
  

 
 

   
 

Manifest duurzaamheid De Kern 

Inleiding 

De Kern vormen we samen en wij vormen de leerlingenraad van De Kern.  

Het gaat niet goed met het klimaat en het milieu en daarom vinden wij dat wij als school meer 

duurzaam moeten worden en moeten werken aan bewustwording bij leerlingen, juffen en meesters. In 

schooljaar 2021-2022 hebben wij dit al besproken met zowel onze directeur Mathijs als de bestuurder 

(Geert Simons) van de stichting waar basisschool De Kern onder valt (Proominent). We zijn blij dat 

het heeft bijgedragen om het in de lange-termijn-plannen van de school en de stichting te krijgen. 

Maar het wordt nu tijd het idee om te zetten naar plannen die we kunnen uitvoeren! 

Wij hebben daarom onze ideeën en die van andere leerlingen in onze groepen verzameld om deze 

om te zetten in dit manifest. In dit manifest beschrijven we onze standpunten en ideeën om onze 

school meer duurzaam te maken en de leerlingen van de Kern bewust te maken dat we allemaal 

moeten bijdragen aan een betere wereld. 

We hebben meester Mathijs de opdracht gegeven om onze ideeën op papier te zetten in dit manifest. 

Luuk, Sam, Sterre, Marit, Ires, en Linde 

  

Duurzaamheid 

Betekenis 

De leerlingen kunnen zich vinden in de volgende definitie van duurzaamheid: 

De definitie van duurzaamheid volgens de Dikke van Dale is “geschikt, bestemd om lang te duren”. 

Een duurzame wereld is een wereld waar bij de drie P’s in balans zijn, namelijk people, planet en 

profit – ook wel mens, milieu en economie. Als je dit relateert aan de definitie van duurzaamheid in de 

Dikke van Dale, is duurzaamheid het streven de aarde, de mensheid en de economie een zo lang 

mogelijke levensduur te geven. Indien er dusdanig veel fossiele brandstoffen worden gebruikt dat de 

aarde uitgeput raakt, zijn deze elementen niet in balans.   

Het gaat dus om het tegemoetkomen aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die 

van de toekomstige generaties tekort te doen.  

  



  

 
 

   
 

Invulling op De Kern 

Allereerst vinden we het belangrijk dat de kinderen op De Kern leren hoe ze zelf bij kunnen dragen 

aan duurzaamheid. Leren door het te laten zien, te doen en te betrekken bij projecten die gericht zijn 

op duurzaamheid. Ook vinden we het belangrijk dat: 

• De Kern probeert ouders en leerlingen te overtuigen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets 

naar school te komen.  

Energiebesparing 

Daarom vinden wij dat: 

• De Kern zonnepanelen moet krijgen om zo zonne-energie te gebruiken voor alles wat we 

doen in de school. 

• De Kern moet (alleen maar) zuinige (LED-) verlichting krijgen. 

• Op De Kern moeten lampen in verschillende ruimtes aan/uit gezet kunnen worden, zodat het 

licht niet hoeft te branden als er niemand is. In ruimtes waar het kan, moet het licht werken 

met een sensor zodat er alleen licht brandt als er ook iemand is. 

• Lampen en apparaten moeten uitgezet worden als ze langere tijd niet worden gebruikt, bijv. 

het digibord-scherm tijdens de gymlessen en de pauzes uitzetten. 

Afval beperken en scheiden 

Met betrekking tot afval vinden wij dat: 

• We op De Kern afval moeten scheiden (groen, papier, PMD, batterijen en restafval). Dit moet 

in iedere klas kunnen. 

• Er minder afval moet komen. Dit kunnen we doen door afval dat bij de 10-uurtjes en lunch 

ontstaat, meer mee terug te geven in de broodtrommels. Ouders worden zich dan bewust van 

het afval en hopelijk krijgen kinderen dan voortaan bekers mee in plaats van pakjes en is er 

minder afval. 

• We op school moeten ook kijken hoe we zuiniger met materialen omgaan, zodat we minder 

afval maken. 

• We maken afval zo klein mogelijk (bijv. dozen platmaken). 

  



  

 
 

   
 

Bewustwording 

Ouders, leerlingen, juffen en meester moeten zich allemaal bewust worden van hoe ze bij kunnen 

dragen. Iedereen moet wennen aan het scheiden van afval, zuinig omgaan met energie, etc., zodat 

hun gedrag gaat veranderen.  

We zijn verantwoordelijk voor onze omgeving en (ons stukje van) de wereld, daarom: 

• Moet het mogelijk zijn dat kinderen het plein schoonhouden en daarvoor moeten er (genoeg) 

(afval-)grijpstokken zijn 

• Moet er ieder jaar een afvalopruimactie in de wijk worden georganiseerd door de kinderen 

van De Kern  

• Doen we één lesdag per jaar zonder middelen die stroom verbruiken 

• Moet de klassendienst ook verantwoordelijk worden voor het deel van de gang bij hun klas 

 


