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TIPS & GOOD PRACTICES

Wat kan je doen om de watervoetafdruk van je school te verkleinen?

Drink kraanwater 
i.p.v. flessenwater

Verminder het 
koffiegebruik 

Voorkom 
voedselverspilling 

Stimuleer vegetarisch 
beleg in de brooddoos 

Kies voor duurzaam 
geproduceerde koffie 

Verduurzaam het 
bestek van de catering 

Bied vaker vegeta-
rische maaltijden aan 

bij de catering 

Voeding 
& drank

Je wil je leerlingen aanzetten om duurzamer om te gaan met het (in)direct water op jouw school? Je wil de 
watervoetafdruk van jouw school verkleinen wat betreft direct watergebruik, voeding, papier en/of kledij? Je 
doet dat graag vanuit een breed draagvlak en geïntegreerd in de bestaande schoolwerking? Top! Dan is deze 
inspiratiebundel iets voor jou! 

Sinds 2017 werkt Join For Water binnen ‘Project W – Wereldwijs met Water’ samen met VVSG, Djapo, Ecolife en 
Vlakwa. We startten in scholen heel wat trajecten op rond de watervoetafdruk, gaven workshops, werkten mee 
aan de planning en integratie van het thema in de dagelijkse werking van de school, en organiseerden talloze 
activiteiten. Met resultaat: leerkrachten en leerlingen gingen steeds duurzamer om met water. 

In ‘Project W – Wereldwijs met Water’ ondersteunen scholen hun leerlingen om duurzame waterkeuzes te 
kunnen maken. Dat doen ze door zich helemaal onder te dompelen in het waterthema. Ze zetten in op het 
sensibiliseren van hun leerlingen én verkleinen de watervoetafdruk van hun school. Ze pakken hun infrastructuur 
aan met kleine en grote ingrepen. Ze nemen hun schoolafspraken en aankoopbeleid onder de loep. Ze creëren 
een breed draagvlak door het hele schoolteam te betrekken, de leerlingen, ouders en de buurt. Ook gemeenten 
zetten mee hun schouders hieronder. 

We zoomen in op 3 aspecten:
• Wat kan je doen om de watervoetafdruk van je school te verkleinen?
• Hoe creëer je een breed draagvlak voor duurzaam watergebruik in je school?
• Welke ondersteuning kan de gemeente bieden?

Per aspect geven we graag wat achtergrondinformatie mee over het hoe, het waarom en ook concrete tips 
om aan de slag te gaan in je school. We inspireren je daarnaast met een aantal good practices uit onze Project 
W-scholen en -gemeenten. 

Klik door 
naar de good 

practices
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Welke ondersteuning kan de gemeente bieden?

Het hele school-
team betrekken

Je medeleerlingen 
betrekken

Ouders betrekken
Matchmakers – het ver-

binden van verschillende 
projecten op school

Een inleefmobiel
met lesmateriaal

Waterwandeling
(for kids)

‘Project W en een 
stedenband’

Water Challenge@home
en Wereldwaterdag

@school

Papier
& kledij

Direct 
water

Kies voor gere-
cycleerd papier 

Beperk je 
papiergebruik 

Stel kraantjes
 goed af 

Volg je water-
rekening goed op  

Hergebruik 
regenwater 

Stimuleer het her-
gebruiken en her-
stellen van kledij 

Hergebruik papier 

Herstel lekken tijdig 

Hoe creëer je een breed draagvlak voor duurzaam watergebruik in je school? 

Klik door naar de 
good practices
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FLESSENWATER

300 x ecologische 
voetafdruk van 

kraanwater 

KRAANWATER

2 

€ 0,2 à 0,3 

2,1 miljard 0

24/7

€ 0,0012

per glas

0,4

watervoetafdruk

financiële kost

drankverpakkingen

water dragen?

per dag
weggegooid

thuis 
aanwezig

Verbruik je niet juist meer water door 
kraanwater te drinken?

Nee! Veel drinken is gezond. En door 
kraanwater te drinken verbruik je 
5 keer minder water dan wanneer

je flessenwater drinkt.

WAT KAN JE DOEN OM DE WATERVOET-
AFDRUK VAN JE SCHOOL TE VERKLEINEN?

Om de watervoetafdruk van je school te verkleinen, kan je inzetten op verschillende elementen. 
Belangrijk is om na te gaan wat past voor jouw school, wat jullie doelstellingen zijn en met 
welke ingrepen jullie een groot verschil kunnen maken. 

Zo verklein je bv. door het vleesgebruik op school te verminderen jullie watervoetafdruk meer 
dan door een lekkende kraan aan te pakken. Een lekkende kraan aanpakken is dan weer 
beter voor het direct watergebruik hier én om je leerlingen aan te moedigen duurzamer 
om te gaan met water. Als de kranen lekken vinden leerlingen het misschien minder de 
moeite om die tijdig dicht te draaien…

Lees hieronder de tips & tricks om de watervoetafdruk van jouw school te verkleinen. 
Of klik op de icoontjes in het overzicht hierboven.

Voeding & drank

Kraanwater

Een veelgestelde vraag 
in onze trajecten
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Enkele tips om het drinken van kraanwater 
gemakkelijker te organiseren in de klas en op school 

Schoolvoorstelling ‘Blauw Goud’ als hefboom om 
een draagvlak te creëren bij de ouders in De Plataan

Vraag de leerlingen om een drinkfles mee te brengen die op hun bank kan blijven staan.  

Maak duidelijke afspraken over wanneer de kinderen hun drinkfles 
mogen bijvullen of uit de bekers mogen drinken aan de lavabo. 
Bij het binnenkomen na de pauze of tijdens instructies is vaak geen 
goede moment omdat je dan veel tijd kan verliezen. Zijn de kinderen 
individueel of in groepjes zelfstandig bezig, dan kunnen ze gemakkelijk 
even een drinkpauze nemen. Spreek een max. aantal leerlingen af dat 
bij de lavabo mag staan.  

Drinkflessen kunnen gemakkelijk op de bank blijven staan. Bekers 
blijven, zeker bij jonge kinderen, beter bij de lavabo. 

Voorzie een bak voor de propere en een bak voor de vuile bekers. Is de 
bak vol, dan kunnen de bekers afgewassen worden door de leerlingen 
of het poetspersoneel in de refter. Misschien kan in het lager onderwijs 
één leerling dit als taakje hebben op het takenbord?

