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Een project dat zich ten doel stelt om vijf scholen te begeleiden 
om een Natuurschool te worden: een school waarin 

duurzaamheid hoog in het vaandel staat en natuureducatie een 
belangrijk onderdeel vormt van het schoolprogramma. 

Gedurende een jaar helpen wij scholen op weg om 
Eco-School te worden: het internationale keurmerk voor 

duurzame scholen. Daarbij ondersteunen we de scholen om 
natuur- en duurzaamheidseducatie te integreren binnen 

bestaande lesmethodes. 

Tevens bieden wij de Natuur-
scholen twee excursies waarbij 
natuurbeleving centraal staat, 
bij HAPS en bij Het Woldhuis, 

inclusief lesmateriaal. 
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Het Vijf Natuurscholenproject is grotendeels 
gefinancierd uit een legaat. 
Daarnaast betaalt de school een eigen bijdrage
Het project is onderdeel van het Eco-School traject. Deelname aan 
het Vijfnatuurscholenproject leidt tot certificering van een brons  
Eco-School certificaat

Ecoschooltraject
De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de 
school van binnenuit verduurzamen. 
Zij onderzoeken hun leer- en leefomgeving en 
werken aan concrete acties om deze (steeds 
verder) te verduurzamen.
Eco-Schools is gebaseerd op het principe 
‘student-led change’. Dat betekent dat leer-

lingen centraal staan  in de veranderingen die de school ondergaat. 
Leerlingen vormen dan ook de kern van het Eco-team. Zij onderzoe-
ken de school aan de hand van de Eco-scan en beslissen samen met 
anderen welke thema’s ze willen aanpakken.

Geholpen door de zeven stappen van Eco-Schools werken jullie toe 
naar hét internationale, door de Verenigde Naties erkende keurmerk 
voor duurzame scholen: de Groene Vlag. Ook daarna blijven jullie je 
ontwikkelen en vindt er elke twee jaar een audit (keuring) plaats.

Contact
Een dezer dagen neemt een van de in deze flyer de genoemde 
organisaties contact met u op.

www.eco-schools.nl | www.ivn.nl/woldhuis | www.hapsproject.nl

Aanmelden door te mailen naar:
vanderveen@eco-schools.nl. 
Aanmelden kan tot donderdag 7 maart.

Waar?
Basisschool ’t Schrijvertje, 
Gentiaanstraat 594, 
7322 CL Apeldoorn.

Wanneer?
Donderdag 14 maart, inloop 15:45 uur, 
bijeenkomst van 16:00 tot 17:00 uur.

Voor wie?
Directeuren, leerkrachten, ouders 
en leerlingen van geïnteresseerde 
basisscholen in Apeldoorn.

AANMELDEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

UITNODIGING INFORMATIEMIDDAG 
VIJF NATUURSCHOLEN PROJECT APELDOORN

Wil je aan de slag met duurzaamheid en natuureducatie? Doe dan mee met het project ‘Vijf Natuurscholen 
Apeldoorn’. Kom voor meer informatie over het project naar de informatiebijeenkomst op donderdag 14 maart. 

Met het project “Vijf Natuurscholen Apeldoorn” bieden wij, Eco-Schools 
Nederland, Het Woldhuis (IVN) en HAPS, aan vijf basisscholen de 
mogelijkheid om uitvoerig kennis te maken natuur, milieu en duurzaamheid. 
Bij het HAPS maken de kinderen kennis met het verleden, bij het 
Woldhuis duiken kinderen de natuur in en aan de hand van het Eco-
Schoolsprogramma worden zij uitgedaagd om in hun eigen leer- en 
leefwereld te werken aan de oplossingen voor de wereld van vandaag en 
morgen.

Het project start in het nieuwe schooljaar; september 2019. De kick-
off van dit project vindt plaats op school. Aan de hand van een gastles 
duurzaamheid onderzoeken leerlingen de duurzaamheid en de 
‘’onduurzaamheid’’ van hun eigen school en gedrag. Vervolgens gaan ze 
een halve dag op kamp op Het Woldhuis. Ook op het HAPS-kamp komen 
ze een halve dag in een volledig andere wereld terecht. Geïnspireerd door 
de wereld van vroeger en de natuur, werken de leerlingen en docenten aan 
concrete, duurzame acties en maatregelen in hun eigen school. 

Aan het eind van het project wordt een event georganiseerd waarvoor 
scholen, ouders en kinderen maar ook bestuurders en beleidsmakers 
worden uitgenodigd. Bij dit “Feest van de Duurzaamheid” worden de 
resultaten van het project gepresenteerd en kunnen de deelnemers een 
onderdeel van de kampen in de praktijk ervaren.

Er zijn twee manieren om mee te doen aan dit project:
- Deelname van één schooljaar met leuke projectdagen rondom Eco
  Schools, HAPS en het Woldhuis. Kosten €750,-.
- Deelname van twee schooljaren met, naast leuke projectdagen
  rondom Eco-Schools, HAPS en het Woldhuis, ook ondersteuning in het
  Zevenstappenplan van Eco-Schools en certificering met het Bronzen
  certificaat, het Zilveren certificaat en de Groene Vlag. Kosten €1.750,-. 
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