Du
uurzaa
amheid
dsscan
n VO

Do
ocenttenin
nstruc
ctie
Ove
er de Duurrzaam
mheidsscan
n
Inleidiing
De Duurzaamheidssscan van Eco-Schoolss voor het voortgezet onderwijs
o
is stap 2 van het
chools. De sscan bestaat uit een set van 10 sccorekaarten
zevensttappenplan van Eco-Sc
waarmeee de werkggroep zelfstandig de du urzaamheid
d van hun sc
chool in kaaart brengt.
Daarmeee ontdekt zij
z wat goed
d gaat en waat voor verb
betering vattbaar is. Zij presenteren hun
aanbeveelingen tijde
ens een Eco-schoolverggadering aan de werkgrroep en/of dde directeurr.

Lesinh
houd
Leerlinggen ontdekkken aan de hand
h
van veerschillende thema’s zoals energie, afval en groen,
wat duu
urzaamheid in hun eigen leefomgevving beteke
ent. Daarnaa
ast leren zij hun bevindingen te
vertalen
n naar een advies.
a

Voortggezet onderrwijs:
Voorbeereidingstijd
d:
Duur:

alle
a niveaus van het voortgezet on
nderwijs
15–30
1
minu
uten
1 tot 2,5 uu
ur (afhankelijk van het aantal
a
in te vullen kaarten per
leerling/groe
l
epje)

Leerin
nhoud
De Duurzaamheidssscan sluit aan
a bij de vo
olgende kern
ndoelen:

Kern
rndoel 29: De leerling leert kennis tte verwerveen over en in
nzicht te veerkrijgen in
sleu
utelbegrippe
en uit het ge
ebied van dee levende en
n niet-leven
nde natuur, en leert dezze
sleu
utelbegrippe
en te verbind
den met sittuaties in he
et dagelijks leven.

Kern
rndoel 30: De
D leerling le
eert dat meensen, diere
en en plante
en in wissellwerking sta
aan met
elkaaar en hun omgeving (milieu), een dat tech
hnologische
e en natuuurwetenscha
appelijke
toep
passingen de duurzame kwalit eit daarvan zowel positief
p
alss negatief kunnen
beïn
nvloeden.

Kern
rndoel 31: De leerling leert onder a ndere door praktisch werk
w
kennis te verwerv
ven over
en inzicht te ve
erkrijgen in processen
p
u
uit de levend
de en niet-llevende nattuur en hun relatie
mett omgeving en milieu.

Kern
rndoel 35: De leerling leert over zorrg en leert zorgen
z
voorr zichzelf, annderen en zijn
omggeving, en hoe hij de ve
eiligheid van zichzelf en anderen in verschillendde leefsituaties
(wonen, leren, werken,
w
uitg
gaan, verke er) positief kan beïnvloeden.

Kern
rndoel 42: De leerling leert in eigen ervaringen en in de eig
gen omgevinng effecten te
herkkennen van keuzes op het
h gebied vvan werk en
n zorg, wone
en en recreëëren, consu
umeren
en b
budgetteren
n, verkeer en
n milieu.
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oelen sluiten eveneenss aan bij actief burgersc
chap:
De volgende kerndo

Kern
rndoel 36: De leerling leert betekennisvolle vraggen te stelle
en over maaatschappelijke
kweesties en verschijnselen
n, daarover een beargumenteerd standpunt inn te nemen en te
verd
dedigen, en daarbij resp
pectvol mett kritiek om te gaan.

Kern
rndoel 39: De leerling leert een eennvoudig onderzoek uit te
t voeren naaar een actu
ueel
maaatschappelijk verschijns
sel en de uittkomsten daarvan te presenteren..
De kern
ndoelen bij actief
a
burgerschap passsen binnen het domein participatiee:

Onderrbouw VO
Leerin
nhouden
Kennis en
inzicht
Vaardiggheden

Houdin
ngen

1. inspraak
1
k
2 voordele
2.
en van partiicipatie inzie
en
1 invloed uitoefenen
1.
u
o
op besluitvo
orming in grroep leerlinggen en
volwassenen
2 meedoen aan maattschappijgerrichte actie
2.
1 betrokke
1.
enheid bij asspect van de samenleving

Ervaringen
Binnensschools

beoordelen eigen schoo
b
ol ("vraag he
et de leerling")
m
meedoen
aa
an op samen
nlevingsgeriichte actie

nbouw VO
Boven
Leerin
nhouden
Kennis en inzicht 1. medezzeggenschapp
Vaardiggheden

1. mede-organiseren
n/ initiëren maatschapp
m
pijgerichte aactie

Houdin
ngen

1. betrok
kkenheid bij samenlevin
ng
2. veranttwoordelijkh
heid t.o.v. de
eel van de samenlevingg (buurt, milieu,
vluchte
elingen, etc .)

