
 

Green Capital 2018: Groene Voetstappen 
 

Nijmegen is Groenste hoofdstad van Europa omdat de stad zulke 

goede klimaat besparende aanpassingen treft. Kunnen jullie 

leerlingen dat ook?  

 

Deze challenge behandelt de klimaatproblematiek op een 

aansprekende en begrijpelijke manier. Wat is CO2, en waarom 

moeten we dat zo min mogelijk uitstoten? En hoe kunnen wij hier 

allemaal zelf bij helpen? Vooral bij handelingen die we elke dag 

doen, hoe klein ook, is veel winst te halen. Denk maar aan douchen, 

vervoer en zelfs bij wat je eet. Tijdens de actieweek ‘Groene 

Voetstappen’ plakken de leerlingen een sticker voor iedere keer dat 

ze goed bezig zijn voor het milieu.  

 

Groene voetstappen 

Inhoud: In  de Groene Voetstappen week gaan  leerlingen bewuster om met hun 

dagelijkse acties. Oorspronkelijk is dit een week waarin ze zoveel mogelijk te 

fiets of te voet naar school komen. Niet alleen een item voor het milieu, maar 

ook voor verkeersveiligheid. Maar ook hun andere  milieuvriendelijke acties 

nemen ze onder de loep. Bedenken jouw leerlingen het beste idee voor de 

landelijke klimaattop in Arnhem?  

Doelgroep:   Groep 1 t/m 8  

Wanneer: De Groene Voetstappen week kan je in heel 2018 uitvoeren, of aanhaken 

tijdens de landelijke uitvoeringsweek eind september/begin oktober 2018. 

Ook is het mogelijk om dit aan de Verkeersweek te koppelen. Als je meedoet 

aan de verdiepingsopdracht met de landelijke klimaattop, dan vinden die 

activiteiten plaats in februari en maart. 

Waar:   Op school  

Tijdsinvestering: Gedurende  1 week schenk je aandacht aan de dagelijkse acties van ons 

allemaal, waarbij je kunt kiezen wat beter of minder goed voor het milieu is. 

Het lesmateriaal neemt 30-45 minuten lestijd per dag in beslag.  

Lesmateriaal: Op de website van Groene Voetstappen zijn diverse werkbladen te 

downloaden waar leerlingen direct mee aan de slag kunnen. Stickerboekjes 

en het lesmateriaal van 2018 is te bestellen via De Bastei. Extra duurzaam 

bezig zijn? Houd dan jullie scores digitaal bij.  

 

Optionele verdiepingsuitdaging:  

Met jouw groep 7  in de gemeenteraad jullie ideeën voor duurzaamheid uitwisselen met andere 

klassen? Neem dan als aanvulling en verdieping op dit thema deel aan de Kinderraad en/of de 

landelijke Kinderklimaattop in Arnhem.  

 



Kinderraad 

Inhoud:  ‘Hoe verklein jij jouw ecologische voetafdruk en hoe promoot jij dit naar 

anderen toe? Leerlingen presenteren hun beste ideeën aan raadsleden van 

de gemeente Nijmegen  in de grote raadszaal. Dé mogelijkheid om je stem te 

laten horen, naar elkaar te leren luisteren en mee te denken met elkaars 

ideeën.  

Doelgroep:  Groep 7  

Wanneer:   21 februari, van 09.00-12.00 uur 

Waar:   Stadhuis Nijmegen 

Tijdsinvestering: Een voorbereidende les. Presentatie van ideeën in de raadszaal; 3 uur.  

Lesmateriaal: Deelnemende scholen ontvangen een lesbrief met aanvullende lesideeën en 

tips waarmee leerlingen de Kinderraad in kunnen. Indien hier begeleiding bij 

gewenst is, kan dit bij ons aangevraagd worden.  

 

Kinderklimaattop  

Wat: Op de landelijke Kinderklimaattop presenteren leerlingen hun goede ideeën 

voor het milieu. Vanuit Nijmegen kunnen dat de ideeën zijn die tijdens de 

Kinderraad naar voren zijn gekomen. Uit alle (landelijke) inzendingen worden 

er tien leerlingen/groepjes gekozen om hun idee te presenteren aan de jury. 

Het beste idee wint de Philip de Roo-prijs.  

Doelgroep: Groep 7, per school nemen circa 4 leerlingen deel aan de Kinderklimaattop.  

Wanneer:  16 maart 2018 

Waar:   Arnhem 

Tijdsinvestering: Leerlingen bedenken een idee om klimaatverandering te verminderen. Deze 

ideeën kunnen zij al bedacht hebben bij de Kinderraad.  

Lesmateriaal: Voor deze bijeenkomst is geen voorbereidend lesmateriaal beschikbaar of 

nodig.  

 

Inschrijven, vragen en informatie 

Inschrijven kan tot vrijdag 22 december. Dat doe je door een mail te sturen naar De Bastei via 

nme@debastei.nl. Vermeld bij je inschrijving de naam en adresgegevens van de school en wie de 

contactpersoon is. Dan komt alle benodigde informatie en materialen op de juiste plek terecht.  

 

Heb je nog vragen, wens je meer informatie of wil je een uitgebreider verdiepingspakket? Neem dan 

via bovenstaand mailadres contact op met Robin Kop.  

 

Wij wensen jullie heel veel plezier en succes toe! 
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