In De Plataan in Roeselare wordt enkel nog water gedronken. Voor de aanvang van het project kon alles: 
frisdranken, fruitsappen en melkdrankjes, naast water. In het eerste jaar van Project W werden alleen 
nog melkdrankjes en water toegelaten. In het schooljaar dat volgde, werd dit beperkt tot enkel water. 
Missie geslaagd! De kinderen drinken vandaag bovendien kraanwater uit herbruikbare flessen. Na een 
wenningsperiode waarin herbruikbare flesjes werden gestimuleerd, zijn deze ondertussen zelfs verplicht.  

De schoolvoorstelling ‘Blauw Goud’ in de schouwburg had een grote impact op het creëren van een 
draagvlak bij de ouders. Alles is toen heel duidelijk geworden voor de ouders. In de voorstelling werd 
via muziek, dans en film het belang van water (het blauwe goud) in de kijker gezet. Voor en na de 
voorstelling waren de ouders welkom in Superette Walter van Join For Water, waar ze zelf virtueel 
konden shoppen en de waterrekening van hun ‘aankopen’ kregen. Daarna volgde een eetfestijn met 
vegetarische maaltijd. 

Meer weten? Neem ook eens een kijkje op de website kraanwater.be van Aquaflanders 
of in de Actiefiche ‘Kraantjeswater en PMD vrije school’ van Rikolto. 

Heeft niet iedereen een drinkfles? Geen probleem! 

Voorzie plastic bekers om kraanwater te drinken. 

http://www.kraanwater.be
https://www.goodfoodatschool.be/nl/goodfoodschool-toolkit/actiefiches/actiefiche-kraantjeswater-en-pmd-vrije-school
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Minder koffie drinken en verspillen

Enig idee wat koffie te maken heeft met waterbesparing? Je zou denken dat het enkel over het water in de koffie
zelf gaat. Maar eigenlijk gaat de link tussen water en koffie veel verder. 

In scholen wordt er meestal koffie geserveerd. Jammer genoeg gaat er 
vaak veel verloren op het einde van de dag. Koffiekannen met restjes 
worden bijvoorbeeld vaak gewoon weggegoten. En dat kan natuurlijk 
beter. Een school kan immers resoluut kiezen voor een duurzaam 
koffiebeleid. Dit gaat dan niet alleen maar over het tegengaan van 
verspilling, maar bijvoorbeeld ook over de keuze van de koffiebonen.  

Koffie is een echte waterverslinder. Tijdens de teelt en het productie-        
proces van één kopje koffie wordt maar liefs 130 liter water verbruikt! 

Er gaat vooral veel water naar de koffiebonen. Eén koffieplant heeft veel water nodig om een beperkte 
hoeveelheid koffiebonen te produceren. De plant is een schaduwplant. Door de toenemende vraag wordt 
er echter op steeds grotere schaal geteeld, met planten die niet in de schaduw staan én met meer 
verdamping en waterverbruik tot gevolg.  

Wat kan je doen?

Beperk het aantal kopjes koffie dat je dagelijks drinkt

Kies voor duurzaam geproduceerde koffie.  

Geniet extra van het kopje dat je zet! 

Zorg dat je geen koude koffie moet weggieten.

Bied in de leraarskamer ook lekkere thee aan, naast koffie. 
Voor een kopje thee is 10 keer minder water nodig! Schenk die 
in een gezellige theepot. Of in de zomer een lekker glas water 
met een smaakje zoals citroen of munt? 

In de Levensboom in Kortrijk wordt sinds de deelname aan Project W minder koffie gedronken door 
de leerkrachten. De aanpak in deze school was vooral gericht op het creëren van bewustzijn rond 

koffiegebruik en de watervoetafdruk. Op Wereldwaterdag verstopten de leerlingen samen met hun 
juf het koffiezetapparaat van de leerkrachten en hingen er een affiche over de watervoetafdruk 

van koffie bij. Er werd die dag thee en water aangeboden, als alternatieven met kleinere watervoe-
tafdruk. Daarnaast zorgde een nieuw koffietoestel per kopje ervoor dat er op lange termijn minder 

koffie  gedronken werd.  

In De Baai in Kortrijk wordt sinds het project minder koffie gezet in de namiddag, zodat er geen 
kannen meer moeten worden leeggegoten. Op een bepaalde middag is iedereen gebleven om 

nog een kopje koffie te drinken toen er op het einde van de dag toch nog koffie overbleef. Zo 
werd iedereen er tijdens een gezellige koffieklets opnieuw op gewezen dat bewust koffie zetten 
belangrijk is. Sinds Project W wordt de thermoskan ook steeds meer gebruikt. Vroeger bleef het 

koffiezetapparaat immers aanstaan waardoor de hele dag elektriciteit gebruikt werd en de koffie 
koud werd. 

Is de koffiekan in de namiddag leeg? Ga eerst even na of er nog iemand koffie wil, 
voor je een nieuwe kan zet. Misschien is er geen volledige verse kan meer nodig? 

Gebruik een thermoskan om de koffie warm te houden. 

Waar is

de koffie?

Minder koffie-

verspilling

5

Koffie

https://www.youtube.com/watch?v=dSJ1BnooWiA
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Naar een middagmaal met een kleinere watervoetafdruk

Ongeveer de helft van onze watervoetafdruk gaat naar voeding.  
Daar liggen dus heel wat kansen om de watervoetafdruk van 
je school te verkleinen, zowel bij de tussendoortjes als de 
middagmalen. Heel wat scholen die intekenden in Project W 
gingen de uitdaging aan om gezonde en duurzame tussendoortjes 
te promoten, zoals seizoensgebonden en lokaal fruit. Andere 
scholen gingen aan de slag met meer veggie in de middagmalen.  

De voedingsdriehoek en de watervoetafdruk
van verschillende productenDe Bergwegel in Merelbeke ging samen met de gemeente aan 

de slag om de watervoetafdruk van de catering te verkleinen. Zowel 
het schoolteam als de ouders wilden vooral graag dat de kinderen vaker en lekkerder vegetarisch zouden 
eten. De schoolraad stelde een plan van aanpak op, samen met Join For Water, Eva vzw, de Merelbeekse 
duurzaamheidsambtenaar en de schepen van onderwijs.  

Tijdens een bezoek en overleg bij cateraar Hanssens werd duidelijker wat de uitdagingen en mogelijkheden 
waren. Het gaf de school meer inzicht in waar ze rekening mee moesten houden zodat hun verzoeken 
haalbaar zouden zijn voor de cateraar. Anderzijds ging Hanssens de uitdaging aan om samen met 
Eva vzw nieuwe veggie recepten te verkennen. Ook vond de cateraar een partner in Rikolto 
voor diepgaandere ondersteuning bij het verduurzamen van de grootkeuken. Vervolgens 
werd samen met de gemeente, ouders, leerkrachten en kinderen een proeverij 
georganiseerd waarbij verschillende gerechten werden geproefd en de deelnemers 
feedback konden geven aan de cateraar. 