Ervaringen
Binnensschools

organisere
en van op saamenlevingssgerichte ac
ctie
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de slag!
Aan d
1. Leess de kaarten
n door en bedenk vooraaf wat met het advies van de leerllingen gedaan kan
worrden. Maak eventueel
e
vooraf afspr aken met de directie of betrokkennen wat con
ncreet
mett de aanbevelingen gedaan kan wo rden. Zo kunt u de verw
wachtingenn van de leerrlingen
en werkt diit erg stimulerend
bijsttellen. Als er echt iets gedaan
g
worrdt met de aanbeveling
a
voor de leerlinggen.
2. De sscorekaarte
en bevatten instructiess voor de lee
erlingen en de opdrachtten kunnen
zelfs
fstandig of in
n groepjes worden
w
uitggevoerd. Lee
erlingen zullen door de school moe
eten
lopeen om de du
uurzaamheid
dsscan uit tte voeren.
3. Leerrlingen pressenteren hun resultaten
n in de werkkgroep en/o
of in de aanw
wezigheid va
an de
directeur.
4. De w
werkgroep vult
v de eindscore van eelke scoreka
aart in bij sttap 2 van heet werkboek
k.

www.eco -schools.nl
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V
Sc
corek
kaart A
Afvall
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema aafval. Is iets niet
n duidelijk?
? Vraag het nna bij een docent of
conciërgge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat

1

1.

In en
n rond de sch
hool staan vo
oldoende afvvalbakken voo
or de
hoevveelheid afva
al.
2. Op een om het scchoolplein ligtt geen (zwerff-) afval en/o
of (resten
van)) sigaretten.
3. Leerrlingen ruime
en regelmatig
g het schoolggebouw en he
et
scho
oolterrein op.
4.

In ellk lokaal staa
at een papierbak.

5. Er ziijn aparte afvvalbakken voor plastic afvval.
6. Er ziijn aparte afvvalbakken voor Groente, Fruit en Tuin
nafval
(GFT
T).
7. Er ziijn inleverbakkken voor battterijen en K lein Chemisc
ch Afval
(KCA
A).
8. Leerrlingen en docenten gooie
en hun afval iin de juiste afvalbak.
a
9. Onzee school gebruikt gerecyc
cled papier.
10. Onzee school prin
nt dubbelzijdig
g.
11. De p
printerinstellingen zijn ink
ktzuinig en paapierbesparend.
12. Papiieren handdo
oekjes en and
dere papierenn wegwerpproducten
zijn ggemaakt van
n hergebruiktt materiaal.
13. Docenten gebruiiken stenen mokken
m
in plaaats van kartonnen
of plastic wegwe
erpbekertjes.
14. De sschool heeft een beleid om
m de hoeveeelheid afval te
e
verm
minderen.
15. Afvaal wordt herggebruikt, bijvo
oorbeeld kur k bij handvaa
ardigheid
of au
utobanden voor het maken van bloem
mperken.
16.
17.

Totaa
alscore
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V
Sc
corek
kaart A
Afvall
Opdra
acht 2. Afval
A
Vormt afval op julllie school een
e probleeem? Waaro
om wel of niet?
n

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?

www.eco -schools.nl
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uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Comm
munic
catie
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema ccommunicatie. Is iets niett duidelijk? V
Vraag het na bij een
docent o
of conciërge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat

1

1.

Op o
onze school is zichtbaar dat
d wij meed oen aan EcoScho
ools.
2. Alle leerlingen weten dat onzze school me edoet aan Ec
coScho
ools.
3. Bezo
oekers zien duidelijk
d
dat wij
w meedoen aan Eco-Sch
hools.
4.

Leerrlingen denke
en mee over leuke, ludiekee acties op school.
s

5. Het logo van Eco
o-Schools sttaat op de weebsite van on
nze
scho
ool.
6. Op d
de website va
an onze scho
ool staan fot o’s en/of film
mpjes van
Eco--Schools acttiviteiten.
7.

Onzee school wissselt ideeën uit
u met anderre (Eco-) sch
holen.

