
Word een 
WaterWijze klas 

of school 

Creëer een breed draagvlak op school.
Ontdek concrete tools om te werken aan  
de eindtermen: 

 🔸 W.O.
 🔸 Duurzaamheid 
 🔸 Burgerschap 
 🔸 Ruimtelijk bewustzijn 
 🔸 Leercompetenties 

Direct water Kledij Papier Voeding

Verklein jullie watervoetafdruk wat betreft:

Leer je leerlingen vaardigheden aan: 

 🔸 systeemdenken
 🔸 design thinking
 🔸 filosoferen
 🔸 creatief denken

www.joinforwater.be

scholen@joinforwater.ngo

0468/01.49.80
of schrijf je hier in.

Info & inschrijven

Traject voor scholen

Met steun van:

Schooljaar '22-'23 en '23-'24

Ga jij met je klas of school de uitdaging aan om leerlingen  
duurzame keuzes te leren maken rond water?

Zo dragen we samen bij tot het beschermen van zoetwatervoorraden 
wereldwijd, nu en in de toekomst.

https://joinforwater.ngo/nl/educatie/secundair-onderwijs/vanaf-september-watertraject-project-w-word-een-waterwijze-klas-of
https://ee.humanitarianresponse.info/x/wvVYBRTt


Word een WaterWijze 
klas of school

Een WaterWijze klas integreert  
duurzaam watergebruik in de lessen.  
Je stapt alleen in of samen met collega’s. 
Leerlingen leren vaardigheden aan om zelf 
duurzame waterkeuzes te maken via  
design thinking, systeemdenken, 
filosoferen en/of creatief denken.  
Zo komen leerlingen tot actie!

Opbouw traject

Jaar 1

 🔸 Prikkelworkshop 

 🔸 Workshop design thinking 

 🔸 1 of 2 intervisie/s 

 🔸 Coaching 

Jaar 2

 🔸 Workshop systeemdenken 

 🔸 Workshop filosoferen – keuzeoptie 

 🔸 Workshop creatief denken – keuzeoptie 

 🔸 1 of 2 intervisie/s 

 🔸 Coaching

Een WaterWijze school dompelt zich  
helemaal onder in het waterthema met een 
aantal - tot alle -  klassen i.s.m. de coördinator/
directie. De school zet in op het sensibiliseren en 
vaardig maken van de leerlingen én op het  
verkleinen van de watervoetafdruk van de 
school. De school kan inzetten op verschillende 
aspecten vanuit de Whole School Approach:  

 🔸 Integratie van het waterthema in de lessen  
en projecten   

 🔸 Water als jaarthema van de school   

 🔸 Acties op school door en voor leerlingen  

 🔸 Verduurzamen van de infrastructuur met 
kleine tot grote ingrepen   

 🔸 Verduurzamen van schoolafspraken en  
schoolbeleid bv. catering, kraanwater  
drinken, papiergebruik, hergebruik van kledij... 

 🔸 Het creëren van een breed draagvlak door  
het schoolteam, de leerlingen, ouders en 
buurt te betrekken 

Opbouw traject
Jaar 1

 🔸 Prikkelworkshop 

 🔸 Workshop design thinking 

 🔸 Workshop Whole School Approach 

 🔸  2 tot 4 intervisies 

 🔸 Coaching 

Jaar 2

 🔸 Workshop  
systeemdenken 

 🔸 Workshop filosoferen – keuzeoptie 

 🔸 Workshop creatief denken – keuzeoptie

 🔸  2 of 4 intervisies 

 🔸 Coaching

Opbouw traject

Je kan instappen:

 🔸 als leerkracht basisonderwijs  
vanaf het 4de leerjaar

 🔸 als leerkracht secundair onderwijs  
(met extra aandacht voor 3de graad BSO)

 🔸 als coördinator of directeur

Eénmalige kostprijs:

 🔸 WaterWijze klas 70 euro 

 🔸 WaterWijze school 150 euro


