Werken aan een

Waardevolle School
Als (groot)ouders, MR-leden en schoolleiders aan de slag
om te werken aan een school om van te houden

Educatie

Gedrag

Gebouw

Beheer

Beste schoolleider, MR-lid en/of (groot)ouder,
Het zal u niet zijn ontgaan: duurzaamheid en aandacht voor het klimaat zijn momenteel volop in het nieuws. Veel scholen
willen hiermee aan de slag, maar weten vaak niet goed waar te beginnen of lopen op enig moment vast. Door slim gebruik te
maken van aanwezige expertise in en rond de school kunt u deze belemmering wegnemen. Goed voor de beperkte capaciteit,
portemonnee en het milieu. Als schoolleider, medezeggenschapsraad of betrokken (groot)ouder kunt u activiteiten op dit vlak
initiëren en in overleg tot een plan komen.
U krijgt nu de kans om mee te doen aan het programma van de ‘Waardevolle School’!
Komend schooljaar willen wij met het programma “Waardevolle School” bouwen aan scholen om van te houden. Het
programma richt zich in zijn aanpak op ouders die in hun dagelijkse leven werken als professional in of rond de bouw-, handelen dienstensector. De praktijk laat zien dat zij het verschil kunnen maken om verduurzaming daadwerkelijk van de grond te
krijgen. Door deze ouders op het spoor te komen moet het mogelijk zijn onderwerpen als ‘duurzaamheid’, ‘verduurzaming’ en
aanpak ‘binnenmilieu’ beter op de agenda van de school te krijgen en tot uitvoering te laten komen.
Het programma “Waardevolle School” vertrekt vanuit een integrale benadering van duurzaamheid. Niet alleen het
schoolgebouw krijgt aandacht, ook het beheer, de educatie en het gedrag op school komen aan bod. Centraal in het traject
staat het werkboekje ‘Werken aan een Waardevolle School’. In dit boekje wordt de school stap voor stap meegenomen in de
mogelijkheden om te werken aan duurzaamheid binnen de school.
Direct starten
Op basis van deze startbrief kunnen direct de volgende vijf acties door u worden uitgezet.
Actie 1: Vraag via www.waardevolleschool.nl/aan-de-slag het werkboekje aan en lees het in zijn geheel nauwkeurig door.
Actie 2: Kom in gesprek met de schoolleiding/-directie en zoek contact met de medezeggenschapsraad.
Actie 3: Verken in een eerste gesprek op welke manier het werkboekje voor de school is in te zetten. Staan er
onderhoudswerkzaamheden op de planning, overweegt de school zonnepanelen aan te schaffen, is er een verbinding te maken
met het onderwijsprogramma, etc.?
Actie 4: Ga na welke ouder-professionals binnen de school aanwezig zijn die affiniteit hebben met de opgave rondom
duurzaamheid. Plaats een oproep op de website en/of nieuwsbrief van de school. Verwijs daarbij naar websites als
www.WaardevolleSchool.nl en www.GreenDealScholen.nl.
Actie 5: Ga op basis van de vier pijlers uit het werkboekje (educatie, gedrag, gebouw en beheer) gezamenlijk aan de slag om
een eerste scan van de school te maken. Op basis van de scan kan gekeken worden met welke pijlers en aandachtsgebieden
het zinvol is om door te gaan. Focus op de onderwerpen waar kansen liggen en waar kennis aanwezig is of welke makkelijk in
te passen zijn.
U hoeft dit allemaal niet alleen te doen. Naast u gaan ook andere schoolleiders, MR-leden en (groot)ouders met het werkboekje
aan de slag. Daarnaast kunt u rekenen op hulp vanuit de DGBC, Ouders & Onderwijs, Eco-Schools en partners die zijn
aangesloten bij de Green Deal Scholen (zoals Ruimte-OK, Klimaatverbond en de PO-Raad). Waar gewenst, zullen zij onderlinge
kennisdeling faciliteren om te leren van elkaars ervaringen.
Wij streven ernaar hiermee een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van schoolgebouwen en aan de verankering van
duurzaamheid in het dromen, denken en doen van scholen, leerlingen en natuurlijk hun ouders. Zo bouwen we samen aan
scholen om van te houden. We wensen u daarbij veel succes en bovenal ontzettend veel plezier toe!
Het team van Waardevolle School
DGBC, Eco-Schools Nederland,
Green Deal Scholen en Ouders & Onderwijs

Kijk voor meer informatie op:

www.waardevolleschool.nl

Het werkboekje “Werken aan een Waardevolle School” verkent op basis van vier pijlers verschillende
mogelijkheden waarop duurzaamheid kan worden verankerd binnen de school. Het werkboekje helpt met het
opstellen van een mogelijk verbeterplan voor de eigen school. Dit op basis van opdrachten, tips en links naar
nuttige informatie. Het verbeterplan kan de schoolleiding en het schoolbestuur (bevoegd gezag) helpen met
wijze waarop duurzaamheid binnen de school een plek kan krijgen.
Praktische informatie
Schoolleiders, MR-leden en ouders die praktische ondersteuning nodig hebben bij gebruik van het werkboekje
kunnen terecht bij info@waardevolleschool.nl.
Ouders die vragen hebben hoe zij de medezeggenschap op hun school naar een hoger plan kunnen tillen,
kunnen zich laten informeren door Ouders & Onderwijs. Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is te
bereiken via telefoonnummer 0800-5010 en per e-mail via vraag@oudersonderwijs.nl.
Schoolleiders, MR-leden en ouders die naar aanleiding van het werkboekje inhoudelijke vragen hebben,
kunnen terecht bij de helpdesk van de Green Deal Scholen. Deze helpdesk is te bereiken via 085 - 303 26 02
en per e-mail via info@GreenDealScholen.nl.
Op de website www.energieeducatie.nl vindt u waardevolle informatie over het integreren van duurzaamheid
binnen het lesprogramma. Leerkrachten vinden hier een breed aanbod van lesmateriaal en activiteiten en
praktijkervaringen met kwalitatief goede lesmaterialen over energieeducatie.