8. Onzee school heeft contact met
m (Eco-) sccholen in andere
landen (bijvoorbe
eeld China off de VS etc.)..
9. Er ziijn projecten//projectweke
en over duurzzaamheid of een
duurrzaamheidsth
hema.
10. Er iss een ‘Eco-ho
oek’/bord me
et nieuws oveer Eco-Schools
(bijvoorbeeld de namen van de
d werkgroeppleden, activiiteiten,
e
metterstanden, etc.).
11. In heet beleid van onze schooll staan doeleen op het geb
bied van
duurrzaamheid.
12. Onzee school orga
aniseert acties waar de bbuurt bij betrrokken is
(bijvoorbeeld afvval opruimen, een tentoonnstelling, toneelstuk,
kledinginzamelingg, etc.).
13. Onzee school heeft contact met
m (lokale) m
media over ac
ctiviteiten
op sschool.
14. Onzee school gebruikt sociale media om tee vertellen ov
ver de
versschillende (du
uurzame) pro
ojecten.
15. Onzee school heeft een Eco-C
Code.
16.
17.

Totaa
alscore

www.eco- schools.nl

2

3

4

5

Du
uurza
aamhe
eidssc
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V
Sc
corek
kaart Comm
munic
catie

Opdra
acht 2. Communi
C
catie oveer duurza
aamheid
Hoe communiceerrt jullie school over Ecco-Schools
s? Geef min
nimaal 2 vo
oorbeelden.

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Energ
gie
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema eenergie. Is ietts niet duidellijk? Vraag heet na bij een docent
of conciëërge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat
1.

1

Als eeen lokaal lee
eg is, is het liicht uit.

2. In allle lokalen is energiezuinig
ge verlichtingg, bijvoorbeelld
spaaarlampen of ledlampen.
l
3. Alle ramen hebbe
en dubbelglas.
4.

Als h
het raam ope
enstaat, is de
e verwarmingg uit.

5. Com
mputers staan uit als deze
e niet worde n gebruikt.
6. Het digibord staa
at uit als dezze niet wordtt gebruikt.
7.

Com
mputers gaan
n aan het eind
de van de da g helemaal uit
u (niet
stan
nd-by), bijvoo
orbeeld door een stekkerbblok met rod
de
uitkn
nop.

8. Buittendeuren en tussendeure
en vallen vannzelf dicht.
9. Onzee school heeft energiezuinige apparatten, bijvoorbe
eeld
koellkasten of co
omputers.
10. Onzee school heeft radiatorfolie en tochtsstrips aangeb
bracht.
11. In allle ruimtes he
ebben de verrwarmingen eeen eigen
therrmostaatknop.
12. Na sschooltijd en in vakanties staat de verrwarming lag
ger.
13. Onzee school neemt metersta
anden op vann elektriciteitt en gas.
14. Onzee school heeft groene strroom.
15. Onzee school wekkt zelf duurza
ame energie op, bijvoorbe
eeld met
zonn
nepanelen.
16.
17.

Totaa
alscore
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Energ
gie
Opdra
acht 2. Energie
Gaat ju
ullie school bewust om
m met energgie? Waar merken julllie dat aan??

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?

www.eco- schools.nl

Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Gebo
ouw en om gevin
ng
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema ggebouw en om
mgeving. Is ie
ets niet duideelijk? Vraag het
h na bij
een doceent of concië
ërge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat
1.

1

Ons schoolgebou
uw past goed
d in het straaatbeeld en de
e buurt.

2. Ons schoolgebou
uw is goed onderhouden.
3. Ons schoolgebou
uw is met milieuvriendelijjke materiale
en
gebo
ouwd.
4.

Onzee school en het
h schoolple
ein zijn netjess en afvalvrij.

5. Buittendeuren slu
uiten uit zichzelf, bijvoorbbeeld door
deurrdrangers of schuifdeuren
n.
6. Binn
nendeuren slu
uiten uit zich
hzelf, bijvoorbbeeld door
deurrdrangers of schuifdeuren
n.
7.

In lo
okalen komt genoeg
g
daglic
cht binnen.

8. De ttemperatuur is goed gere
egeld. Het is nniet te koud of te
warm
m.
9. Het schoolgebou
uw wordt ook gebruikt vo
oor of na de lessen,
bijvo
oorbeeld voor cursussen of sporten.
10. Wij krijgen wel eens les buite
en op het schhoolplein of in
n de
(direecte) omgeving van de school.
11. Onzee school heeft een buiten
nleslokaal.
12. Er iss op/rond hett gebouw gee
en vandalism
me, bijvoorbee
eld
grafffiti.
13. Er groeien struikken/planten/b
bloemen op hhet schoolple
ein.
14. In dee buurt van onze
o
school is ‘groen’ aannwezig, bijvoo
orbeeld
een veldje of parrk waar je naar toe kan.
15. Onzee school ligt niet vlakbij een
e drukke (ssnel-) weg.
16.
17.

