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Hoofdstuk 1: Achtergrond
Duurzaamheid gaat over:






verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.
goede voeding.
natuurlijk materiaalgebruik.
tegengaan van verspilling.
het besef onderdeel uit te maken van een grotere wereld en daar invloed op
te hebben.

De Wilgen heeft diverse activiteiten ondernomen om de school een duurzamer
karakter te geven.
Zodoende:







zijn er zonnepanelen geplaatst.
is er sprake van een (gedeeltelijk) groen schoolplein.
bestaat er een aanbod aan schooltuintjes.
wordt, in samenwerking met “de Meerlanden”, het afval op school
gescheiden.
participeert De Wilgen daarnaast in een pilot waarbij zogenoemde
“plantenwanden” voor een beter klimaat in de lokalen moeten zorgen.
wordt er geïnvesteerd in lespakketten voor de leerlingen waarbij
duurzaamheid aan bod komt.

De toenmalige directeur van De Wilgen, Manon Groenenberg, heeft tevens
deelgenomen aan een klankbordgroep met als doel een schetsontwerp te maken
voor een ondersteuningsstructuur voor het verduurzamen van scholen: de Groene
Kapstok. Deze structuur dient als aanjager voor het verduurzamen van scholen
door scholen. De ondersteuningsstructuur wordt gedragen door het Centrum voor
Duurzaamheid, hierna NMCX, en de gemeente Haarlemmermeer. Een
afstudeerproject uitgevoerd door studenten van de Hogeschool van Amsterdam
heeft de nodige inzichten geleverd in de huidige stand van zaken en heeft
daarnaast een aantal adviezen opgeleverd waar De Wilgen nog kan verbeteren.
Tezamen met de ondersteuning vanuit de Groene Kapstok is er zo een basis
ontstaan waarop duurzaamheid verder verankerd kan gaan worden in het
onderwijs.
De Wilgen is zich er bij dit alles van bewust dat duurzaamheid een containerbegrip
is. Een groene kapstok, waarvan het ene haakje net wat makkelijker te bereiken
is dan het andere. Een abstractie die in de organisatie, of daarbuiten, niet
onmiddellijk inspireert en overtuigd. Duurzaamheid heeft in eerste instantie geen
eindbestemming, maar is een continue proces. Een leer- en groeiproces voor het
team, de leerlingen, de ouders, de omgeving en de (lokale) overheid. De Wilgen
ondergaat daarmee een proces met alle kenmerken van een verandertraject.
Duurzaam gaan ondernemen is derhalve een motief dat een conversie vereist naar
concreet beleid. Een beleid dat een balans zoekt in de driehoek van Planet, People
en Profit.
6-3-2016
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In het adviesrapport van de Hogeschool van Amsterdam is De Wilgen reeds attent
gemaakt op het ontbreken van beleid. Een beleid dat rekening houdt met de vraag
naar en het aanbod van de middelen die benodigd zijn. Beleid dat een basis vormt
voor een samenhangend geheel aan activiteiten. De Wilgen heeft tegen deze
achtergrond een werkgroep in het leven geroepen. Een groep die met een
minimale belasting op de bestaande capaciteit aan de slag kan gaan met dit
vraagstuk. Een traject met als doel een antwoord te geven op de vraag:
-

6-3-2016
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Hoofdstuk 2: Werkwijze
Om te bepalen welke activiteiten De Wilgen zal gaan inzetten om duurzaamheid te
verankeren in het onderwijs heeft de werkgroep allereerst een plan van aanpak
gemaakt. Dit plan van aanpak is vastgelegd en omschreven in een document
genaamd De Duurzame Wilg.
De richtlijnen in de ISO26000 norm zijn daarbij gekozen als richtlijn in het
vormgeven van de werkgroep activiteiten. ISO26000 betreft een internationale
standaard voor duurzaam ondernemen. Een hulpmiddel voor organisaties dat
uitlegt wat duurzaam ondernemen is en hoe het in de praktijk gebracht kan
worden. In tegenstelling tot sommige andere ISO-normen bevat het geen eisen en
kan het dus niet worden gebruikt voor het certificeren van duurzaam ondernemen.
De richtlijn is echter door alle soorten organisaties te gebruiken, ongeacht grootte,
locatie of sector. Naast bedrijven kunnen dus ook overheden, Ngo’s en andere
organisaties de richtlijn als wegwijzer gebruiken.
Omdat in de ISO26000 geen eisen staan bepaalde de werkgroep dus uiteindelijk
zelf of, en zo ja op welke wijze, duurzaamheid vormgegeven wordt. Het
implementatiemodel ISO26000, zie bijlage 1, is als basis genomen voor de verdere
vormgeving van het eigen proces. Het model is binnen het kader van De Duurzame
Wilg door de werkgroep bewerkt, zie bijlage 2
Binnen dit plan van aanpak werd vervolgens de volgende opdracht geformuleerd:
De werkgroep “de Duurzame Wilg” committeert zich aan de volgende opdracht:


