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Wij haalden tijdens het schooljaar 2004-2005 het eerste luik van het MOSlogo (we 

benadrukten  de thema’s  ‘afval’ en ‘water’). 

Tijdens het schooljaar 2005-2006 ontvingen we het tweede luik van het MOSlogo (we 

stelden  vooral  ‘verkeer’ en ‘veiligheid’ in de kijker). 

Tijdens 2006-2007 gingen we voor het derde luik. De klemtoon lag  op 

‘energievriendelijke school’. Uiteraard blijven we op alle gebied milieuvriendelijk! 

En dat we milieuvriendelijk zijn (uiteraard met de medewerking van jullie, ouders) mogen 

de volgende dagdagelijkse voorbeelden aantonen. 

 

Overzicht van dagdagelijkse MOS in VBS Ertvelde: 

 

 

   
 

 

 

 

- de kinderen van het lagere stappen te voet heen en terug naar de sporthal (zwemmen, 

sportweek, …) 

- de 3de kleuterklas keert te voet terug van het zwembad 

- indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van de lijnbus bij een leeruitstap 

- iedere woensdag = fruitdag 

- in iedere vestigingsplaats is er een drankfontein op de speelplaats 

- de kinderen mogen geen brikjes meebrengen naar school (behalve de peuters); wij vragen 

om herbruikbare flessen mee te geven 

- we streven ernaar zoveel mogelijk met vulpen te schrijven; een potlood is en blijft 

onmisbaar in vele lessen 

- er wordt vaak met kosteloos materiaal geknutseld 

- de Schakelaar (= communicatie met leerkrachten) en Okidoki (vroeger het 

Informatieblad) (= communicatie met de ouders) worden recto verso gekopieerd 

- zowel in de Schakelaar als in Okidoki worden af en toe milieutips gegeven  

- Okidoki wordt alleen aan de gezinsoudsten meegegeven 



 

 

 

 

- doordat er op de nieuwe website ruimte is om klasnieuws te publiceren, wordt de papieren 

informatie voor de ouders beperkter 

- de verslagen van het oudercomité worden per mail aan de leden bezorgd 

- de leerkrachten worden aangemoedigd om de toetsen recto verso te kopiëren 

- er wordt geselecteerd: papier / batterijen / PMD / gewone vuilzakken / glas / frietvet van 

frietjesdag / buislampen / … 

- we raden iedereen aan een brooddoos te gebruiken, aluminiumfolie is niet welkom 

- de klassen van het lagere hebben een beurtrol om de speelplaats netjes te houden 

- in de leraarskamer: doos met papier waarvan de achterkant nog te gebruiken is 

- Lindenlaan: verlichting onder luifel: met tijdschakelaar (zodat het licht niet blijft branden) 
- aan iedere klasdeur hangt een bordje om eraan te herinneren de lichten te doven, de kraan 

dicht te draaien, de computer uit te schakelen, ramen en deuren te sluiten 

- in iedere klas is een verantwoordelijke aangeduid om te controleren of het licht uit is in de gang 

en de buitendeur gesloten is 

- de verwarming wordt geregeld met thermostaat kranen 

- de verwarming is geprogrammeerd zodat er geen nodeloze verwarming is op woensdagnamiddag, 

’s avonds, in  ’t weekend en tijdens de vakanties 

- TL-lampen (= spaarlampen) in de klassen 

- de kinderen van het lagere krijgen gratis van de school een fluohesje 

- de kinderen van het lagere worden aangemoedigd om het fluohesje te dragen; af en toe is hierop 

controle 

-    de kinderen van de lagere school krijgen regelmatig lessen fietsbehendigheid 

-    tijdens de Vlaamse Fietsweek worden de kinderen aangemoedigd per fiets of te voet te komen 

- de directeur verplaatst zich, indien mogelijk, per fiets tussen vestigingsplaatsen 1 en 2; met 

fluohesje 

- het personeel wordt aangemoedigd per fiets naar school te komen, zij ontvangen hiervoor een 

fietsvergoeding 

- onze school is ingegaan op het aanbod van de gemeente: themaborden verkeersveiligheid 'Suske 

en Wiske' zijn steeds in de buurt van onze scholen te zien; samen met de kinderen wordt het 

themabord telkens toegelicht waarbij het accent (vooral) ligt op kinderen per fiets of te voet 

- alle leerkrachten beschikken over een USB-stick, zodat gegevens elektronisch gestockeerd 

kunnen worden (papierbesparing!) 

- het schoolwerkplan is te raadplegen via Internet (vanaf begin juni 2007), zodat er minder moet 

gekopieerd worden 

- in de Lindenlaan en in de Eeklostraat maakt een MOS-vlag (aan de voorgevel) duidelijk dat we 

een MOS-school zijn 

 

Uiteraard zijn er, zeer zeker, ook nog de jaarlijks weerkerende en/of de nieuwe leeruitstappen, 

projecten, belangstellingscentra, … 

 

 