Daarnaast gingen de leerkrachten aan de slag met hun leerlingen om 
vegetarisch eten positief in de kijker te zetten. De kinderen van de trekkersklas 
van Project W organiseerden voor de hele school een receptie met 
zelfgemaakte hapjes met kleine watervoetafdruk en een voorstelling waarin ‘de 
watervoetafdruk van voeding’ uit de doeken werd gedaan. Ten slotte maakten 
de kinderen een receptenboekje met heerlijke veggie gerechtjes dat mee naar huis 
ging om ook daar aan de slag te gaan.

De week voor elke vakantie wordt in De Kinderberg in Bierbeek sinds kort ‘veggie op de boterham’ 
onder de aandacht gebracht. Alle kinderen brengen dan de hele week enkel veggie mee als beleg. 
Ze vertellen aan elkaar wat ze meebrachten en leren zo van elkaar nieuwe veggie opties kennen. 
Als coronaproof alternatief voor ‘koken in de klas’ werden de ouders geïnspireerd om thuis heerlijke 
spreads te maken, en dit via receptjes in de nieuwsbrief van de school. 

Verduurzamen van de catering samen met de gemeente 

Veggie in de brooddoos

Bekijk op de volgende pagina de 
twee infographics als inspiratie.

Tip
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Meer weten over de watervoetafdruk van voeding? Lees erover in onze achtergrondbundel.  

Op zoek naar inspiratie voor veggie koken voor of met kinderen? Neem een kijkje op de website van Eva vzw.  

Of wil je eerder aan de slag gaan met de catering, boterhammenmaaltijden en tussendoortjes? 
Bekijk hier de actiefiches van Rikolto. 

7

https://joinforwater.ngo/nl/system/files/downloads/themabundel_de_watervoetafdruk_van_voeding_-_leerkrachten_0.pdf
https://www.evavzw.be/publicaties#algemeen
https://www.goodfoodatschool.be/nl/toolkit-aan-de-slag
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Voorkomen dat voedsel weggegooid wordt, is een grote uitdaging voor scholen. Een half 
opgegeten appel, borden die slechts half worden leeggegeten, boterhammen die in de 
vuilbak verdwijnen. Herkenbaar? Door in te zetten op minder voedselverspilling kan je 
heel wat water besparen. 

Het Molenschip in Evergem: weg 
met voedseloverschotten  

In Het Molenschip in Evergem wordt nog weinig voedsel van de warme maaltijden 
verspild. Het secretariaat schat zelf in hoeveel van bepaalde maaltijden, vlees, soep,… 
er moet aangekocht worden. Door telkens na de maaltijd te bekijken hoeveel voedsel 
overblijft, kunnen ze dit ondertussen correct inschatten voor de leerlingen van hun school.  

Alle leerlingen eten verplicht hun bord leeg onder het motto ‘wat je opschept, eet je op’. Het 
eten komt gekoeld aan en wordt door de school zelf opgewarmd. Overschotten die niet werden 
opgewarmd, worden in de diepvries gestoken en gaan naar kansarme gezinnen. 

Mag dat? Ja, maar enkel in een keuken in koude lijn zoals in Het Molenschip.  

Meer weten? Ga zelf aan de slag rond voedselverspilling met de afvalmeting van Rikolto 
of de tips van Foodwin.

Weg met voedselverspilling

https://www.goodfoodatschool.be/nl/goodfoodschool-toolkit/actiefiches/actiefiche-afvalmeting
https://foodwin.org/schoolmaaltijden-een-rapport-voor-voedselverlies/
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Meer weten? Bekijk hier onze themabundel rond papier. 

Voorzie een centrale printer die standaard staat
 ingesteld op zwart-wit printen en recto verso. 
 
Voorzie een bakje bij de printer om mislukte prints in 
te verzamelen.

Communiceer zo veel mogelijk digitaal. Voorzie 
wel een papieren versie voor wie je niet digitaal kan 
bereiken. Geef brieven die voor iedereen gelden enkel 
mee aan de oudste van het gezin. 

Verzamel alle papiercontainers op school om te 
visualiseren hoeveel papier er wordt weggegooid.  

Duik in de papier-vuilnisbakjes en haal met de 
leerlingen alle bladen er uit die kunnen hergebruikt 
worden – Ga met de leerlingen na hoe het komt dat dit 
papier in de papierbak is terecht gekomen 
en niet bij het kladpapier. Pak de oorzaak aan.

Voorzie een bakje in elke klas om kladpapier in te 
verzamelen en te hergebruiken.

Bedenk met de leerlingen waarvoor kladpapier 
kan hergebruikt worden zoals knutselen, schetsen, 
tussenstappen noteren… 

Gebruik werkvormen in je lessen waarbij leerlingen minder moet schrijven. Zet waar mogelijk enkel 
op papier wat de essentie is die de leerlingen moeten onthouden. 

Hergebruik verpakkingsmateriaal voor cadeautjes of het mee naar huis nemen van kunstwerkjes. 

Papier hier! 

De Levensboom in Kortrijk ging creatief aan de slag met het hergebruiken van papier.  

 De kleuters maakten een filmpje om mensen te stimuleren papier te hergebruiken.  
 
  In het vierde leerjaar werden papierateliers opgezet. De leerlingen haalden eerst gebruikt papier op.   
  Daarmee organiseerden ze workshopjes voor de kleuters en kinderen van het 1ste-2de leerjaar.    
  De kinderen maakten spelletjes met oude kalenders, vouwden de snelste en verst vliegende vliegtuigjes…    

Checklist: Hoe papiergebruik op school verminderen? 

Papier & kledij

Op scholen wordt er heel wat papier gebruikt. Denk aan printen, boeken, werkboeken, schriften, losse blaadjes… 
Enig idee hoeveel papier er in jouw school per jaar gebruikt wordt? Voor elk nieuw wit A4-blad is zo’n 10 liter water 
nodig! Door minder papier te gebruiken en door over te schakelen naar gerecycleerd en ev. niet-gebleekt papier kan 
je héél veel water besparen. Per niet-gebleekt gerecycleerd blad verbruik je immers tot 10 keer minder water. 

