
ACTIEPLAN VBS PARIDAENS 2018-2019 
 
 

Afval 
 
Verminderen van papierafval:  
 
- Sinds enkele schooljaren wordt er standaard dubbelzijdig gekopieerd.  
- Papierbesparing door : printen vermijden, elektronische ipv papieren post.  
- Mislukte enkelzijdige kopieën e.a. vellen worden gebruikt als kladpapier. 

- We doen met onze school mee aan de Zero-afvaldag op 22 november 2018. Gemaakte 

afspraken uit het schoolreglement worden die dag nog eens extra in de verf gezet. 

- We plannen een opruimactie in de Stad met de kinderen van de derde graad.  

 

Voorkomen van verpakkingsafval:  
 
- We hebben enkel herbruikbare drankverpakkingen op onze school.  
- Brikjes, glazen flesjes en plastic flesjes zijn verboden. Er wordt enkel water gedronken uit 
drinkbussen. 
- Zowel op de speelplaats van kleuters en de speelplaats van de lagere school zijn er drankfonteintjes.  
- Leerkrachten brengen hun lunchpakket en versnaperingen mee in een brooddoos en mijden op 
deze manier het gebruik van aluminiumfolie. 
- Er is een verbod op school om individueel verpakte koekjes (vervangen door koekendoos vanaf 1 
september 2010), aluminiumfolie, brik, blik en PET te gebruiken/mee te brengen. Het 
schoolreglement is aangepast in die zin. Indien deze materialen toch op school verschijnen worden 
ze systematisch terug mee naar huis genomen/gegeven. (Art.14.4 in het schoolreglement) 
- het vierde leerjaar werkt een volledig thema uit rond ‘Afval’ en stelt dit ook voor aan de andere 
klassen op school.  
 

Gescheiden inzameling afval: 
 
Er wordt stevig gesorteerd in de school, zowel op de speelplaats, in de klaslokalen als in de 
leraarskamer. 
 

- In de klaslokalen wordt restafval, papier en karton gesorteerd (in de kleuterklassen ook nog 
GFT). 

- Op de speelplaats vind je enkel vuilbakken voor restafval en er zijn ook drie groene GFT-
containers. In de kleuterklassen wordt er gebruik gemaakt van de kleine compostbakjes met 
recycleerbare zakjes. Deze gevulde zakjes worden op regelmatige basis in de grote 
groencontainers gegooid. Op vrijdagvoormiddag worden de grote containers geledigd door 
de stadsdienst.  

- In de leraarskamer wordt er restafval, papier en karton, glas, KGA en GFT gesorteerd.  
 

Milieuvriendelijke organisatie van evenementen:  
 

- Voor de jaarlijkse pastadag en het schoolfeest wordt er duurzaam bestek gebruikt. Op deze 
manier worden wegwerpborden, -bestek en –bekers gemeden. Op de pastadag worden er 
steeds vegetarische pasta’s  aangevraagd. Dit is al jaren zo. 

- Er is geen PMD op school, enkel herbruikbare drinkbussen en drankfonteintjes. 

- De meeste kinderen eten boterhammen, sommigen eten een warme maaltijd of een broodje.  
 



Mooimakers: 
 

- Sinds dit schooljaar nemen we deel aan het project ‘Mooimakers’. Ons actieplan 

is intussen opgestuurd en we zijn reeds aan de slag gegaan.  
 

Goodplanet 
 

- Dit schooljaar nemen we ook opnieuw deel aan enkele acties van GoodPlanet .  
  

o 22 november 2018: ZERO AFVAL  

o 12 februari 2019: DIKKETRUIENDAG 

o 22 maart 2019: IEDEREEN WATERDRAGER 
o 25 april 2019: BELEEF-BUITENDAG 

 

Water  
 

- Zie Wereldwaterdag (Goodplanet)  
- Er zijn overal op school drankfonteintjes.  

- Sinds vorig schooljaar zijn we officieel een kraantjeswaterschool.  

 
Natuur:  
 

- De mobiele boom/bloembakken zijn inmiddels op de speelplaats geplaatst. We wachten op 
de lente van 2019 om met de kinderen van onze school aan de slag te gaan met de 
educatieve fiches die gemaakt werden bij de planten, struiken en bomen op onze 
speelplaats.  

- We hebben met het tweede leerjaar deelgenomen aan de opening van het 

Dijlewolvenpad. Yvette Toison zal nog komen spreken tijdens een PV om duiding te 

geven bij het project. 
- Ook dit schooljaar doet onze school weer mee aan de 

witloofboxactie.  
- Onze groene wand blijft bestaan (verticaal tuinieren) en geeft heel  wat 

kleur aan onze speelplaats.  De groene zithoek is al goed 

ingeburgerd intussen.    
- Alle klassen van onze school hebben inmiddels een uitstap gedaan naar 

het bos naar aanleiding van ‘de week van het bos’ 
- Het eerste leerjaar heeft inmiddels ook een uitstap gedaan naar de boomgaard om het 

herfstfruit te ontdekken. 
-  Het vijfde leerjaar plant opnieuw een uitstap naar het Provinciaal Domein om de 

voedselketen te bestuderen 

 
Klimaat en energie 
 

- Ook dit schooljaar nemen we deel aan de Dikketruiendag op 12 februari 2019 
(Goodplanet) 

- We werken intussen ook met oplaadbare batterijen. 



- We willen dit schooljaar graag voor de eerste keer met de basisschool deelnemen aan de 

Camping Zero-Emissie  
- We doen mee aan de duurzame week in februari 2019. Het vijfde leerjaar zal 

voorstellingen bijwonen. 
 

 

Verkeer: 
 

- De week van de duurzame mobiliteit zit ook dit jaar weer in ons programma. We 

proberen opnieuw de straat voor onze school voor onbepaalde tijd te laten afsluiten.   

- Alle klassen van de lagere school nemen dit jaar deel aan de acties van VSV: het 

voetgangersexamen, het fietsexamen, … We mikken dit schooljaar opnieuw op een Gouden 
medaille! 

- Daarnaast nemen vrijwel alle klassen deel aan het BOBBI- project: meester op de fiets, 

de dode hoek, de autoarme schoolveertiendaagse, verkeersles door agenten, 
verkeerswandeling, het mobiel verkeerspark,... 

- Ook dit schooljaar werken we met onze werkgroep MOS verder aan de verkeersveiligheid 

rond de school. Getuige hiervan enkele prikacties die zullen georganiseerd worden door 

de deelwerkgroep Mobiliteit , waar leerkrachten en verkeersouders in zetelen en in 
samenwerking met de ouderraad van het secundair. 

- We nemen deel aan de Campagnes  ’STRAPDAG’ en ‘HOFT’. Vanuit VSV werd 

gevraagd of we dit jaar niet wilden meewerken aan een digitaal proefproject van 

‘Helm OP , Fluo Top’. Momenteel zijn we deze actie aan het opstarten met de 

leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de basisschool en de eerste graad van 
het secundair. 

- Er wordt opnieuw een meting gedaan om te zien hoe de kinderen naar school komen 
- Er is een afvaardiging van leerkrachten, directie en ouders die deelneemt aan de 

vergaderingen over verkeersveiligheid rond de scholen. Aan deze 

vergaderingen nemen oa het stadbestuur, de politie, Mobiel 21, de provincie, de 
preventiedienst, lagere scholen en buurtbewoners deel.  

- Octopusthermoplasten werden inmiddels aangebracht in onze Octopusstraat. 

- De kleuterschool neemt deel aan het verkeersproject ‘AYA’ 
 

 
 
 
 
 
 


