Hoe leren we kinderen omgaan met afval?
We leren onze kinderen bewust omgaan met afval en zijn gevolgen. Door
zowel binnen als buiten de klas voldoende aandacht te schenken aan afval
en zijn problematiek willen we een gedragsverandering kunnen creëren bij
de kinderen en hun ouders.
In de klas is er een jaarlijks thema rond afval en milieu. Hier leren kinderen
van kleins af aan sorteren, over het milieu, het klimaat en welke invloeden
de mens hierop heeft.
Verder gaat elke klas enkele keren per jaar zelf afval rapen en nadien
juist sorteren. Dit doen ze in de school maar ook in de nabije schoolomgeving.

GBS is een MOS-school.
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je
school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

GBS steunt Mooimakers.
Mooimakers is het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van
de OVAM, Fost Plus en de VVSG.
Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes en ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke
beweging waar iedereen deel van kan uitmaken.
Mooimakers ijvert voor een maatschappij waar zwerfvuil en sluikstort
onaanvaardbaar is. Daarvoor werken we samen met iedereen die een
bijdrage wil leveren om deze problematiek de wereld uit te helpen.
We streven naar een duurzame mentaliteitswijziging en gedragsverandering.

Hoe willen we onze
school afvalarm houden?

Op de speelplaats staat geen afvalbak meer, enkel nog een
GFT-bak. Hier kunnen kinderen fruit of groenteafval in kwijt.

Iedereen op school gebruikt
een:

Het overige afval dat ze bij hebben gaat weer mee naar huis.

•

drinkbus

•

brooddoos

•

Koek- /fruitdoosje

In de klaslokalen blijft een vuilnisbak staan om het restafval

Afval van koeken gaan terug
mee naar huis.

Wat doen we op school?
Klassen gaan maandelijks afval ruimen binnen en buiten de school.
In de school wordt de speelplaats schoongemaakt, en buiten de
school is er extra aandacht voor de ruime schoolomgeving.
Nadien wordt het gevonden afval gesorteerd samen met de kinderen op school.
Jaarlijks is er een actiepunt op school, hier heeft de hele school extra aandacht voor afval en klimaat. Er worden enkele lessen gegeven in de klas gaande van sorteren, afvalverwerking, klimaat, ecologische voetafdruk en de gevolgen voor de mens. Ook wordt er
extra aandacht gezet op hoe de mens dit kan tegengaan.

Beloning?
De school zet zich in om kinderen bewust met afval te leren omgaan. Ook is er veel
aandacht voor het sorteren op
school.
Als beloning voor onze inspanningen krijgt de school een
mooie geldsom van Mooimakers. Deze geldsom wil de
school gebruiken voor het aankleden van de speelplaats.

