De Bosseschool is een Eco-School.

Wat betekent dat?
Een Eco-School betrekt leerlingen, leerkrachten, ouders en de directe omgeving van de school bij
een duurzame samenleving. De Bosseschool is eco-school sinds 4 oktober 2007. Met ouders en
leerlingen spant de school (leerlingen, schoolteam, vrijwilligers) zich in om kinderen te begeleiden
in het bewust omgaan met onze leefomgeving, dichtbij en veraf. Vanuit de Christelijke identiteit van
de Bosseschool krijgen de leerlingen Gods opdracht mee om zorg te dragen voor jezelf, de
mensen die op je weg komen en de wereld waarin je leeft, dichtbij en ver weg. We willen door ons
onderwijs de leerlingen bewust maken van de noodzaak verantwoord om te gaan met onze wereld
en het milieu.
Op de Bosseschool is een Eco-Werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leerlingen, leerkrachten en
ouders. De werkgroep organiseert activiteiten op natuur- en milieugebied en houdt hiervan een
logboek bij. Bovendien stelt de werkgroep op basis van een milieuscan actieplannen op hoe de
school zo duurzaam mogelijk beheerd en gebruikt kan worden.
Eco-Schools valt onder de vlag van het FEEN (Foundation for Environment Education in the
Netherlands), een maatschappelijke organisatie die werkt aan een duurzame samenleving door
middel van educatieve programma's gericht op onderwijs en recreatie.
De werkgroep
Er is een werkgroep waarin leerlingen, leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn. De
werkgroep vergadert 1 x per kwartaal. Er worden verslagen van het werkgroepoverleg gemaakt.
Door de werkgroepleden worden allerlei activiteiten en acties op natuur- en milieugebied
georganiseerd. Zij houden het proces gaande, zij stimuleren het eco-denken, zij nemen initiatief tot
het bedenken en uitvoeren van projecten, zij blijven kritisch kijken naar wat nog beter kan, zij
onderhouden de contacten met andere eco-scholen en de landelijke organisatie.
Activiteiten van de leerlingen in de werkgroep: * bijwonen van de overlegmomenten * de ecoafspraken in de school controleren (" spioneren") en rapporteren * het maken van een eco-quiz of
eco-spel voor de leerlingen * het bijhouden van de meterstanden (gas, water, elektriciteit en
zonne-energie) en uitrekenen van het verbruik. Na een sollicitatieprocedure worden de leerlingen
in de werkgroep benoemd. De leerlingen zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8.
De Groene Vlag
De eerste vlag: Op 4 oktober 2007 ontving de Bosseschool de Groene Vlag. Dit is een
internationaal erkend symbool. Deze titel hebben we veroverd doordat we ons vanaf 2005 een
aantal jaren goed hebben ingezet voor het milieu in en rond de school. We hebben maatregelen
getroffen en afspraken gemaakt om energie en water te besparen en afval te scheiden. Ook
hielden we jaarlijks een Ecoweek met speciale acties, zoals bijv. schoonmaakacties in de wijk. Er
is een serieus onderzoek geweest naar de inspanningen van onze school en we haalden
voldoende punten om deze vlag te krijgen. We behaalden naast de vlag ook een bronzen
certificaat. De tweede vlag: Op 20 januari 2010 behaalde de school de tweede Groene Vlag. Elke
2 jaar vindt er weer opnieuw een onderzoek plaats, een audit, waarbij gekeken wordt of we nog
steeds serieuze inspanningen doen om de vlag te behouden. De lat wordt hierbij steeds hoger
gelegd. We moesten dan ook meer punten zien te behalen dan de vorige keer. Maar het SME
Advies, het orgaan dat ons moest beoordelen, vindt dat we op eco-gebied (milieu, energie en
duurzaamheid) veel enthousiasme uitstralen en dat we op een gedegen manier aan voortdurende
verbetering werken. We kregen complimenten voor hoe we de leerlingen bij het programma
betrekken, bijvoorbeeld op het gebied van gedragsregels en themaweken. We ontvingen ditmaal
het zilveren certificaat. De derde vlag: Op 26 juni 2012 ontvingen we de derde vlag. Er werd bij de
beoordeling opgemerkt dat de Bosseschool enthousiasme uitstraalt, en dat we op een gedegen
manier werken aan voortdurende verbetering. Voor de komende jaren is het belangrijk om dit
enthousiasme vast te houden en Eco-Schools nog meer eigen te laten worden van de leerlingen
zelf. Inmiddels heeft de Bosseschool ook de vierde groene vlag.

In januari 2017 werd na een audit ook de vijfde groene vlag toegekend.
De werkgroepleerlingen blijven nadenken over hoe zij nog meer dan voorheen ook andere
leerlingen kunnen betrekken bij de doelen, afspraken en activiteiten van Eco-Schools. Dat
inspireert en geeft een gevoel van trots op wat je als school met elkaar presteert.

