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Klimaatweek
gaat DIGITAAL

 
 
Naar aanleiding van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus, 
heeft het stadsbestuur beslist alle evenementen af te gelasten. Ook de 
klimaatweek wordt hierdoor geannuleerd. 
 
Om de scholen en leerkrachten een paar handvaten te geven wordt in dit 
document een vervangend digitaal aanbod aangereikt. Deze informatie 
kan volledig vrijblijvend gebruikt worden. 
 
Lees zeker ook het KlimaatMENU nog eens door. Bij het vaste aanbod van 
onze partners die bezig zijn met o.a. klimaateducatie, duurzame voeding, 
afval ... vind je ongetwijfeld ook nog digitale tips. Surf naar
www.sintniklaasklimaatstad.be > klimaatweek 2020 gaat digitaal om jouw 
exemplaar te downloaden!    
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Doe Dan Iets 
Trimuztache 
 
Trimuztache maakte in opdracht van de Vlaamse Overheid de 
muziekvoorstelling ‘Doe dan iets’. De liedjes die gebruikt worden in de 
voorstelling zijn te vinden op YouTube.
 
Doe Dan Iets
https://www.youtube.com/watch?v=qgn47j6vy0w
 
Groentelied
https://www.youtube.com/watch?v=xUtPs97ZnGo
 
STOP-lied
https://www.youtube.com/watch?v=9yrDnuzK5Cc
 
De planeet, ons bestaan
https://www.youtube.com/watch?v=tW-YYTzP_r4
 
 
Ook de partituren van deze voorstelling zijn beschikbaar. Wil je deze 
ontvangen? Stuur een mailtje naar duurzaamheid@sint-niklaas.be.   
 

Klimaatweek 
basisonderwijs
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Pieter Boussemaere
 
Op de facebookpagina van Pieter Boussemaere vind je links 
naar wetenschappelijke informatie en opiniestukken over de 
klimaatverandering.
 
https://www.facebook.com/Eerstehulpbijklimaatverwarring/ 
 
Veerle Malschaert
 
In 2018 bracht Veerle Malschaert haar voorstelling Ecodiva op de 
klimaatdag in De Casino. Haar voorstelling is hier te bekijken: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0hInaschHNY 
 
Koen Meirlaen
 
Leraar aardrijkskunde en Poolambassadeur Koen Meirlaen bundelt 
nuttige informatie over de klimaatverandering op zijn website. Hij 
vertrekt vanuit de focus van de stijging van de zeespiegel. 
 
https://www.sogetinformed.com/nl 

Vlaams Bouwmeester
 
De fi lm ‘Plannen voor plaats’, opgemaakt door de Vlaams Bouwmeester, 
neemt je mee op reis langs Vlaamse wegen, met verfrissende ideeën 
over hoe we onze leefomgeving klimaatbestendig kunnen inrichten. 
 
www.vlaamsbouwmeester.be > publicaties > plannen voor plaats     
    

Klimaatweek 
secundair onderwijs
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Sir David Attenborough 
 
Een boeiende (Engelstalige) documentaire van Sir David Attenborough 
over de feiten en oplossingen van de klimaatverandering vind je via deze 
link (opgelet, de link werkt enkel met internetbrowser Chrome): 
 
https://peertube.social/videos/watch/d7a13b32-c27b-4304-b041-
d0235b4750de?wmode=transparent 
 
Scientists4Climate
 
Scientists4Climate bundelden leerrlijke fi lmpjes over klimaat. Op deze 
website delen wetenschappers inzichten en ontdekkingen uit hun 
vakgebied. Waarom groeien planten beter in de stad? Kunnen we CO2 
opslaan in de oceaan? Hoe voorkomen we snikhete nachten? Deze en 
andere onderzoeken kan je hier beluisteren: 
 
https://www.scientists4climate.be/de-universiteit-van-vlaanderen-klimaat 
 
Nic Balthazar
 
Het Klimaatbetoog is een krachtige voorstelling van Nic Balthazar, op 
maat van leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs. 
Een powerpointpresentatie en een fi che met een methodiek voor een 
klasgesprek nadien zijn beschikbaar. 
 
https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/het-
klimaatbetoog-in-je-klas
 
 

Klimaatweek
secundair onderwijs
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De Klimaatbrigade
 
De website van De Klimaatbrigade is een vat aan informatie over 
klimaat, voor leerlingen van de 3de graad basisonderwijs en 1ste graad 
secundair onderwijs. Alle thema’s komen uitgebreid aan bod: het klimaat, 
de klimaatverandering, de directe gevolgen, de gevolgen voor mens 
en natuur, de oplossingen ... Naast de feiten zijn er ook oefeningen, 
handleidingen voor experimenten, video’s, quizzen, puzzels ... beschikbaar. 
 
https://klimaatbrigade.be
 
      
 
 

Klimaatweek
basis- en secundair onderwijs
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Dit jaar geen Picknick Plein Public in het stadspark, maar dat wil niet 
zeggen dat we leerlingen niet kunnen uitdagen om meer te weten te 
komen over ecologische, sociale en economische duurzaamheid! 
 
Foodtest
Broederlijk Delen
 
Tijdens Picknick Plein Public staat het thema duurzame voeding in 
al zijn facetten centraal. De foodtest van Broederlijk Delen is een 
methode om leerlingen kennis te laten maken met duurzame voeding. 
Door hun eetgewoontes in te vullen, ontdekken de leerlingen wat hun 
voedselprofi el is en krijgen ze enkele tips om hun menu duurzamer te 
maken. 
 
https://www.broederlijkdelen.be/nl/foodwise/hoe-foodwise-ben-jij/
foodtest
 
Agro-ecologie
Solidagro
 
Ook agro-ecologie is een manier om voeding te verduurzamen. Ontdek 
hoe landbouwsters in Senegal samenwerken en zo het heft in handen 
nemen om hun welvaart te verhogen.
 
https://www.solidagro.be/nl/ontdek/lucie-uit-senegal      
 
Op zoek naar extra vragen of oefeningen bij dit fi lmpje? Contacteer evita.
dhaenens@solidagro.be en ontvang extra inspiratie op maat van jouw 
doelgroep en in de context van de les. 
 
 
 

Picknick Plein Public
secundair onderwijs
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Bite to Fight
Oxfam Wereldwinkels
 
Chocolade is een miljardenbusiness. Toch leven cacaoboeren in extreme 
armoede. Ze verdienen slechts één derde van wat nodig is voor een 
leefbaar inkomen. Oxfam Wereldwinkels stelt een presentatie ter 
beschikking om volgende topics te bespreken: 
 
- mensenrechten en rechten van het kind
- de impact van de cacaoteelt op de ontbossing in Afrika, gevolgen van
  deze ontbossing
- een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren
- de prijsopbouw van cacao (conventioneel en Fairtrade)
- hoe wordt chocolade geproduceerd
- zelf actie ondernemen. 
 
Vraag de presentatie op bij oww.sint-niklaas@hotmail.com.
 
 
 
 
 
 
 
 
Picknick-in-uw-kot
 
Toch zin om te picknicken op 30 april? Dat kan ook vanuit je kot! Post een 
foto of fi lmpje van jouw quarantainepicknick op de Facebookpagina van 
Duurzame Scholen Sint-Niklaas. De origineelste picknicker belonen we 
met een duurzaam geschenkje! 
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