
Overleg TT Duurzaamheidseducatie d.d. 18 januari 2016 

 

Aanwezig: Peter Bootsma, Harm Naaijer, Olga de Groot, Kees Siderius, Steven Volkers, Anneke 

Lindeman. Afwezig: Huib Kroeb, Peter Geerdink 

 

Mededelingen:  

1. Anneke is begin januari gebeld door Renée Lagerwaard, secretaris van St. Hooghalen Duurzaam 

http://hooghalenduurzaam.nl/. Zij organiseren o.a. voor PO en VO-onderwijs (leerlingen èn ouders) 

een ‘Duurzaamheidsdag’; resp. maquette bouwen van afval en ‘klus klaren in het bos’. Vraag is of 

wij willen meedenken met de betreffende werkgroepen. Anneke heeft direct doorverwezen naar 

IVN Drenthe en toegezegd de vraag bij onze tafel in te brengen. Dit werpt de vraag op wat wij als 

tafel hiermee willen en kunnen. In het algemeen hebben leden van de tafel niet de mogelijkheid om 

(als onbetaald adviseur) veel tijd te besteden aan dit soort vragen. We kunnen wel: 

- Doorverwijzen naar leden van de tafel (zoals naar IVN) 

- Doorverwijzen naar andere tafels (voor input van cases, bijvoorbeeld) 

- Doorverwijzen naar leden van Noorden Duurzaam in de buurt van Hooghalen 

Het initiatief ligt nu bij de werkgroepen van St. Hooghalen, maar heeft (nog) geen vervolg gehad. 

2. Na bijna 2 jaar wil Anneke haar rol van tafelsecretaris overdragen. Wie neemt die rol over? 

 

N.a.v. verslag d.d. 2 november: 

Harm heeft een overzicht van bijna 2/3 van Noordelijke scholen m.b.t. wat al gebeurt aan 

duurzaamheidseducatie. Er is nog geen patroon zichtbaar. Wel is duidelijk dat er weinig of niets aan 

communicatie over duurzaamheid wordt gedaan. Het overzicht is een goede start als basis voor 

onderzoek en om in de loop der tijd aan te vullen. 

Olga heeft een lijstje gemaakt van Ecoschools in het noorden. Dat zijn er niet veel en er is ook geen 

Noordelijke vertegenwoordiging van de landelijke organisatie (SME). Vraag is of deelname aantrekkelijk 

is voor noordelijke scholen; wat levert het ze op? Er wordt door noordelijke Ecoschools nauwelijks over 

gecommuniceerd. Deelname kost het scholen jaarlijks € 1.000, terwijl dit in het buitenland kosteloos is.  

 

Presentatie/workshop voor het CVO 

Als ons programma klaar is, kan een voorstel gedaan worden voor een datum. CVO is werkgever, 

toezichthouder en adviseur van ca. 30 instellingen over de hele breedte van het onderwijs in Groningen.  

N.a.v. de concept-presentatie die Steven op dropbox zette, wisselen we van gedachten over doelen en 

opzet van onze workshop. Allerlei vragen komen voorbij: 

- Wat is het gezamenlijke doel van onze tafel en het CVO? 

- Wat willen we bereiken? Hoe kunnen we het CVO de volgende stap aanreiken? 

- Wat zijn de hoofdrichtingen, ontwikkelingen en trends? 

- Hoe krijg je helder wat de school nodig heeft om structureel met duurzaamheid bezig te zijn? 

- Wat is de behoefte? Waar zitten de aangrijpingspunten? 

- Hoe verminder je de afhankelijkheid van die ene enthousiaste leerkracht? 

De rol van de tafel moet eerst voor onszelf duidelijker worden en kan pas dan aan het CVO worden 

gepresenteerd. Onze tafel biedt: denktank van experts, marktplaats, helpdesk, onderzoek, spreekbuis. 

 

Het volgende overleg: maandag 21 maart van 15.00 – 16.45 uur bij het IVN 

 

Afspraken: 

- Anneke draagt volgend overleg (21/3) de rol van tafelsecretaris over (aan wie?). 

- Harm mailt overzicht scholen rond. Anneke zet het in ‘interne structuur’ van de website. 

- Steven zet t.b.v. presentatie 3 extra stukken (o.a. materiaal Noorderpoort) en leeswijzer, en Peter 

zet (concept)powerpoint met informatie over doel en opzet van Noorden Duurzaam op dropbox 

- Steven, Kees en Olga maken nog een slag in de concept-presentatie, waarna deze wordt rond 

gestuurd aan de leden van de tafel met verzoek de voorkeur voor (10?) sheets aan te geven. 

- Olga maakt volgend overleg het verslag.  


