
Opgepast:
klimaatbende

actief!

Wat biedt MOS de gemeente aan?
• De provinciale MOS-begeleider stelt het concept van de klimaatbende voor aan het 

gemeentebestuur en de directies van de verschillende scholen.
• Hij/zij plant verschillende overlegmomenten met de schepenen van onderwijs en 

milieu, de duurzaamheidsambtenaar en de verschillende directies en MOS-trekkers.
• De MOS-begeleider helpt de planning voor twee schooljaren invullen met: 

 - ondersteuning en begeleiding rond de thema’s klimaat en duurzame ontwikke-
ling door het aanbieden van didactische materialen, personeelsvergaderingen, 
pedagogische studiedagen of workshops

 - een gratis uitleenbare educatieve energiekoffer (E.H.B.E.)
 - een gratis educatieve CO2-calculator via de website  
www.scholenvoorminderCO2.be 

 - vormingen om het gebruik van de energiekoffer en de CO2- calculator aan te 
leren

 - een gratis verhalend ontwerp ‘De Klimaatbende’ (‘Verhalend Ontwerpen’ is een 
onderwijsvorm waarbij de leeractiviteiten verlopen als een verhaal dat door de 
leerlingen zelf voor een groot deel wordt ingevuld of afgemaakt.)

 - ondersteuning bij de overlegmomenten met de trekkersleerkrachten, bv. bij het 
opstellen van de agenda voor vergaderingen, het opvolgen van overlegmomen-
ten

 - overzicht van het proces in nauwe samenwerking met de gemeente
• Financiële tussenkomst voor klimaatlezingen en vormingen door externe partners 

is mogelijk.

Geïnteresseerd? Aarzel niet de provinciale  
MOS-begeleider te contacteren!  

De gegevens vind je op www.mosvlaanderen.be  
MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

Klimaattraject MOS voor basisonderwijs: 
wie doet wat?



Het verminderen van de CO2-uitstoot en de adaptatie is een  
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Het klimaat verandert…

Een klimaattraject van een bende loopt over 2 jaar:
• professionalisering van leerkrachten via lezingen/events/workshops/studiedagen
• aan de slag met de leerlingen via verhalend ontwerp ‘De klimaatbende’

Het traject levert concrete milieu- en financiële winst op, zowel voor de school als 
voor de gemeente. Van de gemeente wordt betrokkenheid en logistieke ondersteuning 
gevraagd.

Wat doet de school?
• tijd vrijmaken om het leerkrachtenteam vorming te laten volgen in verband met 

de klimaatproblematiek
• een nulmeting van de huidige CO2-uitstoot uitvoeren
• samen met de leerkrachten en leerlingen onderzoeken hoe de school in haar  

dagelijkse werking klimaatvriendelijker kan worden
• samen met de leerlingen (en ouders) acties ondernemen om de CO2-uitstoot te  

verminderen
• de aanwezigheid van de trekkersleerkracht garanderen bij de overlegmomenten

Wat wordt verwacht van de gemeente?
Personeelsinzet:

• aanspreekpunt bij nulmetingen in de scholen, knelpunten en problemen… 
(milieuambtenaar)

• de maandelijkse energiemetingen in de scholen noteren
• de energiekoffer beheren en uitlenen

Logistieke ondersteuning: 
• drukwerk en uitnodigingen
• organisatie en financiering start- en slotevenement: locatie, catering, materiaal 

(muziekinstallatie, beamer, scherm, tentjes, toiletten…)
• vergaderzalen voor overlegmomenten voorzien

MOS kan helpen de CO2-uitstoot van 
de scholen van je gemeente te ver-
minderen. Via de klimaattrajecten 
biedt MOS ondersteuning op maat 
van de scholen. Doorheen deze  
trajecten geeft MOS een antwoord 

op de klimaatverandering en worden 
leerlingen en leerkrachten aangezet  
tot duurzaam denken en handelen, 
met een hart voor onze planeet!

Basisscholen van een gemeen-
te die twee jaar samenwerken 
rond klimaat: dat is de kli-
maatbende. Het is een bonte 
bende van directies, leerkrach-
ten, medewerkers van de ge-
meente en, natuurlijk, de leer-
lingen zelf. 

Ze gaan aan de slag in hun 
eigen school, dagen andere 
scholen uit, en leren met de 
nodige ondersteuning en in-
formatie van MOS hoe ze echt 
kunnen helpen om de klimaat-
opwarming zo beperkt moge-
lijk te houden.

Het traject