Totaa
alscore

www.eco -schools.nl

2

3

4

5

Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Gebo
ouw en om gevin
ng
Opdra
acht 2. Gebouw
G
en
e omgevving
Wat vin
nden jullie van
v jullie sc
choolgebou
uw en de om
mgeving van
n de schoo l? Waarom
m
vinden jullie dat?

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?

www.eco -schools.nl

Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Groen
n
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema ggroen. Is iets niet duidelijk
k? Vraag hett na bij een do
ocent of
conciërgge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat
1.

1

In on
ns schoolgeb
bouw is groen
n te vinden, bbijvoorbeeld planten,
een binnentuin of
o een aquariu
um.

2. Het groen binnen
n het schoolg
gebouw worddt goed verzorgd.
3. Bij vverschillende vakken komt het onderw
werp groen/natuur aan
de o
orde.
4. Wij hebben groen op het schoolplein, bijvo
oorbeeld plan
nten,
bom
men, grasveld of vijver.
5. Het groen rondo
om het schoo
olgebouw wo
ordt goed verrzorgd.
6. Bankkjes, bloemba
akken, etc. ro
ond de schoo
ol zijn gemaa
akt van
natu
uurlijke of duurzame mate
erialen.
7. Leerrlingen helpen
n bij het onderhoud van ggroen op het
scho
oolplein.
8. Onzee school heeft een schoo
oltuin, moesttuin of groenllokaal.
9. Leerrlingen helpen
n bij het onderhouden va n de schooltuin of
moeestuin.
10. Leerrlingen eten wat
w ze zelf hebben verbo uwd.
11. Onzee school heeft een eigen composthoo
op.
12. Onzee school gebruikt geen ch
hemische besstrijdingsmid
ddelen
tegeen onkruid off insecten.
13. Onzee school heeft een groen dak (waar p lanten op gro
oeien).
14. Onzee school contact met lok
kale of nationnale natuur- en/of
milieeuorganisatie
es.
15. Onzee school gaat op ‘groene’’ excursie, bijjvoorbeeld na
aar een
boerrderij, bos off natuurgebied.
16.
17.

Totaa
alscore
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Groen
n
Opdra
acht 2. Groen
G
Is er op
p jullie scho
ool aandach
ht voor groeen? Waar merken
m
jullie dat aan??

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Hygië
ëne
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema hhygiëne. Is ietts niet duidelijk? Vraag heet na bij een docent
of conciëërge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat
1.

1

Ons schoolgebou
uw is schoon
n.

2. Er ziijn geen schim
mmelplekken
n in het scho olgebouw,
bijvo
oorbeeld op muren
m
en plafonds.
3. In on
nze school liggt geen stof.
4.

Vuiln
niszakken wo
orden vervan
ngen als dezee vol zijn.

5. Onzee school heeft een gladde
e vloer en ge en vloerbede
ekking,
zodaat deze makkkelijk schoon te houden iss.
6. In on
nze school iss voldoende frisse
f
lucht, ddoor een goe
ed
werkkend ventilattiesysteem of
o door regelm
matig de ram
men open
te zeetten.
7. De sschoonmakerrs gebruiken milieuvriend elijke
scho
oonmaakmiddelen.
8. Onhygiënische plekken, zoals toetsenbordden en deurkknoppen,
kt.
worden extra schoongemaak
9. Toileetten worden
n elke dag sc
choongemaakkt.
10. Leerrlingen en docenten wass
sen hun handden na toiletb
bezoek.
11. In dee toiletten zijjn altijd scho
one handdoekken aanwezig
g of een
houd
der met (gerecyclede) papieren handddoekjes.
12. Leerrlingen (en do
ocenten) kun
nnen via een aautomaat
maaandverband, tampons
t
of condooms
c
aaanschaffen.
13. Voedsel in de kantine wordt hygiënisch b ereid en bew
waard,
bijvo
oorbeeld volggens HACCP-normen.
14. Tafeels in de kanttine/aula worrden na iederre pauze goed
d
scho
oongemaakt.
15. Leerrlingen douch
hen na gym.
16.
17.

