Aanbod Gezondheidsthema

Milieu
Primair Onderwijs
Thema Milieu
Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zeker voor kinderen. Het
thema Milieu gaat over de wijze waarop school aandacht besteedt aan het milieu
in en rondom het schoolgebouw. Het (binnen)milieu in de school betreft
onderwerpen als ventilatie, klimaat, geluid, geur en stoffigheid.
We weten dat bij werken aan het thema Milieu het meeste effect wordt bereikt
door het gelijktijdig inzetten van verschillende strategieën. Het gaat dan niet
alleen om aandacht voor educatie, maar ook om de fysieke schoolomgeving, de
sociale omgeving, signaleren en doorverwijzen, regelgeving en beleid.
De Digitale Toolkit Milieu biedt volop informatie, voorbeelddocumenten en
instrumenten voor het werken aan een frisse school.
Lees hier meer over het vignet Gezonde School en het thema Milieu.

Overzicht aanbod
Schoolbrede programma’s
Toolkit Milieu
Doel: De digitale toolkit milieu is ontwikkeld om scholen te informeren over het belang
van een goed binnenmilieu en energiebesparing. Ook ondersteunt de toolkit bij de
aanvraag van het themacertificaat Milieu van het vignet Gezonde School. De toolkit Milieu
biedt praktische informatie en hulpmiddelen die kunnen helpen om dit te realiseren. Denk
daarbij aan ook aan checklisten, hitteprotocol en voorbeeld registratieformuliet CO2 e.d.
Doelgroep: groep 1 t/m 8, leerkrachten en onderwijspersoneel

<Subthema
Lees hier meer1>
over de Digitale Toolkit Milieu

E-Learning ‘Beter leren? Ventileren’
Doel: Aan de hand van de e-learning kunnen leerkrachten via de 'ontdek het zelf' ingang
en/of de 'advies op maat' zien op welke wijze zij invloed kunnen uitoefenen op het
binnenmilieu.
Doelgroep: leerkrachten
Lees hier meer over E-Learning ‘Beter Leren? Ventileren!’
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Lesprogramma Energieke scholen
Doel: Energieke scholen is een lesprogramma waarbij basisschoolleerlingen aan de slag
gaan met energie en binnenmilieu om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te
maken. Energieke scholen is bestaat uit verschillende modules. Door deze modules kan
elke school het programma uitvoeren op een manier die past bij de eigen situatie. Zo is er
een verkorte versie, werken met een gastdocent, een module over zonne-energie,
uitbreiding naar ouders of aan de slag met crowdfunding. De bijbehorende zes modules
zijn te vinden op www.energiekescholen.nl
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Lees hier meer over Lesprogramma Energieke scholen

Voorlichtingsfilm: ‘Een frisse school begint in de klas’
Doel: In deze voorlichtingsfilm is te zien hoe eenvoudig een frisse klas is te realiseren. De
film is opgebouwd uit verschillende modules die afzonderlijk van elkaar te bekijken zijn.
Het is aan de kijker de keuze welke route hij/zij volgt.
Doelgroep: (aankomende) leerkrachten
Naar de voorlichtingsfilm: ‘Een frisse school begint in de klas’

Download voorbeeld verankering thema (binnen)milieu in
schoolbeleidsplan
Doel: In het voorbeeld vindt u teksten die u kunt opnemen in het beleidsplan voor uw
school. Het betreft de onderwerpen binnenmilieu, ventilatie, akoestiek, temperatuur, licht,
inrichting/ schoonmaak, ligging van de school en asbest.
Doelgroep: directie, leerkrachten, Gezonde School commissie
Naar de download verankering thema in het Schoolbeleidsplan.
Voor advies – en ondersteuning m.b.t. verankering van het thema milieu in het
schoolbeleidsplan of aanvraag Landelijk Vignet Milieu, kunt u contact opnemen met uw
gezonde school adviseur.
Bij vragen over het (binnen)milieu op uw school kunt u een mail sturen naar:
gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl

Klik hier voor materialen zoals leskisten of themakoffers vanuit het
uitleenpunt voorlichtingsmaterialen.
Op zoek naar nog meer aanbod? Meer informatie is te vinden via de
I-database of de NJI database.
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