ECOTEAM EN
ZERO-AFVAL-ACTIES
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Droom je van een zero-afval-school, maar heb je
het gevoel dat je er alleen voor staat? Richt dan
een leerlingen-ecoteam op!

ZIJ GINGEN JE VOOR...

Na de grote klimaatprotesten in 2018 beseften de leerlingen van het Saint-Boniface Parnasse
Instituut dat ze zelf verandering konden brengen door hun school mee te nemen in de ecologische
transitie. Ze besloten een ecoteam van gemotiveerde leerlingen op te richten om meer gewicht in de
schaal te leggen en concrete acties voor te stellen aan de directie.

HOE WERD HET ECOTEAM OPGERICHT?
In het eerste jaar werd het ecoteam opgericht door de al milieubewuste leerlingen samen te
brengen. Een jaar later telde het ecoteam een dertigtal leden, dat ze omdoopten tot het Ecoboniteam. Ze besloten zich op te splitsen in drie subgroepjes: voedsel, afvalsortering & ‘zero waste’ en
bewustmaking. Er was één leerling verantwoordelijk voor het hele ecoteam en ook één per subgroep.
Ze kwamen maandelijks bijeen tijdens de lunch. In het begin van het schooljaar maakten ze de balans
op en dachten na over mogelijke concrete acties op school. Eens die uitgewerkt waren, volgde een
vergadering met de directie om hun instemming te krijgen.
De bijeenkomsten werden aangekondigd op de TV-schermen in de school. Alle leerlingen waren altijd
welkom om aan te sluiten. In het begin van het schooljaar stelde het ecoteam zich aan alle leerlingen
van de school voor, met voorrang aan de leerlingen van het eerste jaar -die nieuw zijn op de school.

ECOTEAM EN
ZERO-AFVAL-ACTIES

WELKE ZERO-AFVAL-PROJECTEN WERDEN UITGEVOERD?
De zero-afval-groep van het ecoteam zette verschillende acties op poten.
Ze organiseerden een zero-afval-dag, waarbij alle afvalbakken van de school werden gewogen om hen
bewust te maken van de hoeveelheid weggegooid afval. Ze verkochten die dag ook zero-afval-snacks’.
Het team zorgde ervoor dat de drankautomaten verwijderd werden en vervangen door waterfonteinen.
Na de zero-afval-workshops van GoodPlanet werden overal in de school posters opgehangen waarop
de levenscyclus van een plastic lepel wordt geïllustreerd van productie tot op de afvalberg. En er staan
nog verschillende projecten klaar: een drinkbussenverkoop, de schoolbordstiften zullen vervangen
worden door potloden en de oprichting van een kleine zero-afval-winkel waar onverpakte snacks
zullen verkocht worden.

TIPS & ADVIES VOOR JONGEREN DIE WILLEN TE STARTEN:
“Ga ervoor! Wacht niet langer, het is het echt waard. Door het heft in eigen handen te nemen, zetten
we zelf de verandering in die we willen zien.” vertelt een Ecoboni-leerling. Een ander advies is: goede
communicatie binnen het team. Daar zijn verschillende goede hulpmiddelen voor, zoals Teams. Om
ervoor te zorgen dat de informatie van Ecoboni goed wordt doorgegeven aan alle leerlingen, stelt het
ecoteam voor dat er in elke klas een eco-afgevaardigde komt. In elke subgroep zit ook een leerkracht.
Het ecoteam blijft uiteraard onder leiding van de leerlingen, maar toch vonden ze dat er dan een betere
overdracht van informatie van het ene schooljaar op het andere was.

NU IS HET AAN JOU!
CONTACT VAN LEERLINGEN DIE HET PROJECT REALISEERDEN:
Aarzel niet om contact op te nemen met het ecoteam van het St. Bonifatius Parnasse Instituut :
ecoboni@saint-boni.be
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