Totaa
alscore
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Hygië
ëne

Opdra
acht 2. Hygiëne
H
Hoe sta
aat het met de hygiën
ne op jullie sschool? Is jullie
j
schoo
ol schoon en
n fris? Waa
ar is
dat aan
n te merken
n?

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?

www.eco- schools.nl

Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Mobilliteit
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema m
mobiliteit. Is iets niet duid
delijk? Vraag het na bij ee
en
docent o
of conciërge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat
1.

1

De vverkeerssitua
atie rondom onze school is veilig.

2. Onzee school is go
oed bereikba
aar met het o
openbaar verrvoer.
3. In on
nze school ha
angen vertre
ektijden van hhet openbaarr vervoer.
4.

De m
meeste leerlingen wonen dicht bij sch ool (<10 km)).

5. Veell leerlingen (>>25%) komen
n lopend of m
met de fiets naar
n
scho
ool.
6. Veell leerlingen (>>25%) komen
n met de buss of tram naa
ar school.
7.

Weinig leerlingen
n (<25%) kom
men op de sco
ooter naar sc
chool.

8. Zeerr weinig leerlingen (<10%)) komen mett de auto naa
ar school.
9. De m
meeste docenten komen lopend, met de fiets of met
m het
open
nbaar vervoe
er naar schoo
ol.
10. Onzee school heeft een fietsenstalling.
11. Onzee school heeft een stallin
ng voor scootters.
12. De sstalling is gro
oot genoeg vo
oor alle fiets en/scooters..
13. De sstalling voor fietsen en sc
cooters is ovverdekt.
14. Onzee school heeft een oplaad
dpunt voor eelektrische sc
cooters,
fietssen of auto’ss.
15. De sschool houdtt bij excursies
s rekening m et bijvoorbee
eld de
keuzze van het ve
ervoermiddel of de afstannd.
16.
17.
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart Mobilliteit
Opdra
acht 2. Mobiliteit
M
Met we
elke vervoe
ermiddelen is jullie sch
hool bereikb
baar? Hoe komen de m
meeste lee
erlingen
naar scchool?

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?

www.eco- schools.nl

Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart V
Veilig
gheid
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema vveiligheid. Is iets niet duid
delijk? Vraag het na bij een docent
of conciëërge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat
1.

1

Leerrlingen voelen
n zich veilig binnen
b
de schhool.

2. Op o
onze school zijn
z er anti-pestregels.
3. Op sschool zijn ge
een ruzies off vechtpartijeen.
4.

Leerrlingen voelen
n zich veilig in de omgevinng van onze school.
s

5. In heet donker is er voldoende
e verlichting o
op het schoo
olplein, in
de fi
fietsenstallingg en bij de ing
gang van onzze school.
6. We weten welke
e docent de vertrouwensp
v
persoon is biij wie we
tereecht kunnen.
7.

Er hangen in en rond
r
de scho
ool bewakingsscamera’s.

8. Leerrlingen met krukken
k
of ee
en rolstoel kuunnen makke
elijk naar
binn
nen en zich do
oor school be
ewegen.
9. Op sschool is altijjd iemand aanwezig met eeen EHBO-diploma of
BHV
V-diploma (Be
edrijfsHulpVe
erlener).
10. Glazzen deuren zijn voorzien van
v veiligheiddsglas.
11. Op h
het schoolple
ein wordt ges
strooid als heet vriest.
12. Onzee school heeft brandmeld
ders, brandbllussers en
bran
ndslangen.
13. Noo
oduitgangen zijn
z duidelijk aangegeven.
a
14. We weten wat we
w moeten doen in een n oodgeval,
oorbeeld als het
h brandalarm afgaat.
bijvo
15. Onzee school oefe
ent 1x per jaa
ar een ontru iming van he
et
gebo
ouw.
16.
17.
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart V
Veilig
gheid
Opdra
acht 2. Veiligheid
V
Voelen leerlingen zich veilig op
o jullie sch
hool? Waarrom wel off niet?

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?

www.eco- schools.nl

Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart V
Voeding
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema vvoeding. Is iets niet duidelijk? Vraag heet na bij een docent
of conciëërge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat
1.

1

De kkoffie en thee
e in de lerare
enkamer is faairtrade en/of
biolo
ogisch.

2. Het eten en drinken in de kan
ntine is fairtrrade en/of bio
ologisch.
3. In dee kantine is gezond
g
eten te koop, zoalls fruit of volkoren
prod
ducten.
4. In dee kantine is geen
g
ongezon
nd eten te ko
oop, zoals patat,
frisd
drank of gevu
ulde koeken.
5. Er ziijn af en toe vegetarische
e dagen in dee kantine.
6. Het aanbod in de
e kantine is seizoensgebo
s
onden.
7.

