoordigers
en hun begeleiders worden doorgegeven via Cvdstaaij@lentiz.nl
Idee: oorkonde maken voor alle leerlingen/docenten die zich hebben ingezet voor het organiseren
van de activiteitendag.