Onder leiding van Manon Groenenberg een concreet activiteitenplan
opstellen voor de komende drie jaar. (Het zgn. Groeiplan Duurzame
Wilg)



Hiertoe zal de werkgroep in 8 sessies het implementatiemodel, zoals
beschreven in bijlage 2, doorlopen, bespreken, vastleggen en hierover
communiceren.



De werkgroep zal daarna actief gaan ondersteunen bij het realiseren,
evalueren en bijsturen van dit activiteitenplan.



Eerste stap van de realisatie is het presenteren van het vastgestelde
activiteiten plan aan de belanghebbenden. (o.a. team, ouders, etc. etc.)

Binnen dit proces zal de kennis uit het adviesrapport van de Hogeschool van
Amsterdam, alsmede de kennis die het Centrum voor Duurzaamheid, NMCX,
beschikbaar stelt, naast de eigen kennis dienen als input voor de voorgestelde
activiteiten.
De werkgroep zal daarnaast, waar nodig, ondersteuning vragen aan NMCX.

6-3-2016
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Ten slotte zal de groep tijdens het gehele proces feedback verzorgen binnen
het kader van de Groene Kapstok, ter bevordering van de door het NMCX
gewenste kennisbank in de vorm van een website.

6-3-2016
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Hoofdstuk 3: Resultaten “De Duurzame Wilg”
De Duurzame Wilg is een stappenplan. Door middel van het doorlopen van alle
stappen is er op structurele wijze gewerkt aan het tot stand komen van het
activiteitenplan, ofwel De Duurzame Wilg in Actie. Per stap zal omschreven worden
wat het resultaat is van de bijeenkomst(en) waarin de stap is besproken.

3.1 Visie op duurzaamheid
De eerste stap betreft de vraag wat het nut en de noodzaak zijn van een duurzame
school. Wat zijn de ambities die De Wilgen hiermee denkt te gaan verwezenlijken.
Tijdens de bijeenkomst is door de werkgroep vastgesteld dat de kaders zoals
vastgesteld door “De Groene Kapstok” op de juiste manier de visie op
duurzaamheid heeft neergezet. Besloten is daarop dit in het kader van De
Duurzame Wilg over te nemen. Deze luidt:
De Wilgen wenst een duurzame school te zijn omdat:
 zij wil dat kinderen beseffen dat we zuinig moeten zijn op de aarde;
 zij wil dat haar leerlingen spelen in een gezonde omgeving en leren
over een duurzame en gezonde leefstijl in een stimulerende
samenleving;
 zij met hun school het goede voorbeeld willen geven en kinderen en
omgeving wil uitnodigen om mee te doen;
 zij wil dat kinderen verantwoordelijkheid dragen voor en invloed
hebben op hun omgeving;
Gedurende het traject is de initiële visie door de werkgroep herzien, zie ook
hoofdstuk 3.6. Dit betreft de onderdelen;



