Geachte heer, mevrouw
Graag willen we u uitnodigen deel te nemen aan de informatiebijeenkomst ‘Eco-Schools in
IJsselstein’. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht wat het programma Eco-Schools inhoudt en
komen er een aantal lokale aanbieders van duurzaamheidsinitiatieven aan bod.
•
Locatie
De Opstap, Heemradenlaan 33 IJsselstein
•
Datum
woensdag 4 oktober
•
Doelgroep
schoolbesturen, directies, docenten en ouders
•
Tijd
15:00-16:30
Wat is Eco-Schools?
Eco-Schools is het programma dat zorgt voor betekenisvol duurzaam onderwijs. Leerlingen worden
geactiveerd om onderzoekend en probleemoplossend aan de slag te gaan met
duurzaamheidsvraagstukken binnen de school. Er wordt samengewerkt in een Eco-team dat kan
bestaan uit ouders, leerlingen, docenten, conciërges en directieleden. Eco-Schools biedt structuur
door bestaande en nieuwe initiatieven te koppelen aan een programma. Het is geen extra lespakket
maar een tweejarig programma waarbij verschillende duurzame thema’s behandeld worden. Deze
thema’s kunnen gekoppeld worden aan de huisvesting/huishouding van de school (energie, afval) en
de schoolomgeving (groen). Door het doorlopen van het programma van Eco-Schools wordt een
school officieel erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor het keurmerk de Groene Vlag.
Informatiebijeenkomst ‘Eco-Schools in IJsselstein’
Om EcoSchools tot een succes te maken werken we nauw samen met BuitenWijs en de gemeente
IJsselstein. Graag willen we u een volledig beeld geven van de mogelijkheden van Eco-Schools. Het
programma biedt veel ruimte voor lokale aanbieders om hun duurzaamheidsinitiatieven goed aan
bod te laten komen. De werkwijze hiervan zal worden toegelicht door diverse lokale aanbieders in
IJsselstein. Daarnaast zal er ook gesproken worden over de resultaten die behaald worden door
scholen. Meer dan 15% energiebesparing alleen door verandering van houding en gedrag is dan ook
geen zeldzaamheid. Hierover zal Erik van de Woestijne (Wellant College Houten – VMBO) meer over
vertellen. Hieronder is het programma van de bijeenkomst opgenomen.
Programma
•
15:00 uur
•
15:10 uur
•
15:20 uur
•
15:35 uur
•
15:55 uur
•
16:20 uur
•
16:30 uur

Welkom (wethouder Hans Lappee, gemeente IJsselstein)
Voorstelrondje
Introductie Eco-Schools (Roald Severens, Eco-Schools Nederland)
Invulling programma Eco-Schools (diverse lokale aanbieders)
Eco-Schools in de praktijk (Erik van de Woestijne, Wellant College VMBO)
Vragen
Hapje en drankje

Aanmelden
Schoolbesturen, directies, docenten en ouders: wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de
informatiebijeenkomst ‘Eco-Schools in IJsselstein. Ook ouderraad en medezeggenschapsraad zijn
welkom op de bijeenkomst.
U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst bij Roald Severens: severens@eco-schools.nl
Met vriendelijke groet,
Roald Severens
Eco-Schools Nederland