Papier

https://joinforwater.ngo/nl/educatie/secundair-onderwijs/themabundel-de-watervoetafdruk-van-papier


10

Zo’n 11% van de gemiddelde watervoetafdruk van de Belg gaat naar kledij. Bij de 
productie van  katoenen kledij wordt bv. heel wat water gebruikt en vervuild. Dit water is 
nodig om de katoenplanten te laten groeien, de stof te kleuren… Zo is er om 1 katoenen 
T-shirt te maken, zo’n 2700 liter water nodig en voor 1 jeansbroek ongeveer 8000 liter. 
Op scholen wordt er, behalve turn-T-shirts, niet veel kledij aangekocht. Toch kunnen 
scholen heel wat doen om jongeren en ouders te sensibiliseren en activeren om de 
watervoetafdruk van hun kledij te verminderen. 

Tips om de watervoetafdruk van kledij 
in jouw school te verkleinen

Kies voor turn-T-shirts met een kleine watervoetafdruk zoals bv. van hennep of T-shirts van 
biologisch geproduceerd katoen, waarbij duurzaam is omgegaan met het gebruikte water.

Plaats een kledingruiltafel of -kast in je school om te kleine kledij te doneren en weg te geven. Zorg 
dat iemand op school verantwoordelijk is voor het regelmatig checken van de kledij en het netjes 
sorteren, bv. in een doos per maat, zodat het geen rommeltje wordt. 

Breng verloren voorwerpen waarvan geen eigenaar is gevonden naar de tweedehandswinkel. 
Zorg ervoor dat de kledij eerst gewassen wordt voor je ze binnenbrengt. 

Integreer lessen of ateliers in je lesprogramma waarbij leerlingen kledij leren herstellen bv. met 
de hulp van ouders of grootouders. Of geef oude kledij een nieuwe functie en maak er samen 
een totebag of andere creatie mee. 

Organiseer een kledingswap of tweedehandsbeurs voor
kledij op je school. 

Kies bewust. Als je veel kledij koopt, om 
die daarna toch tweedehands te doneren óf 
aanzienlijk veel kleren tweedehands koopt 
die je daarna niet draagt, verspil je immers 

toch nog steeds veel water.

Revolutionaire kledij

De Levensboom (Kortrijk) kwam in actie voor kledij met 
een kleine watervoetafdruk. Ze zetten enkele acties op 
touw om tweedehands- en faire kledij te promoten én om 
kledij te herstellen zodat je ze kan blijven gebruiken. 

Enkele acties in de spotlights: 

  Kledingswap waarbij kinderen te klein geworden kledij meebrachten om te ruilen. 

  Fashion Revolution Day waarop kinderen hun kleding binnenste buiten droegen zodat je het etiket  
  kon zien. Ze deelden dit op Facebook en zetten zo anderen aan om mee te doen. Hierbij maakten   
  ze de link met water en eerlijke lonen. 

  Ateliers om oude kleding aan te passen en opnieuw te gebruiken. 

Tip

Kledij
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De Baai (Kortrijk) organiseerde een heuse kledingswap. 
Het was een groot succes bij de kinderen én hun ouders. 
Per binnengebracht item kregen de kinderen een bonnetje 
waarmee ze een ander kledingstuk konden kiezen. De school 
wil dit in de toekomst graag vaker organiseren, nl. telkens bij 
de wissel van de seizoenen.  

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar organiseerden 
daarbovenop een modeshow met  handtassen die ze zelf 
maakten van versleten T-shirts. Zo kreeg heel wat oude kledij 
een nieuwe bestemming! 

Op de catwalk

7

Meer weten over de watervoetafdruk van 
kledij? Neem een kijkje in onze themabundel.

https://joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/themabundel-de-watervoetafdruk-van-kledij
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Enkele waterbesparende tips

Pak lekkende kranen aan.

Wist je dat een lekkende kraan die 10 druppels per minuut verliest, overeenkomt 
met 5 tot 6 liter waterverspilling per dag of 2m³ per jaar?! Lekkende kranen 
hoeven niet steeds volledig vervangen te worden. Vaak is het voldoende om 
het afsluitleertje of rubbertje te vervangen. 

Direct water

Stel met de debietmeter de kraantjes op school af – Bepaal zelf hoe snel 
en hoe lang het water door de kraan loopt! 

Een verrassend handige tool om met je leerlingen de kranen op school 
correct af te stellen is de debietmeter. Hij werd door de pilootscholen als 
één van de favoriete tools naar voor geschoven. Je kan hem zowel bij kranen 
met een drukknop of sensor als bij draaikranen gebruiken. Hoe werkt het? 
Hieronder vind je een onderzoekje uit onze Zoektocht duurzaam watergebruik 
om dit te illustreren. 

Als je werkt met een maatbeker, dan laat je dus gedurende 10 seconden water in de beker lopen. 
Vermenigvuldig die hoeveelheid maal 6 en je hebt het debiet per minuut. 

Werk je met de debietmeter (het blauwe bakje op de foto), dan laat je water in de debietmeter lopen. 
Onderaan de debietmeter zit een gaatje waardoor het water kan weglopen. Het water in de debietmeter 
zal tot een bepaalde hoogte stijgen. Lees op de debietmeter af tot hoe hoog het water stijgt en je hebt 
direct het debiet in l/min. Bij een debietmeter moet je geen tijd opnemen of vermenigvuldigen. Handig! 

Heeft de kraan een draaiknop of een drukknop?

Hoeveel water komt er per minuut door de kraan? 

Wat doe jij om kraantjeswater te sparen? 

Wanneer verspil je wel eens kraantjeswater? 

l/min

Neem de debietmeter of de maatbeker en het horloge.

Gebruik je de meter, kijk dan naar de streepjes op de linkerkant van het doorzichtig stuk. 
Voor de maatbeker kijk je hoeveel liter water er in de beker zit 
en vermenigvuldig je dat getal met 6. Dat noemt men ‘het debiet’.

Draai de kraan open en houd de meter of de maatbeker 10 sec onder de kraan.

Vervolgens duik je onder de lavabo of afwasbak en draai je aan de zilverkleurige knop (de zogenaamde  
hoekregelkraan) om het debiet van de kraan correct af te stellen. Idealiter loopt er per minuut maximaal 
6 liter door de kraan. Wordt de kraan gebruikt door het poetspersoneel om emmers te vullen, dan is een 
hoger debiet handiger. Om je handen te wassen kan het lager. Leuk om uit te testen met je leerlingen: hoe 
snel moet het water lopen om handig je handen te kunnen wassen?  

Kraanwater Met enkele kleine 
ingrepen je water-
factuur drastisch 

laten dalen? Het kan!

https://joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/zoektocht-duurzaam-watergebruik
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Houd je waterverbruik bij. 

Voer een volledige waterscan van jouw schoolgebouw uit.