6-3-2016

zij haar leerlingen wil leren participeren in de samenleving;
zij wil dat duurzaamheid vanzelfsprekend is.
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3.2 Betrokkenen
Een beleid of anders gezegd de activiteiten die De Wilgen kan ontplooien moeten
uitvoerbaar zijn. In de eerste plaats moet er dan sprake zijn van draagvlak. De
door het draagvlak bepaalde bewegingsvrijheid is een belangrijke factor voor de
werkgroep om een keuze te maken uit de legio mogelijkheden die er binnen het
kader van duurzaamheid inzetbaar zijn. Draagvlak is een subjectief gegeven dat
door de belanghebbenden samen wordt bepaald. Het is daarom van belang te
bepalen wie er van invloed is op dan wel geraakt wordt door, het activiteitenplan.
De werkgroep heeft in een bijeenkomst de volgende “stakeholders”
geïdentificeerd:
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Personeelsgeleding De Wilgen, het team.
De college van bestuur van de Stichting Meer Primair.
De ouders, vertegenwoordigd door een afspiegeling van de ouderraad
en momenteel actief betrokken ouders.
De medezeggenschapraad, in het bijzonder haar voorzitter.
De leerlingen, door de werkgroep afgebakend op de groepen 7 en 8.
De gemeente Haarlemmermeer.
Het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer, het NMCH.
Sineth, het door de stichting ingehuurde bedrijf voor onderhoud etc.
aan het gebouw.
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3.3 Kernthema’s
Nu er vastgesteld is waarom De Wilgen duurzaamheid wil integreren in het
onderwijs. En wie er van invloed zijn op deze beslissing. Kan er gesproken worden
over de kernthema’s. Dat wil zeggen op welke wijze kan er gewerkt worden aan
de beoogde ambities. De werkgroep heeft tijdens een bijeenkomst wederom
vastgesteld dat er vanuit “De Groene Kapstok” al reeds een helder set aan thema’s
was opgesteld en dat deze een op een konden worden overgenomen. Deze luidt:
Activiteiten op De Wilgen worden ontplooit binnen het kader van de
zogenoemde drie C’s. Deze staan voor:




Campus, ofwel het school gebouw
Curriculum, ofwel het les materiaal/aanbod
Community, de directe omgeving van de school en de relatie
daarmee, bv. de ouders.

Activiteiten binnen dit kader zullen gerelateerd zijn aan een van de volgende
thema’s:
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Een stimulerende, duurzame en groene schoolomgeving
Een fris en comfortabel klimaat in de school
Duurzaam consumeren en recyclen op school
Besparen op (kosten voor) gas, (afval)water en elektriciteit
Duurzame financiering en samenwerking.

11

De Duurzame Wilg in Actie

3.4 Gevolgen
Duurzaamheid gaan verankeren in het onderwijs is een verandering. De
activiteiten die daarvoor worden ingezet, raken de organisatiestructuur en de
relatie met de diverse belanghebbenden. De werkgroep heeft in overleg
vastgesteld welke gevolgen voorzienbaar zijn. Die zullen namelijk meewegen in de
keuze welke activiteit wel of niet bij De Wilgen past. En het is de springplank naar
het overleg met de betrokkenen.
De werkgroep heeft tijdens de bijeenkomst gekeken naar de volgende
vraagstelling:
De kernthema’s zoals omschreven onder hoofdstuk 3.3 opnemen in het
beleid van de school
heeft een impact op het product van De Wilgen, de processen en de
medewerkers. Wat
is te voorzien op deze vlakken, wat is de doorlooptijd en welke middelen zijn
benodigd.
De gevolgen van het integreren van duurzaamheid in het beleid worden door de
werkgroep als volgt voorzien:
Product:


Zijn de kinderen, die naar huis zullen gaan met een andere kijk
op de wereld. De kinderen zullen dit ook thuis gaan uitdragen.
Daarmee komt het beleid van de school de persoonlijke
invloedsfeer van de ouders binnen.



Activiteiten die ontplooit worden om de kernthema’s in het
beleid te integreren vragen om een wijziging van de
besluitvorming. Deze zal rekening moeten houden met de
gestelde visie. Men zal zich bewust moeten afvragen of het
bijdraagt aan. En mogelijk moeten besluiten een activiteit niet
meer uit te voeren of op een andere wijze.
De dagelijkse routine op de school zal geraakt worden, om het
te laten aansluiten op de doelstellingen die De Wilgen uit gaat
dragen.
De activiteiten kunnen niet zonder financiële middelen. Er zal
dus bij het maken van het investeringsplan of budget, rekening
mee gehouden moeten worden.

