
Overleg TT Duurzaamheidseducatie d.d. 2 november 2015 

 

Aanwezig: Huib Kroeb, Harm Naaijer, Peter Geerdink, Olga de Groot, Kees Siderius, Steven Volkers, Anneke 

Lindeman. Afwezig wegens ziekte: Peter Bootsma 

 

Welkom Peter Geerdink, nieuw lid van deze tafel, als vervanger voor Louwien Eising, namens de Pabo van 

Stenden in Emmen. Peter is docent AK/GS/Mij en houdt zich in het bijzonder bezig met wetenschap en 

technologie. Peter wil een promotieonderzoek gaan doen voor het vak Wereldoriëntatie naar (nog breed 

geformuleerd) ‘duurzaamheid in de houding’. Verder heeft Peter ook nauwe contacten met Duitsland en 

geeft hij daar cursussen.  

 

Steven laat de presentatie zien die hij voor het Noorderpoort heeft gemaakt, bij wijze van concept-

presentatie voor het CvO. Met wat aanpassingen is deze goed bruikbaar.  

Aanvulling is nodig van een overzicht van wat in het Noorden al gebeurt, met name een aantal 

aansprekende voorbeelden. 

 

Richting scholen is de vraag wat op dit moment hun behoefte is. Dit kan ook een vraag zijn aan het CvO. We 

kunnen een brainstormsessie houden met onze tafel, maar het is ook mogelijk om dit door studenten te 

laten onderzoeken. Dat laatste is een idee voor de toekomst, maar willen we nu parkeren.  

 

Als tafel zullen we binnen de vereniging duidelijk maken dat we beschikbaar zijn als men iets wil 

ondernemen richting onderwijs. 

 

Behalve de actie richting CvO gaan we als tafel voorlopig ‘on hold’.  

 

Het volgende overleg: maandag 18 januari van 15. – 16.45 uur bij het IVN 

 

 

Afspraken: 

- Anneke vraagt Harm of hij een overzicht heeft van wat op Noordelijke scholen al gebeurt aan 

duurzaamheidseducatie 

- Olga maakt een lijst van Ecoschools in het noorden 

- Olga maakt voor de presentatie voor het CvO een sheet over een PO-school in Ureterp, m.b.t. 

duurzaamheid in de bedrijfsvoering. 

- Steven maakt de concept-presentatie verder af, zet die in dropbox en nodigt ons uit om dat te bekijken. 

- Kees vraagt  Peter Bootsma wanneer de CvO-presentatie is en mailt de datum rond.  

- Anneke stuurt een mail naar alle tafelsecretarissen: de leden van de tafel duurzaamheidseducatie staan 

klaar wanneer een andere tafel iets wil met educatie. 