Meten is weten! Ga naar de klantenzone van jouw waterleverancier of houd je verbruik bij 
via de GoodSchool DigiTool van GoodPlanet. Door je waterverbruik bij te houden, merk je 
sneller onregelmatigheden op of kan je piekmomenten ontdekken.  

Wil je een volledige waterscan maken van (een deel van) jouw schoolgebouw? Bekijk dan 
zeker de checklist van Vlakwa. Deze toont hoe je met kleine ingrepen je waterfactuur tot 
30% kan verlagen! 

Een lagere waterfactuur: water én geld besparen

In Vrije Basisschool Belzele in Evergem daalde de waterfactuur de laatste jaren spectaculair, en dit dankzij 
enkele kleine ingrepen. De school zette daarbij zowel in op sensibilisering als op kleine infrastructuurwerken.  

 
Door corona wassen de leerlingen vaker hun handen. Ook wordt er ingezet op het stimuleren 

van kraantjeswater drinken. Toch merkt de school dat er net daardoor veel meer aandacht 
gaat naar het zorgzaam omgaan met water. Handen wassen en kraanwater drinken 

waren twee van de maandpuntjes van het jaarthema ‘Eau lala’ voor de hele school. 
De inhoud van de maandpuntjes werd verder verwerkt in de projectweken in de 

verschillende klassen.

De jongste kleuters tot de oudste leerlingen gingen met verschillende thema’s 
zoals watervervuiling en waterverspilling aan de slag. Zo oefenden de kleuters 
‘Hoe was ik mijn handen?’, ‘Hoe lang laat ik de kraan lopen?’. Oudere leerlingen 
onderzochten ‘Hoe kan water muziek maken?’...

Daarnaast werd ingezet op de infrastructuur. Kapotte en lekke kraantjes 
werden vervangen door goed afgestelde duwers. De leidingen 

werden onder de loep genomen voor lekken. Dit deed men 
eenvoudig door in een weekend wanneer niemand op school 

was of op vrijdag de waterteller te checken en op maandag-
ochtend opnieuw. Geen watergebruik betekent dan geen lekken.  

Via de klantenzone van de Watergroep wordt op lange termijn 
het waterverbruik verder opgevolgd. De leerlingen weten ondertussen
dat ze lekken zelf kunnen melden aan de directie, die dit doorgeeft aan 
de klusjesman die op woensdag langskomt. Er wordt dus onmiddellijk 
actie ondernomen! 

En hoelang moet de automatische kraan water geven? Idealiter is dat 7 seconden, tot maximaal 
15 seconden. Ook dit kan je bij de meeste kranen zelf instellen door het bovenste deel van de 
drukknop af te draaien en met een schroevendraaier de duur in te stellen door de gleuf naar links 
of rechts te draaien. 

https://www.goodschooldigitool.be/
https://vlakwa.be/nl/waterbesparing-tot-30
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Door regenwater te gebruiken i.p.v. kraanwater, bespaar je eigenlijk weinig water. Wel bespaar je 
heel wat energie en chemicaliën die nodig zijn voor de productie van kraantjeswater, wat zorgt 
voor minder watervervuiling en minder watergebruik. Daarnaast is regenwater gebruiken goed 
voor je portemonnee, want je verlaagt je waterfactuur.  

Op school kan je heel wat regenwater opvangen en gebruiken. Het opvangen van regenwater kan heel 
eenvoudig met regentonnen of met grote infrastructuurwerken waarbij regenwater in waterreservoirs 
wordt opgevangen onder de speelplaats en wadi’s waar het regenwater langzaam in de grond kan sijpelen. 

We moeten wel oppassen dat we door over te schakelen naar regenwater natuurlijk plots niet méér water 
gaan gebruiken omdat het gratis is.  

Waarvoor kan je regenwater gebruiken op school? 

           Om planten en dieren water te geven 

           Om te poetsen 

           Om verfborstels uit te wassen 

Om toiletten door te spoelen 

Voor wasmachines 

Voor waterpartijtjes op de speelplaats 

Enkele tips

Maak duidelijke afspraken met de 
kinderen. Zorg ervoor dat je dit kan 
afsluiten bv. tijdens lange periodes 

van droogte (om waterverspilling te 
voorkomen). Zorg ervoor dat het water 

verder vloeit bij de planten.

Tip

Speelplaats Sint-Paulus 

In De Baai (Kortrijk) werden watertonnen geïnstalleerd 
om regenwater op te vangen. Dat water wordt voor allerlei 
doeleinden gebruikt. De dieren op school drinken regenwater, 
de tuin wordt er mee geïrrigeerd… 

In de knutselklas is geen watervoorziening, dus vullen de 
kinderen emmers uit de regenton om bv. verfborstels uit te 
wassen. De kinderen wijzen medeleerlingen en leerkrachten er zelf al 
op om dit regenwater te gebruiken. 

De Sint-Paulusschool in Kortrijk onderging in 5 jaar tijd een hele transformatie. De betegelde speelplaats 
werd omgevormd tot een natuurlijke en avontuurlijke speelruimte vol groen. Bij het opstellen van het plan 
werd o.a. grondig nagedacht over hoe het regenwater dat op de site valt, zo veel mogelijk kon opgevangen 
en gebruikt worden of kon infiltreren in de grond. Project W onderstreepte voor het schoolteam het belang 
van water. De school wil zo duurzaam mogelijk omgaan met het regenwater dat op de site valt.  

Bij de keuze van de ondergrond ging veel aandacht naar de verschillende functies waarvoor de ruimte 
wordt gebruikt. Zo werden stukken verhard voor feesten, de brandweer, voetbal- en basketbalveldjes, 
de 60-meter-sprintjes in de turnles, alsook de wandelroutes voor karretjes, rolstoelen en buggy’s. 
Andere stukken werden onthard om plaats te maken voor plantengroei, heuvels, zandbakken, 
picknickruimtes, klim-en klautertoestellen, glijbanen…   

Water uit de ton

14

Hergebruik van regenwater
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Onder de speelplaats werden 6 regenwaterputten aangelegd, goed voor 
de opvang van zo’n 145.000 liter water. Op de regenwaterputten sloot 
men de toiletten aan. Tot nu toe was dit voldoende om de toiletten van 
voldoende spoelwater te voorzien zonder aan te vullen met kraanwater. 
Daarnaast is er ook een waterspeeltuintje op het regenwater aangesloten. 
Het water loopt vanuit het waterspeeltuig verder in de zandbak en infiltreert 
zo in de grond. Tijdens koud weer wordt het afgesloten.  