Proces:





Medewerker:
 Er zullen mogelijk activiteiten zijn die niet binnen bestaande
curriculum vallen, maar wel noodzakelijk zijn voor het behalen
van de doelstelling van het beleid. Dit zal dus door de
medewerker geïntegreerd moeten worden in de dagelijkse
praktijk en routine. Mogelijk (tijdelijk) ten kosten van een
andere activiteit die niet bijdraagt aan de visie op duurzaamheid
6-3-2016
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binnen De Wilgen. Activiteiten er extra bij nemen acht de
werkgroep momenteel niet mogelijk binnen de al bestaande
taakstelling in het onderwijs.
De medewerker zal moeten investeren in kennis. Om de
doelstellingen te bereiken is een inzet van de medewerker nodig
om het gedachtegoed over te dragen aan de kinderen. De
stuurgroep zal wel moeten zorgen voor een noodzakelijke
terugkoppeling welke kennis dan noodzakelijk is. Bij voorkeur
wordt er gekozen voor een methode geïntegreerd in de
bestaande systematiek.

Doorlooptijd:


De doorlooptijd van het duurzaamheidsbeleid is in eerste
instantie 4 jaar, inclusief de ontwikkeling van dit
activiteitenplan. Na vier jaar is het noodzakelijk het hele proces
zoals nu omschreven opnieuw te doorlopen. Daarmee wordt het
integreren van duurzaamheid, ook beleidsmatig een continue
proces.

Middelen:
De middelen die nodig zijn voorziet de werkgroep als volgt:
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Mensen, ofwel tijd. Dit kan intern zijn door de medewerkers of
extern door ouders en/of andere belanghebbenden.
Financiële middelen, opgenomen in het budget of door extra
activiteiten vrijgemaakt. Denk aan sponsors, crowdfunding
en/of subsidies.
Externe deskundigheid om op een juiste wijze activiteiten te
implementeren.

13

De Duurzame Wilg in Actie

3.5 Belanghebbenden overleg
Op hoofdlijnen is er nu zicht op het nieuwe beleid. De visie, de belanghebbenden,
de thema’s waarbinnen De Wilgen het beleid zal uitrollen. Tevens is er een
inschatting van de impact die er op de dagelijkse praktijk zal zijn. De richting van
de verandering is bepaald. Maar hoe kijken de belanghebbenden er zelf tegen aan.
Wat is hun verwachting van deze gewijzigde koers. Hoe gaan zij profiteren en op
welke wijze kan er worden bij gedragen. De werkgroep is op zoek naar een
antwoord op de vraag;


Waar liggen de grenzen van het gewijzigde beleid.

De werkgroep is in overleg gegaan met de belanghebbende zoals vermeldt in
hoofdstuk 3.2. De personen zijn uitgenodigd om mee te praten over de vraag wat
zij verwachten van duurzaamheid.
De werkgroep heeft daarvoor volgende programma opgesteld:










6-3-2016

Welkom
De Wilgen duurzaam in beeld
Voorstelronde
Elevator speech
Stellingen
1. Er zou van bovenaf (gemeente/inspectie/overheid) een
meer sturende/ dwingende rol mogen zijn voor het
implementeren en uitvoeren van duurzaamheidseducatie
op scholen.
2. Een duurzame school werkt samen met duurzame
leveranciers, ook als dat ten koste gaat van
onderwijsgeld
3. Het onderwijsprogramma is al erg vol. Scholen moeten
daarom kunnen kiezen om prioriteiten te leggen op of
sport of cultuur of duurzaamheid.
4. Kinderen duurzaamheid bijbrengen is een taak van de
ouders, niet van school.
5. Indien noodzakelijk mag een duurzame school een
hogere financiële bijdrage van ouders en/of gemeente
vragen
Input aanwezigen d.m.v. vragen
1. Wat verwacht men bij een duurzame school, gekeken
vanuit de eigen rol?
2. Wat brengt een duurzame school?
Informele borrel en sluiting
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De werkgroep heeft eerst in een ronde met kinderen stelling 3 en 4 besproken. De
uitkomsten, conclusies van het overleg zijn als volgt samengevat tijdens een
bijeenkomst 3 juni 2015;
Kinderen:






