Als school vinden wij dat onze leerlingen, jullie (klein)kinderen,
een mooie toekomst verdienen. Daarom engageert het schoolteam
zich ertoe extra in te zetten voor het milieu. Zowel de directie,
leerkrachten, onderhoudspersoneel maar ook onze
oudervereniging en schoolbestuur zijn bekommerd over onze
leefomgeving.
Om dit te realiseren wil onze school op een structurele manier
werken rond milieu. Gedurende het schooljaar worden regelmatig
eenmalige acties uitgewerkt (dikketruiendag, buitenlesdag, …) om
zorg voor het milieu extra in de verf te zetten. Naast die
eenmalige acties wensen wij een beleid uit te bouwen waarbij ook
onze leerlingen, ouders en grootouders betrokken worden. We zijn
ervan overtuigd dat dit milieubeleid pas kan slagen als alle
partijen dit beleid ondersteunen en mee helpen uitwerken.
In de afgelopen jaren heeft onze school reeds veel doordachte
maatregelen genomen. Onze zorg voor het milieu uit zich o.a. in
ons afvalbeheer/beleid, energiegebruik (verbruik), zorg voor
water, … Ook hebben we veel aandacht voor ‘groen’ op onze
school. Bijzondere aandacht gaat ook naar duurzame ontwikkeling
en de gevolgen van onze ecologische voetafdruk op mondiaal vlak.
Ook verkeerseducatie mag in dit verhaal niet ontbreken.
Om onze leerlingen nog meer te betrekken en er samen met hen
een milieuvriendelijke school van te maken wordt er om de twee
schooljaren een MOS-raad verkozen. Deze wordt vertegenwoordigd
door leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar en staat
onder leiding van leerkrachten die helpen bij de planning,
organisatie en uitbouw van de activiteiten. Ook reflecteren en
bijsturen van de activiteiten hoort hierbij. Verder worden onze
leerlingen, bv. via projectwerking, op een actieve manier
aangezet tot nadenken over de ‘zorg voor het milieu’ en hun
belangrijke rol hierin.
Naast de leerlingen worden de leerkrachten gestimuleerd om in
hun lessen aandacht te hebben voor de milieuproblematiek en
samen met de leerlingen en collega’s mee te helpen aan het
milieubeleid van onze school. Hun activerende en ondersteunende
rol is belangrijk als het MOS-project wil slagen.

Verder wordt ook regelmatig gecommuniceerd met het
onderhoudspersoneel en de preventieadviseur. Ook zij worden
ingeschakeld in de milieuzorg en brengen pijnpunten en eigen
voorstellen aan.
Ook de directie heeft een duidelijke plaats in het milieubeleid. Ze
biedt vooreerst de ruimte tot nadenken over het milieubeleid en
ondersteunt op een actieve manier de voorstellen van de
verschillende betrokken partijen. Ze stimuleert het structureel
aanpakken door het beleid systematisch in het schoolwerkplan op
te nemen.
Naast de partners op school, werken we ook samen met externen
(bv. afvalmaatschappij, compostmeester, zwerfvuilpeter, …). Ook
de gemeente ondersteunt ons bij het uitwerken van een duurzaam
mileuzorgbeleid.
Het is ons streefdoel om het MOS-gebeuren blijvend te integreren
in onze werking, alle actoren bij het gebeuren te blijven
betrekken, en zo bij te dragen tot een beter milieubewustzijn van
iedereen op onze school.
MOScar, onze mascotte draagt hier zeker toe bij bij de leerlingen.