In de verharde paadjes zit een lichte helling zodat overtollig water naar de ontharde stukken en naar het infiltra-
tiesysteem met kratten onder het voetbalveldje loopt. Die functioneren als wadi. In de moestuin is een systeem 
aangebracht waarbij een pomp automatisch regenwater verdeelt bij de planten. De leerlingen onderzochten 
hoe vaak en hoeveel water nodig is in een STEAM-project.   

Op strategische plaatsen werden struiken en bomen geplaatst om schaduw te bieden, om stukjes 
speelplaats van elkaar af te scheiden, als experimenteer- en ontdekhoekjes, voor een betere 
luchtkwaliteit... De plantvakken zijn voorzien van een laagje kalksteenslag. Zo moeten de 
planten dieper met hun wortels graven voor water, wat uitstekend is voor infiltratie en bij 
droog weer. De zachte speelzones hebben ook een laagje kalksteenslag waardoor de 
speelheuvels en paden beschermd zijn tegen erosie door spelen en er geen aarde of 
modder meegenomen wordt in de klassen. 

De groene speelplaats wordt dagelijks gebruikt door klassen om buiten les te geven. 
Zeker bij mooi weer! Leerkrachten volgden opleidingen bij verschillende organisaties 
zoals Join For Water om zo pedagogische ondersteuning te krijgen om de lessen te inno-
veren. Inspiratie vonden ze tevens in verschillende landen tijdens Erasmus-uitwisselingen, 
conferenties… Studenten uit de Arteveldehogeschool testen in de tuin allerlei activiteiten uit 
met de kinderen en geven input aan het schoolteam vanuit hun ondervindingen.  

Ook in de weekends en vakanties kan de speelruimte gratis gebruikt worden door ouders en 
het jeugdwerk via een badge die ze kunnen aanvragen op school, ook voor feestjes.  

Bij de realisatie van het project waren heel wat fondsen nodig. Die werden gevonden bij het Departement 
Omgeving (Vlaamse Overheid), de provincie West-Vlaanderen, de Stad Kortrijk, MOEV, het schoolbestuur, 
ouders, enz. Om het nodige budget bij elkaar te rapen, hielp het om een duidelijke visie uit te schrijven en deze
te delen. Maandelijks schuimde men het internet af naar mogelijke subsidieaanvragen.  

De klimaatspeelplaats van Sint-Paulus digitaal ontdekken? 
Neem een kijkje op www.klimaatspeelplaats.com.

15 15

https://klimaatspeelplaats.com/
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Vergroeningsproject Athena campus Drie Hofsteden 

Athena campus Drie Hofsteden in Kortrijk heeft ambitieuze plannen om het schoolterrein van 
meer dan 1000 m² te vergroenen en ontharden. Wat nu een woestenij van gras is, zal een 
oase van biodiversiteit voor de buurt worden. En dat is nodig! Bij de bouw van de school is 
vroeger kleigrond aangevoerd, waardoor het water dat op de site valt moeilijk infiltreert, 
met wateroverlast tot gevolg.  

Om hieraan te verhelpen zal 100% van het regenwater dat op de site valt niet naar 
de riolering worden afgevoerd, maar worden opgevangen in regenwaterputten of 
infiltreren in de bodem. De toiletten van de 1500 leerlingen en het schoolteam worden 
aangesloten op de regenwaterputten. Dit heeft niet alleen een ecologisch voordeel, 
maar zal ook de waterfactuur sterk verlagen.  

In totaal loopt door het schoolterrein meer dan een kilometer rioleringen en waterleidingen 
die deels zullen worden vervangen. Ondergronds zal met kratten een infiltratiesysteem 
geïnstalleerd worden.  Daarnaast zijn er plannen om een wadi aan te leggen naast de moestuin 
én om een connectie te maken met de grotere wadi van het naburige politiekantoor. Zo kan overtollig 
water langzaam de bodem indringen.  

Om deze grootse plannen te realiseren wordt in fases gewerkt afhankelijk van de beschikbare budgetten. 
Eerste subsidies voor de ontharding en ontgroening vond de school bij de Vlaamse overheid.  

Meer info over blauwgroene speelplaatsen met stappenplan en inspirerende voorbeelden op 
scholen vind je hier.

https://blauwgroenvlaanderen.be/scholen/
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Je collega’s en ouders warm maken 
voor Wereldwaterdag

Je volgt als leerkracht een watertraject en wil je collega’s mee op de kar krijgen, niet 
alleen bij het uitvoeren van een actie, maar ook pedagogisch in de klas. Geen evidente 
opdracht. Trekkersleerkracht Sien uit Project W-school De Vlieger (Roeselare) deed dit op 
een knappe manier! 

Wereldwaterdag werd aangegrepen om de hele school te betrekken! Met haar trekkersklas 
organiseerde Sien op Wereldwaterdag een toneelstuk over water en kledij 
en het Aralmeer dat leegloopt. 

Vervolgens werden alle leerlingen in klasoverschrijdende groepjes per graad verdeeld. De kinderen konden 
workshops volgen bij ouders, bv. veggie koken zoals guacamole zonder avocado, wortelspread en rode 
bietensap. 

De kinderen van de trekkersklas brachten via de werkvorm creatief denken van Djapo ‘huisje op de berg’ vooraf 
zelf ideeën aan voor de workshops. ‘s Middags volgde een vegetarische lunch voor alle leerlingen, voorzien door 
de cateraar Hanssens. 

Heel wat collega’s gingen voor en na Wereldwaterdag ook in de klas aan de slag rond duurzaam watergebruik, 
elk op het niveau van zijn leerlingen. Sien maakte uit de boeken van Djapo rond systeemdenken, filosoferen en 
creatief denken een selectie voor haar collega’s. Ze raadde de verschillende klasleerkrachten specifiek per graad 
bepaalde werkvormen aan en gaf er wat achtergrondinfo bij over de watervoetafdruk en krantenartikels zoals 
bv. over avocado’s. 

HOE EEN BREED DRAAGVLAK VOOR DUURZAAM 
WATERGEBRUIK CREËREN IN JE SCHOOL?

De watervoetafdruk van je school verklein je niet alleen. In Project W vertrekken we vanuit een kernteam, 
bestaande uit een (aantal) enthousiaste leerkracht(en) en meestal ook de directie. Van daaruit verspreidt 
Project W zich over de rest van de school en daarbuiten. 

Om een breed draagvlak te creëren kan je inzetten op verschillende elementen:
• het hele schoolteam betrekken
• medeleerlingen betrekken
• ouders betrekken
• verschillende projecten op school met elkaar verbinden

In de kernteamvergaderingen met onze Project W-scholen onderzoeken we op welke manieren we de 
verschillende actoren op school kunnen betrekken én in welke projecten en activiteiten we Project W 
kunnen integreren. 