Bij de kinderen leeft het onderwerp erg. Wel vooral gericht op de uiterlijke
kenmerken. Het waarom van een duurzame instelling moet nog wel meer
gaan leven. Daarnaast vinden de kinderen het belangrijk dat ook de ouders
meer aandacht besteden aan duurzaamheid. Het is daarom goed dat
iedereen via de school wat meekrijgt.
Kinderen denken bij duurzaamheid, als antwoord op de vraag “Hoe ziet de
wereld er straks uit”,
vooral aan zonnepanelen, windenergie,
lichten/computers uit doen, schone wereld, niet ziek zijn, meer fietsen,
elektrische auto’s, water besparen. Maar ook kinderen die aangeven dat ze
een deel willen zijn van de oplossing, en niet van het probleem. Er komen
zaken voorbij als speeltoestellen waar je energie mee opwekt, recyclen van
knutselmaterialen etc.
Kinderen reageren op stelling 3 veelal met eens. Maar enkelen zijn het
oneens met de stelling. Dit omdat de kinderen wel inspraak willen hebben.
Tevens geven zij aan gezondheid erg belangrijk te vinden.

Overige Belanghebbenden:
Stelling 1:


Belanghebbenden vinden het belangrijk dat de verantwoording ligt bij de
school zelf. De gemeente heeft een meer coachende rol, want het is duidelijk
dat de tijdsdruk in het onderwijs de motivatie om te veranderen onder druk
zet. De gemeente zelf geeft aan dat onderzoek uitwijst dat het hebben van
intrinsiek gemotiveerde mensen de basis vormt om scholen te
verduurzamen. Scholen die voorop lopen zouden dan ook veel moeten
uitdragen om de groep “believers” te laten groeien.

Stelling 2:


Een lastige stelling. Omdat onderwijs het doel is, lijkt het antwoord van de
groep eerder nee dan ja te zijn. Maar op de langere termijn is duurzaamheid
volgens vele aanwezige goedkoper, dus lijkt het vooral een kwestie van een
grondhouding. Zaken willen bereiken binnen je mogelijkheden. Over het
algemeen is hier van te zeggen dat scholen te allen tijde moeten voldoen

6-3-2016

15

De Duurzame Wilg in Actie
aan de bestuurlijke verplichtingen, dat is de basis. Daarnaast is een
geloofwaardige houding van scholen belangrijk, m.a.w. niet alles hoeft gelijk
geld te kosten. Duurzaamheid zit ook veel in een “Walk the Talk”-beleid van
besturen. Deelnemers geven aan dat er ook veel duurzame
leaseconstructies zijn die als onderdeel van een circulaire economie
bijdragen aan een duurzame doelstelling. Onderwijsgeld opgeven voor
duurzaamheid is dan ook niet noodzakelijk.
Stelling 3:


Belanghebbenden zijn unaniem dat dit helemaal geen keuze is. Het is een
en, en, en verhaal. Kijkend vanuit het duurzaamheid principe van
People/Planet/Profit gaat duurzaamheid vooral over balans. Dat het bestuur
hier prioriteiten in telt is duidelijk, maar het is geen keuze. Duurzaamheid
zal als deken over alles heen moeten liggen. Het is een life style, waarbinnen
je bewuster je prioriteiten bepaalt.

Stelling 4:


Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van iedereen. De school speelt
dus overduidelijk een rol. Daarnaast is er een duidelijke trend waarbij
opvoedkundige taken verschuiven naar het onderwijs. Je doet dit dus met
elkaar. Laat de school daarom een rol spelen in het stimuleren van ouders
om dit in de opvoeding ook uit te dragen.

Stelling 5:


Als de situatie zo is dat er bewust voor een duurzame school gekozen kan
worden dan zou dat kunnen. Echter slaat de meter vooral uit naar de
vrijwillige bijdrage. Daarnaast zijn er genoeg alternatieven. De gemeente
heeft een fonds voor het ondersteunen van trajecten. En belangrijker nog,
in de ouderpopulatie schuilt heel veel kracht. Samenwerken levert volgens
de aanwezige experts heel veel meer op dan scholen nu denken.
Crowdfunding is ongekend populair en succesvol, maar denk ook aan kennis
die in de populatie aanwezig is.

Wat verwacht je van een duurzame school:


Bewustwording, rolmodel, samenwerkend platform met ouders, kinderen,
winkels, bedrijven en buurt. Het duurzaamheidsprincipe als rode draad in
het curriculum. CO2 neutraal, onderdeel van de circulaire economie, sterk
profiel naar buiten. Zelfredzaam en proactief op gebied van duurzame
initiatieven. Draagt zorg voor kennisoverdracht en is onderdeel van het
duurzame netwerk.

