
Acties klimaatschool GLS De Wegwijzer Rijkevorsel 

 
 

Spreekbeurt door leerlingen  
 

De leerlingen van het vierde leerjaar gingen in het najaar een spreekbeurt houden in 

de andere klassen over de opwarming van de aarde. Hoe zien we dit? Wat zijn de 

oorzaken? Wat kunnen wij hier aan doen? De leerlingen werden er op gewezen 

dat ook zij aan de vermindering van de CO2 uitstoot kunnen meehelpen.   

  

Er werd tijdens de spreekbeurt nog eens herhaald welke de taken zijn van de         

klimaatmeester:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sinds vorig schooljaar worden er pictogrammen aan de verwarming geplaatst tijdens 

de koudere periodes van het jaar: groen: OK,                      

oranje: niet helemaal in orde, rood: niet goed. 

Dit werd door de leerlingen regelmatig  

gecontroleerd. (zie ook bijlage) 

Ook hebben zij herinneringskaartjes aan de  

deuren gehangen om de deur te sluiten.   

 

 

 

 

 

 

 

Aanplantingen en andere voorzieningen 
 

Vogels: Er werd een blauwe regen geplant in het  

stuk ‘rustige speelplaats’.    

Met deze aanplanting beogen we een bijkomende  

huisvestiging en schuilplaats te creëren voor allerlei vogels. 

In afwachting dat de blauwe regen deze muur zal sieren hebben 

we een poging gedaan om er wat mosgraffiti op aan te brengen…   

we zullen het helaas nog een keertje moeten proberen. 



Aanplantingen en andere voorzieningen 
 

 

Enkele beschermingsnestjes alsook voeder-, drank- en  

nestmateriaalvoorzieningen hangen her  

en der op onze speelplaats.     

In de toekomst hopen we een vogelfamilie te  

 mogen verwelkomen in ons nestkastje dat voorzien is 

 met een camera, zodat we hun ‘geluk’ van dichtbij  

 kunnen volgen. 

 

 

Insecten: Op onze rustige speelplaats  

hebben de leerlingen bloempjes die  

vlinders en wilde bijen lokken geplant in 

bloembakken. 

 

Vorig schooljaar hebben we een  

aangrenzend stukje braakliggende grond bewerkt en ingezaaid met bloemzaden die 

door vlinders en (wilde) bijen gegeerd zijn.  

Het project werd door heel wat enthousiaste leerlingen van het eerste tot het zesde 

leerjaar uitgevoerd.  

Iedere klas kreeg een perceeltje toegewezen. Dit werd gekenmerkt door een prent 

van één bepaalde soort wilde bij.  

In de daaropvolgende tijd stond elke klas in voor de zorg over hun perceeltje. 

 

In het leeshuisje dat op de rustige  

speelplaats staat hebben leerlingen  

een informatieve wand gecreëerd  

over het verschil tussen  

een wilde bij en een honingbij.  

Ze hebben er eveneens een aantal  

tips bijgevoegd om de bijen te helpen.   

 

 

 

Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd  

dat heel wat insecten bescherming en hulp  

voor andere noden vinden in onze diverse 

‘insectenhotels’.  

Over de inwoners van deze hotels vinden de 

kinderen wat informatie in het leeshuisje.  

(zie bijlage) 

 



Goodplanet actions  

  

Al vele jaren doet onze school mee aan de acties 

van goodplanet: eet lokaal (appel eten van de appelboer), 

zero afval (inzamelen van batterijen, gsm’ s,  

afval sorteren … ), watt minder (dikketruiendag),  

wereldwaterdag (kinderen  en leerkrachten  

drinken die dag enkel kraantjeswater).  
 

We wonnen met onze school de wedstrijd van de          

Kringwinkel: ‘inzameling herbruikbare materialen’                        

en kregen hiervoor een herbruikbare trofee.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bewustmaking via toonmomenten  
 

Doel: betrokkenheid van de kinderen 

stimuleren en zo een  

mentaliteitsverandering  

bekomen.  
 

 

 

 

 

 

 
  

Ieder leerjaar heeft 

 één toonmoment per jaar.  

Leerlingen geven aan heel de  

school meer uitleg over hun  

thema aan de hand van foto’s  

en/of andere informatie.  

Deze thema’s zijn:  

het bos, afvalvermindering,  

energie, water,  

eerlijke handel en oceanendag.  



De kwaliteit van de lucht in de klas.  
 

Ieder jaar meten we de kwaliteit van 

de lucht in de klas met een CO² meter 

met als doel de kwaliteit van het  

binnenmilieu in onze school te  

verbeteren.  

De klimaatmeesters van elke klas  

kunnen dit opvolgen.  

 
 

Andere initiatieven:  
 

 Beurtrol milieukarretje (speelplaats netjes houden, afval sorteren) .  

 Elk jaar deelname aan de strapdag.  

 Sing for the climate (lied aanleren en zingen met heel de school).  

 Autoluwe dagen plannen.  

 Constante inzameling van batterijen en dergelijke. 

 In elk lokaal hangt er een thermometer. 

 Achter de verwarming is er een isolerende plaat 

gehangen. 

 

 