We delen graag met jullie een aantal good practices uit onze Project W-scholen. Lees ze hieronder of klik 
in het overzicht in het begin van de bundel op de icoontjes.

Het hele schoolteam betrekken

https://djapo.be/category/shop/
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Verschillende collega’s probeerden deze werkvormen effectief uit zoals de staartvertelling en oorzaak-gevolg 
over het Aralmeer. Ook de kleuterleerkrachten deden mee. Ze gingen aan de slag met het boekje Deau uit de Doe 
de Deau-koffer van de stad Roeselare. Een juf die naar de stedenbandstad Dogbo in Benin op bezoek ging, kwam 
vertellen in de klas, tijdens een zoektocht werden bij alle waterpunten op school waterdruppels gehangen...

Integratie van Project W in MOS – het internaat 
– de hele school – tot thuis 

De hele school betrekken was ook een uitdaging die Het Molenschip (Evergem) met beide handen aangreep. 
Bij de start van Project W nam het hele MOS-team en de directie deel aan de intake en eerste 
kernteamvergaderingen.  

Project W werd niet gezien als ‘iets extra’, maar werd geïntegreerd in de bestaande MOS-werking, waar ook 
het internaat in vertegenwoordigd was. Een teamboost van Join For Water op de personeelsvergadering 
bracht het hele school- en internaatteam mee op dreef. Naarmate het project vorderde namen de twee 
trekkersleerkrachten Karen en Elke zelf de communicatie aan de rest van het team op. Ze namen allerlei 
initiatieven om alle collega’s te betrekken: 

 terugkoppeling in het MOS-team en op personeelsvergaderingen naar de acties op schoolniveau; 

 betrekken van andere klassen bij het onderzoek naar de watervoetafdruk van de school
 in de waterzoektocht; 

 organisatie van een schoolbrede waterwandeling; 

 een filmpje om in volle coronatijd met de leerlingen en ouders van de hele school te delen wat 
 de school doet om duurzamer om te gaan met indirect water, en waarom. 

Benieuwd? Bekijk het filmpje van juf Ellen en Karen! 

https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/leren-en-opleiding/voor-scholen/leerkrachten/voor-het-kleuteronderwijs/doe-de-deau
https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/leren-en-opleiding/voor-scholen/leerkrachten/voor-het-kleuteronderwijs/doe-de-deau
https://joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/zoektocht-duurzaam-watergebruik
https://waterchallenge.be/wp-content/uploads/2021/12/t-Molenschip-filmpje-Project-W-2021.mp4
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Daag je medeleerlingen uit om hun 
watervoetafdruk te verkleinen

Tijd voor reclame

In TAM (Merelbeke) maakten de leerlingen van de 3de graad BSO rond Wereldwaterdag 
zelf hun medeleerlingen warm om hun watervoetafdruk te verkleinen. Via creatief 
denken bedachten ze acties, deden het voorbereidende werk en voerden ze de acties 
uit. Voorbeelden van acties: een kledingswap, milkshakes verkopen, kaartjes met 
waterweetjes verspreid over de hele school en een dobbelspel met veggie gerechten 
in de refter. 

Bij dat laatste moest je met twee dobbelstenen gooien: het aantal dat je met de ene dobbelsteen 
gooide, gaf aan hoeveel veggie gerechtjes je die week minstens moest uitproberen, het andere werd 
het cijfer van het zelfgemaakt receptenboekje dat je won. Dobbelen maar! 

De leerlingen spraken zelf de nodige mensen aan om hun actie te realiseren, zoals bv. medewerkers van 
het secretariaat die mee naar de winkel gingen om ingrediënten te halen.  

“Toch wel een uitdaging om de leerlingen voldoende te ondersteunen en tegelijk voldoende los te laten 
zodat ze zelf eigenaarschap namen over hun actie”, vertelden de PAV- leerkrachten Orpha en Annelies.

Sommige groepjes kwamen tot een mooi resultaat, terwijl andere acties minder goed lukten. Maar ook dit
is deel van het leerproces.

De Sint-Pietersschool in Bierbeek organiseerde 
rond Wereldwaterdag 2019 haar eerste kledingswap met 
de hele school. Ouders gaven een T-shirt mee dat voor hun 
kind te klein was. De ouders kwamen echter zelf niet naar de 
kledingswap zodat de kinderen zelfstandig hun nieuw T-shirt 
in hun maat konden kiezen.

Maar hoe in de nieuwe swap in 2020 nog meer ouders warm 
maken om een T-shirt mee te geven? Hoe konden ze nog 
meer kinderen betrekken? En hoe voor de kinderen en ouders 
duidelijk maken wat de link is tussen tweedehandskledij en water besparen?  

De kinderen stelden vast dat de T-shirtverkoop pas kon slagen als er reclame werd gemaakt. Ze onderzochten 
hoe ze reclame konden maken en kozen voor een filmpje.  Maar hoe moet zo’n filmpje eruitzien? Wat moet er 
allemaal in het filmpje komen om goede reclame te maken?  

In groepjes bedachten de leerlingen ideeën, die ze pitchten aan de leerkrachten als jury. Met de tips van de jury 
gingen de kinderen verder aan de slag, waarna het filmpje werd opgenomen met een gsm. De bedoeling was 
om de afgewerkte filmpjes in de verschillende klassen te tonen.  

Deze laatste stap én de kledingswap konden jammer genoeg niet doorgaan omdat corona roet in het eten 
gooide. Maar de leerkrachten plannen om de filmpjes te hergebruiken bij een volgende kledingswap en aan te 
vullen met andere vormen van reclame.

Je medeleerlingen betrekken

Bekijk het filmpje.

Tip

https://waterchallenge.be/wp-content/uploads/2021/11/reclamefilmpje.mkv
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Ouders betrekken

Engagementsverklaring met 
de ouders als huiswerk

Familiefeest De Bonte Specht 

Ouders betrekken bij het waterproject in coronatijden? Juf Liesbeth 
uit De Mozaïek in Roosbeek (Boutersem) ging de uitdaging aan. 
Als huiswerk kregen de leerlingen de opdracht om hun ouders thuis 
te informeren over wat ze leerden over water. 

Heel wat kinderen vertelden achteraf dat hun ouders niet op de 
hoogte waren van de problematiek of niet wisten wat je zelf kan 
doen om je watervoetafdruk te verkleinen. 

