


Nijmegen is volgend jaar European Green Capital, de groene hoofdstad van Europa. 
Een award die we verdiend hebben door jarenlang hard te werken aan vergroening 
en verduurzaming. En met ‘we’ bedoelen we de hele stad en haar omgeving. Jong en 
oud, in grote en kleine initiatieven.
Het belangrijkste doel van het komende jaar is dan ook het verder aanjagen, initiëren 
en ondersteunen van (nog meer) duurzame projecten. Om die reden organiseren we 
samen met De Bastei de ‘GROEN@SCHOOL CHALLENGES’: een begeleid programma  
waarmee basisscholen op laagdrempelige wijze kunnen aanhaken op Nijmegen 
Green Capital. Dus zet alle seinen op groen en doe mee!

DE CHALLENGES

We hebben zoveel mogelijk aspecten van duurzaamheid ondergebracht in vier lesprogamma’s. We nodigen 
scholen uit om aan minimaal één van de vier Challenges mee te doen, die het beste bij de school past. Maar 
meer mag natuurlijk ook. 

•   DE GROENE VOETSTAPPEN 
 Je dagelijks handelen en je gewoonten bepalen je ‘ecologische voetafdruk’. Leerlingen bedenken zelf hoe  
 ze een meer duurzaam en gezonder leefpatroon kunnen krijgen, en zo hun voetafdruk verkleinen.  
 Vervolgens voeren ze die ideeën uit in een praktijkweek. En wie weet zelfs voor langer!

•   WECYCLE@SCHOOL 
 Ook een defect elektrisch apparaat heeft waarde. In een uniek Nijmeegs recyclingstraject kunnen  
 leerlingen alles leren over de waarde van afgedankte apparatuur: via een inzamelwedstrijd naar stads- 
 meubilair!

•   VAN ENERGIE NAAR ‘GENERGIE’ 
 Elke school maakt gebruik van gas, licht en water. Kunnen leerlingen het verbruik van hun eigen school  
 verlagen? Door eigen metingen komen leerlingen zelf tot doelen voor energiebesparing.  
 Hoeveel besparen jullie?

•   DE GROENE BUITENLESWEEK 
 Maak van je leerlingen echte ‘Groenlingen’, en ga op avontuur in de stadsnatuur, op het schoolplein of  
 daarbuiten. 

NIJMEGEN

Winner 2018

GROEN@SCHOOL



INSCHRIJVEN, VRAGEN EN INFORMATIE

WONDERTUIN

Inschrijven doe je door een mail te sturen naar De Bastei: nme@debastei.nl

Vermeld daarin de naam van de school en geef je voorkeur aan voor de Challenges. Zet alle vier de  
Challenges op volgorde van voorkeur: de eerste keuze vooraan, tweede keuze daaropvolgend  
enzovoort. Voor een goede spreiding kan het gebeuren dat je niet altijd je eerste voorkeur krijgt.  

Ook voor vragen en aanvullende informatie kun je via dit mailadres met ons in contact komen.

Wondertuin is het openingsevent van het Green Capital-jaar. Een gratis toegankelijk driedaags duurzaam-
heidsfestival met sprekers als André Kuipers, en met muziek, theater, kindervermaak en nog veel meer. 
Dit festival begint op 19 januari. De basisschoolleerlingen die deelnemen aan GREEN@SCHOOL hebben 
de eer dit festival te openen en als eerste te mogen bezoeken!

HOE EN VOOR WIE?

WANNEER?

De Challenges zijn gericht op kinderen uit groep 7. De Bastei organiseert de begeleiding van de lessen en 
neemt zo het meeste werk uit jullie handen.

De feestelijke ‘Kick off’ van GROEN@SCHOOL vindt plaats op 19 januari in Museum Het Valkhof. Evelien 
Bosch (o.a. Zapp Your Planet) zal in een aanstekelijke show elke school officieel koppelen aan de gekozen 
Challenge. Doe mee met de ‘afvalbingo’ en beleef tal van programmaonderdelen die op verrassende wijze 
het licht schijnen op duurzaamheid. 

DOE JE 
MEE?
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