Milieuzorg Op School (MOS)
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken.
En die keuzes worden op onze school zeker en vast ook gemaakt.
Tijdens schooljaar 2009-2010 behaalde onze school een eerste groene vlag.
Op 25 mei 2018 behaalde onze school de Green Flag van het internationale
programma Eco-Schools van de FEE (Foundation for Environmental
Education)!
De jury motiveerde haar beslissing als volgt :
“Sint-Jozefsschool te Sint-lambrechts-Woluwe verdient de groene vlag. De school
heeft reeds heel wat milieuwinst geboekt en onderhoudt en verankert de
genomen maatregelen. De school is reeds lang actief in het MOS-project en zet
haar werking goed en zelfstandig verder met aandacht voor alle MOS-thema’s.
Milieuzorg is geïntegreerd in de schoolcultuur. Er is ook veel aandacht voor
milieu-educatie. Er is een duidelijke uitwisseling en een verticale planning tussen
de verschillende leerjaren. De leerkrachten en leerlingen zijn doordrongen door
MOS en beschouwen het als een evidentie.”
Enkele voorbeelden van milieuzorg bij ons op school:
• Onze school is gelegen vlakbij het metrostation ‘Vandervelde’, waardoor
heel wat van onze kleuters en leerlingen de school makkelijk kunnen
bereiken met het openbaar vervoer. Ook klasuitstappen worden steevast
met de metro gedaan.
• Kleuters en leerlingen drinken alleen water in herbruikbare flessen.
• Leesboeken kunnen wekelijks geruild worden tijdens het vast moment van
de ruilkast. Ook ouders kunnen van een eigen ruilkast gebruik maken.
• We stimuleren om zo veel mogelijk koeken-en fruitdoosjes mee te nemen.
• De lichtambassadeurs controleren of de lichten steeds worden uitgedaan.
• De oudere klassen nemen de energiefacturen onder loep en proberen
manieren te vinden om het energieniveau nog te doen dalen.
• Door deelname aan de projecten ‘Octopusschool, Helm op Fluo Top, Sam
de verkeersslang, … willen wij ouders laten aanvoelen dat zich verplaatsen
ook anders kan. Tijdens deze acties proberen wij onze kleuters en
leerlingen zo weinig mogelijk met materieel te belonen. (muziek op de
speelplaats, skates mee brengen naar school, krijttekeningen op de
speelplaats, …)
• Het eten van fruit en groenten wordt gestimuleerd door de fruitkaarten.
• Organiseren van een rommelmarkt.
• …