Het aangeboden voedsel worrdt zo veel m
mogelijk lokaa
al
ingekocht.
8. Leerrlingen en docenten gebru
uiken broodttrommels in plaats
p
van plastic zakjes of aluminiu
umfolie.
9. Leerrlingen en lerraren gooien geen eten w eg.
10. Leerrlingen kunne
en makkelijk flesjes
f
vullen
n met kraanw
water.
11. Leerrlingen en docenten staan
n positief teggenover gezo
ond eten
in dee kantine.
12. De kkantinemedewerker/caterraar staat po
ositief tegeno
over een
gezo
onde schoolkkantine.
13. Onzee school kan (mee) bepalen wat er in de kantine en
e
auto
omaten te ko
oop is.
14. Leerrlingen kunne
en meedenke
en over het a anbod in de kantine.
15. In leessen is aandacht voor ge
ezond en duuurzaam eten.
16.
17.
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart V
Voeding
Opdra
acht 2. Duurzaam
D
m eten
Is er op
p jullie scho
ool aandach
ht voor duu
urzaam en gezond
g
eten
n? Waar m
merken jullie
e dat
aan?

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?

www.eco -schools.nl

Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart W
Wate
er
Opdra
acht 1. Scorelijst
Bekijk ho
oe jullie school scoort op het thema w
water. Is ietss niet duidelijk? Vraag hett na bij een docent of
conciërgge.
Bespreek met elkaarr of jullie vinden dat jullie sschool slecht,
1. slecht, er kan nog veel
middelm
matig of goed scoort. Zijn er nog onderrwerpen die niet in
verbeterdd worden
de lijst sstaan, maar waarvan
w
jullie
e vinden dat ze er wel bij horen?
3. middelmaatig, er is nog wel wat
Voeg ze toe aan de scorelijst.
s
verbeterinng nodig
5. goed, de sschool kan tro
ots zijn

Wat
1.

1

Alle toiletten heb
bben een sto
opknop.

2. Alle kranen zijn sensorkranen
s
n.
3. In allle kranen zitten waterbesparende do pjes (perlato
ors).
4.

Er ziijn geen lekke
ende kranen of stortbakkken.

5. Kran
nen blijven na
a het handen
nwassen of w
waterdrinken niet
onno
odig open sta
aan.
6. De aapparaten op
p school die water
w
gebruikken zijn zuinig met
water, bijvoorbeeld de afwasmachine.
7.

De d
douches bij gym
g
hebben waterbespare
w
ende douche
ekoppen.

8. Regeenwater dat op het dak valt
v gaat niett naar het rio
ool, maar
wordt opgevangen in een reg
genton of gaaat direct de grond
g
in.
9. Regeenwater dat op het dak valt
v wordt heergebruikt,
bijvo
oorbeeld om de tuin te be
esproeien of om het toile
et mee
doorr te spoelen.
10. Leerrlingen drinke
en kraanwate
er of vullen hhun flesjes met
kraaanwater in plaats van watter uit flesseen, zoals Spa of Evian.
11. Op sschool is een watermeterr aanwezig.
12. De m
meterstand van
v het wate
erverbruik wo
ordt bijgehou
uden.
13. Wij ggaan wel een
ns op watere
excursie, bijvo
oorbeeld naar een
watermuseum, gemaal,
g
schip
p of
rioolwaterzuiveringsinstallatiie.
14. Leerrlingen helpen
n bij het opnemen van dee meterstand
den.
15. Onzee school heeft een beleid opgesteld o m water te besparen.
b
16.
17.
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Du
uurza
aamhe
eidssc
can VO
V
Sc
corek
kaart W
Wate
er

Opdra
acht 2. Water
W
Gaat ju
ullie school bewust me
et water om
m? Waar merken
m
jullie
e dat aan?

Opdra
acht 3. Conclusie
C
s
Bekijk dee uitkomsten
n van de scorrelijst en bea ntwoord ond
derstaande vragen. Besprreek daarna de
d
uitkomsten van alle thema’s in de werkgroep en vul same
en ‘Stap 2’ in het Eco-Schhools werkbo
oek in.

Welke o
onderdelen
n gaan goed
d?

Welke o
onderdelen
n zijn voor verbetering
v
g vatbaar?

Wat ka
an de werkg
groep doen om dit te vverbeteren
n?

www.eco -schools.nl