Wat brengt een duurzame school:

6-3-2016
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Meer bewustwording en duurzamer gedrag. Maakt de rol in het grotere
geheel duidelijker. Is voorbereid op de toekomst en heeft een
voorbeeldfunctie. Doet aan storytelling om dat te bereiken. Zorgt ervoor dat
betrokkenen zich meer kunnen inleven in andere mensen. Heeft op termijn
ook een onafhankelijk vastgestelde certificering, bv. ECO-school. Maar heeft
duurzaamheid vooral in de grondhouding als “way of life”.

6-3-2016
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3.6 Ideeën lijst activiteiten
De werkgroep heeft in twee sessies een groot scala aan ideeën op tafel gekregen
waarmee De Wilgen duurzamer ingericht kan worden, zie bijlage 3. Via de MoSCoW
– methode heeft de groep alle ideeën geprioretiseerd. Daarbij is alles wat er in de
voorgaande sessies is bepaald als doel, randvoorwaarde en grens meegenomen in
de overweging. De MoSCoW-methode bepaald de prioriteiten als volgt:





M - must haves: deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder
deze eisen is het doel niet behaald;
S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het doel wel
bereikt;
C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg
is
W - won't haves (ook wel would haves genoemd): deze eisen zullen in dit
project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een
vervolgproject, interessant zijn

De werkgroep heeft de volgende werkwijze gehanteerd:
Stap1:

Koppel ideeën aan een M, S, C of W. Rekening houdend met de
kernthema’s zoals vermeldt op hoofdstuk 3, de kernthema’s en de
drie C’s

Stap 2:

Spiegel deze eerste lijst aan de verwachte gevolgen in hfst 3.4.


wijzigt dit de lijst?
Nee



zijn er gevolgen nog niet benoemt die we nu pas inzien?
Nee

Stap 3: Spiegel de lijst nu aan de uitkomst van het belanghebbenden overleg
in hfst 3.5
Stelling 1: past goed bij onze realisatielijst. Nmcx goed in de gaten blijven houden.
Ouders blijven betrekken.
Stelling 2: weerspiegelt ook de keuzes die we hebben gemaakt.
Daarin moeten we wel het bestuur in projecten blijven betrekken en overleggen.
Kleinere zaken kunnen wel door een school zelf geregeld worden. We hebben de
kleinere dingen in de lijst uitgekozen en juist de zaken vanuit het curriculum.
Stelling 3: Ook deze stelling sluit aan bij onze keuzes. Het moet een houding/ lifestyle
zijn. Andere zaken vinden we ook belangrijk, de keuzes die we hebben gemaakt biedt
ook voldoende ruimte voor andere zaken binnen de school.
Stelling 4: We vinden de driehoek in deze stelling erg belangrijk. Wel zien we dat we
in de lijst met ideeën nog weinig gericht zijn op de vergroting van de
ouderbetrokkenheid.
Schooltuinen,
schoolomgeving
zorg,
verpakkingen
verduurzamen. Bij nader inzien zien we toch dat er aardig wat zaken zijn waar ouders
bij betrokken worden.
Stelling 5: We hebben besproken dat de bijdrage niet bespreekbaar is. Wel een
sponsorloop of extra vrijwillige bijdrage als het doel concreet is. Hierdoor betrekken
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we ouders er toch ook weer bij. Deze stelling sluit aan bij wat we aan keuzes hebben
gemaakt.
De 2 vragen: Niet de bedoeling om kinderen duurzaamheid in de buurt te laten
promoten. Wel zien we voor ons dat er mogelijkheden liggen in projecten en daar
kinderen een rol in te laten spelen.
Het duurzame netwerk goed blijven onderhouden door naar de groene kapstok te
gaan.
Storytelling in kleine vorm, als kinderen later nog zeggen op De Wilgen deden we
aan afvalscheiding etc. We zien geen heil in een duurzaam etiket.

wijzigt dit de lijst?



