WATBETERS
VOOR SCHOLEN
Er zijn drie manieren om WatBeters te doen.
Alle opties zijn afzonderlijk, maar ook in combinatie, mogelijk.

1

DE SCHOOL ROEPT OP WATBETERS TE DOEN
Onze kinderen hebben de toekomst. En met die toekomst
kun je niet jong genoeg beginnen. Door middel van posters
op school en flyers in de tas vertellen de kinderen over
WatBeters en roepen hun ouders op dat ook te doen.

2

3

DEELNAME
DUURZAAMHEIDSLESSEN
WatBeters stimuleert spelenderwijs duurzaamheid.
Dat begint met een lesprogramma voor basisscholen.
Stichting Natuur- en Milieu Educatie leert kinderen hoeveel
energie je kunt opwekken en hoe je energie kunt besparen.
Er zijn drie lesprogramma’s:
De oudste kinderen leren zelf uitrekenen hoeveel energie
een dak met zonnepanelen kan opwekken. Ze houden
rekening met de stand van de zon, wanneer hij opkomt
en weer ondergaat.
Voor de middelgrote kinderen is er een programma
waarbij er tussen diverse elektrische apparaten meters
gezet worden. Zo kunnen kinderen dan uitrekenen
hoeveel energie ze (thuis) kunnen besparen.
De jongste kinderen gaan samen knutselen aan een
school of huis met zonnepanelen erop.

BESCHIKBAAR STELLEN VAN HET
SCHOOLDAK VOOR ZONNEPANELEN
VAN WATBETERS
Mits het dak geschikt is, is het mogelijk het dak
beschikbaar te stellen voor zonnepanelen van
WatBeters. Op deze manier help je met de
verduurzaming van gebouwen, maar draag je ook
bij aan WatBeters voor het dorp en de kinderen.

TOELICHTING
1.	DE SCHOOL ROEPT OP WATBETERS TE DOEN
Actie:
	Ophangen van posters en verspreiden van flyers in de schooltas.
Resultaat:
De kinderen roepen hun ouders op WatBeters te doen.

2.	DEELNAME DUURZAAMHEIDSLESSEN
Acties:
	Afstemmen duurzaamheidslessen i.o.m. Stichting Natuur- en Milieu Educatie
(bij voorkeur in de campagneperiode van WatBeters).
	De school betaalt een kleine vergoeding aan Stichting Natuur- en Milieu Educatie.
Resultaat:
	
Kinderen leren alles over duurzaamheid en het belang daarvan voor
hun eigen toekomst.

3.	BESCHIKBAAR STELLEN VAN
HET SCHOOLDAK VOOR ZONNEPANELEN
VAN WATBETERS
Acties:
	Beslis of je zelf zonnepanelen wilt kopen ten gunste van je eigen energierekening.
	Beslis of je het resterende of het gehele dak beschikbaar wilt stellen aan
WatBeters.
	Medewerking geven aan de uiteindelijke installatie.
Afstemming vindt plaats tussen installateur en school.
Resultaat:
Verduurzaming van de school. Bijdrage aan WatBeters.
Overige acties:
	Aanwijzen contactpersoon voor afstemming met en over WatBeters.
	Aanleveren van het logo van de school.
	Ophangen spandoek indien mogelijk, aan/bij het schoolgebouw.

Voor meer informatie, stuur een e-mail naar info@watbeters.nl

