
Welkom 

• Samen zingen voor het klimaat 

https://www.youtube.com/watch?v=XGgBtHoIO4g&feature=youtu.be


Programma 

Voorstelling EcoHuis 
Voorstelling MOS 
Voorstelling scholen – beelden + verwachtingen 
Doelstelling namiddag 
Samen leren 
 

 
 
 

 



EcoHuis: EcoScholen Antwerpen 



EcoSchool?  
• Wat? Drempels wegwerken om rond milieu en 

EDO te werken 
• Hoe? Advies, subsidies, 

sensibilisatiemateriaal, educatieve 
ondersteuning, workshops, materiaal … 

• Hoe deelnemen?  
– EcoCharter volgen 
– Inschrijven = 2 jaar EcoSchool 
– Opvolging  = via bezoeken  

Combinatie met MOS = MEERWAARDE!  



MOS een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, de 
Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 



Wij geloven dat  
we samen kunnen leren 
duurzame keuzes te maken 
voor de planeet. 

MOS-team Antwerpen 
MOS-team Antwerpen 

Elke 

MOS-team Antwerpen 



Hoe? 

Door scholen aan te moedigen om SAMEN 
duurzame keuzes te leren maken voor de planeet…. 
 
• samen met en voor alle leerlingen   
• samen met het hele schoolteam 
• in dialoog met de omgeving 
• door er een beleving van te maken  
 met oog voor resultaat 

 

Hoe? 



Thema’s ruim bekijken 
Onderzoekend leren 
 
Verdiepen 
Verbreden    EDO 
Verbinden  

 

Hoe? 



Wat? 
 

• Trajectbegeleiding op maat van de school 
• Scholen samen brengen 
• Themagerichte studiedagen 
• Eco-schools 
• www.mosvlaanderen.be 
• MOS-schakels 
• MOS-pas 
• Uitleenbare materialen 

www.provincieantwerpen.be 
 

 
 

Wat voor scholen? 



Aan de slag met beelden 

• Waarom deelnemen aan energiecoole school? 
• Waarom ben jij hier? 



Doelstelling? 

Klimaatverandering stoppen 
• Climate challenge 
• Actualiteit bv. afschakelplan komende winter 
• Voorraad grondstoffen – bron OVAM 

 

http://www.climatechallenge.be/nl/klimaatverandering-woord-en-beeld/wat-zijn-de-gevolgen/seizoenen-in-de-war.aspx


schaarste 

materiaal 
kost 



import 

leverings 
zekerheid 

40 % 



Actie? 

• Provincie Antwerpen en stad 
Antwerpen trachten klimaatneutraal te zijn  
tegen 2020 
• Samen met jullie scholen  
aan de slag en samen leren  
duurzame keuzes te maken 



 



Actie op school? 

• Deelname sensibilisatiecampagnes  
• Maatregelen treffen 
• Ingrepen  
• Bv. Dikke Truiendag 13 februari 2015  
 Vriend van http://www.vriendvan.be/  
 Energiedetectives op pad met 
 energiekoffer 
 Trias Energetica 

http://www.vriendvan.be/


  
 
 
 

 
 Lichten niet onnodig laten branden (= energievraag beperken) 

Overschakelen op groene stroom (= duurzame energiebronnen) 
Reflecterende folie achter radiatoren(= efficiënt energie aanwenden) 

Trias energetica 



Schoolvoorbeelden 

Projectdagen  



Schoolvoorbeelden 

Energie meten 



Schoolvoorbeelden 

Energiewachters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Co-creatie staat centraal 

Pius X, Antwerpen 



Voordelen schoolacties? 

• Educatieve winst 
• Milieuwinst 
• Financiële winst 



In de klas? 

• Mind-maps 
• Lespakketten ter inzage 

 





EcoHuis contact 

Turnhoutsebaan 139 
2140 Borgerhout 

03 217 08 11 
ecohuis@stad.antwerpen.be 

www.antwerpen.be/ecoscholen  
 

Liesbet Van Houtte 
liesbet.vanhoutte@stad.antwerpen.be / 03 217 08 47 
Leen Aertsen  
leen.aertsen@stad.antwerpen.be / 03 217 08 20 



Wat? MOS 

CONTACT 
 

MOS-Antwerpen 

015 30 61 25  
mos@provincieantwerpen.be 

 
www.mosvlaanderen.be 

www.provincieantwerpen.be >mos 
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