Nee

Stap 4:

Besluit


is er consensus over de definitieve indeling?
Ja, de werkgroep is tevreden met deze lijst. Het is realistisch en uitvoerbaar.
Het doel van deze fase is daarmee bereikt.



denken we hiermee te voldoen aan de visie in hfst 3.1?
We zijn het erover eens dat de meeste punten van de visie aansluiten bij de
lijst, op twee na. Ten eerste de doelstelling;
“dat kinderen leren participeren in de samenleving”.
Deze doelstelling is niet exclusief genoeg onderdeel van een visie op
duurzaamheid. We vinden dit al een algemene doelstelling van het onderwijs.
Ten tweede de doelstelling;
“duurzaamheid is vanzelfsprekend”.
Deze doelstelling acht de werkgroep te dwingend en tevens onhaalbaar. Als
de kinderen meekrijgen dat ze een keuze hebben is dat voldoende. Ze krijgen
dit reeds mee doordat De Wilgen aandacht besteed aan het onderwerp.

De werkgroep is ten slotte gekomen tot de volgende indeling van de ideeënlijst:


Zie bijlage 3: Ideeënlijst duurzaamheid
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3.7 Planning
De werkgroep heeft voor een concrete tijdsplanning de volgende zaken besproken.




Periodes voor het uitvoeren van activiteiten
Op welke wijze wordt dit georganiseerd
De concrete invulling

Periodes:
Binnen De Wilgen zijn er specifieke tijdsblokken waarin er geen mogelijkheden zijn
voor het opstarten, ondersteunen en afronden van projecten. Er is door, de in de
werkgroep betrokken personeelsgeleding, aangegeven dat de volgende periodes
zich niet lenen voor duurzame activiteiten.



Herfstvakantie tot Kerstvakantie
Meivakantie tot Zomervakantie

Er is voor gekozen de cyclus van duurzame projecten te koppelen aan de cyclus
van vier jaar overeenkomstig het schoolplan 2015-2019. De start van de
activiteiten is bepaald op het beging van het schooljaar 2016-2017. Het lopende
schooljaar wordt gebruikt voor het opzetten van enkele kleinere voorbereidende
activiteiten. Voor de overige jaren zijn de blokken waarin gewerkt kan worden aan
duurzame activiteiten gevuld met in eerste instantie de Must Have activiteiten.
Gevolgd door de Should Have activiteiten.

Organisatie:
Deze grove blokkenplanning is een leidraad voor een stuurgroep. Deze stuurgroep
zal de voortgang begeleiden en bewaken. Als er uitloop is op de planning, zal als
eerste een Should Have activiteit afvallen. Gaat het sneller dan verwacht, zal er in
de volgorde van Should, Could en Would Have alsnog activiteiten aan de lijst
toegevoegd worden. Het is de doelstelling om minimaal alle Must Have activiteiten
te hebben uitgevoerd.
De stuurgroep zal voor elke start van een activiteit een kick-off meeting hebben.
Hierbij wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

Concrete Invulling:
6-3-2016
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Zie bijlage 4: Activiteitenplan Duurzame Wilg.
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Bijlage 1. Implementatiemodel ISO26000
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Bijlage 2: Implementatie model “de Duurzame Wilg”:
1. Visie op MVO:

De (6) waarden, genoemd in de groene kapstok kunnen worden
overgenomen.
 Sessie (½)
2. Bepalen stakeholders invloedssfeer:
 Stakeholders zijn de betrokkenen
 Invloedssfeer is samen te vatten als de 3 C’s (Curriculum, Community
en Campus)
 Sessie (1)
3. Kernthema’s
 De 5 thema’s uit de groene kapstok zijn leidraad.
 Sessie (½)
4. Impacts:
 Randvoorwaarden
 Wat betekent het als je een duurzaamheidsbeleid implementeert?
 Sessie (2)
5. Stakeholder dialoog:
 Impacts bespreekbaar maken met stakeholders EN input vragen van
de teamleden
 Praktisch: met werkgroep en team.
 Beleid fine tunen / consequenties.
 Sessie (1)
6. Wensen en verwachtingen:
 Activiteitenlijst
 Sessie (2)
7. Strategie en beleid:
 Activiteiten uitwerken
 Concrete planning (tijdspad)
 Sessie (1)
8. Implementatie:
 Bedachte en uitgewerkte plannen tot uitvoering brengen
 Praktisch: starten met een ouder/thema avond.
9. Evaluatie/Bijsturing:
 Timestamp is vastgestelde doorlooptijd (4jr)
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Bijlage 3: Ideeënlijst duurzaamheid”:
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2017
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