Samen met hun ouders overlegden de leerlingen welk engagement 
zij graag wilden aangaan om ook thuis duurzamer om te gaan met 
water. Enkele initiatieven van de gezinnen in de spotlight:  

 kledij die niet meer gedragen wordt of te kleine kledij zelf   
 tweedehands verkopen of schenken aan De Kringwinkel;

 enkel kledij kopen waarvan je zeker bent dat je ze zal   
 dragen,  en miskopen bij  twijfelgevallen vermijden; 

 vaker veggie eten en rundsvlees op het menu wat vaker   
 vervangen door kip;

 minder handtassen en schoenen kopen;

 de aankoop van kinderkledij per kledingmaat beperken i.p.v. een overvloed aan kledij te   
 kopen die maar enkele keren gedragen wordt en dan weer te klein is;
 
 tweedehandskledij kopen.

De ouderwerkgroep van de Project W-school De Bonte Specht (Roeselare) besloot samen met het schoolteam 
om op het jaarlijkse familiefeest het thema water in de spotlight te zetten door te zorgen dat de watervoetafdruk 
van het feest zo klein mogelijk was.  De ervaringen uit het schoolfeest namen ze mee naar volgende 
schoolevenementen: 

 Een kraampje met plantaardige milkshake, gemaakt door een ouder, wat superlekker was! 

 De leerlingen maakten een waaier aan waterdrankjes met een smaakje. Heerlijk, maar toch 
 een stapje te ver voor heel wat ouders. Daarom werd bij volgende gelegenheden ook fruitsap 
 van bij de lokale boer en biocola aangeboden, wat  gemaakt wordt met een soort poeder dat bij   
 water gevoegd wordt.

 Drankenkaarten werden gemaakt van hergebruikt karton en met de hand beschreven door 
 de leerlingen. 

 Het duurzaam eten en drinken werd goedkoper gemaakt dan de niet-duurzame alternatieven. 
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Voor de lunch had de school al afspraken gemaakt omtrent het serveren van vol-au-vent 
of stoofvlees. Gezien de kleinere watervoetafdruk van kip, werd voor vol-au-vent gekozen. 
Op een volgend evenement wil de school een lekkere vegetarische maaltijd centraal zetten
 en een maaltijd met vlees als tweede optie. 

Ouders werden aangemoedigd om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar het schoolfeest 
te komen. 

Ouders en kinderen konden terecht in Superette Wa(l)ter, begeleid door Join For Water: 
een interactieve superette waarin klanten te weten komen wat de watervoetafdruk van hun 
aankopen is. Daarnaast maken ze kennis met mogelijke oplossingen die hier bij ons te vinden
zijn voor wereldwijde wateruitdagingen.

Wil jij ook de watervoetafdruk van 
jouw schoolfeest verkleinen? 

Ouder Renee vertelt over het feest in dit filmpje over Project W in Roeselare. 

Bekijk de checklist.

Sneukeltocht op de fiets met bezoek aan duurzame 
initiatieven en opdrachtjes rond water  

De Vrije Basisschool in Belzele organiseerde als alternatief voor het schoolfeest een sneukeltocht op de fiets. 
Op de 26 km lange route ontdekten de families duurzame initiatieven in hun buurt en de link met water.  
 
De deelnemers moesten via Google Forms voor een klein prijsje een goodie bag kopen. Daarmee konden ze 
vanaf 12 juni de 26 km lange fietstocht maken. In de goodie bag zaten onder meer bonnetjes om iets te kopen 
bij lokale handelaars en horecazaken, een herbruikbare drinkfles, een koekje, de route en opdrachten bij de 
haltes. Sommige handelaars en horecazaken sponsorden een hapje of drankje voor onderweg. Bij andere 
handelaars kocht de school een aantal bonnetjes aan. 

De fietsroute liep langs een aantal fietsknooppunten. Een van de haltes was bioboerderij ‘De Zwaluw’. 
De opdracht daar was de link zoeken tussen een filmpje over soja in veevoer en de website van de boerderij. 
De koeien eten in deze boerderij geen soja, waardoor het vlees een kleinere watervoetafdruk heeft. 
 
Het 5de leerjaar van de Vrije Basisschool volgt tijdens een vaste periode in het jaar ‘boerderijonderwijs’ in deze 
bioboerderij. Tijdens deze lessen ontdekken de leerlingen bv. waaruit het veevoer samengesteld is. 

https://www.youtube.com/watch?v=gUjD_W4Ock0
https://waterchallenge.be/wp-content/uploads/2021/12/checklist.pdf
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Een greep uit de opdrachten bij de haltes: 

 geluidentekening;

 waterbesparende tips met krijt; 

 informatieve filmpjes; 

 een waterzuinig menu samenstellen; 

Op de goodie bag werd het logo van de school geprint.  De zak kon nadien zo nog gebruikt worden als 
turnzak. Sommige ouders gaven de zak echter terug aan de school. Deze zakken werden hergebruikt bij 
het afscheidsfeest van het 6de leerjaar.  

Benieuwd naar de fietstocht en opdrachten? Ontdek het hier!

quizjes; 

producten rangschikken naar watervoetafdruk; 

een memoryspel; 

joepie-verdorie stellingenspel rond kladpapier.

Matchmakers – het verbinden van verschillende projecten op school

Heel wat Project W-scholen stelden water centraal als ‘jaarthema’ voor de hele school. 
In maandpuntjes, de projectmaand, het schoolfeest of de musical stond het waterthema 

centraal. Soms zelfs met een nieuwe schoolmascotte, zoals ‘Splash’ in de Bergwegel. 

Juf Saar over Project W in De Bonte Specht:  “Het was erg waardevol dat Project W in de 
hele school de rode draad was in verschillende activiteiten en evenementen. Dit was voor zover 

ik weet de eerste keer en het was zeker geslaagd. Een jaarproject blijft meer hangen en maakt meer indruk 
op de kinderen dan losse activiteiten. De leerlingen weten nu wel echt wat speelt en spreken me ook aan op 
bepaalde zaken, bijvoorbeeld kopieën die niet recto verso gemaakt zijn.”

Het belang van water koppelen aan kunst: een perfecte match tussen Kunstkuur en Project W! Bij het 
aanvragen van subsidies bij Cultuurkuur koppelde Vrije Basisschool Belzele in Evergem beide projecten 
aan elkaar. De hele school zette in 2020-2021 het jaarthema ‘Eau lala’ centraal.  

In het eerste leerjaar werkte juf Petra met de waterbundels van Djapo. De kinderen deden in W.O. aan 
systeemdenken rond thema’s als het belang van water, watergebruik, water in de wereld, watersnood 
en watervervuiling. De kinderen gingen causaal redeneren: hoe meer blikjes op het strand, hoe meer 
vogels ziek worden; hoe meer vogels ziek worden, hoe… enzovoort. A.d.h.v. filmpjes, een verhaal of foto 
werden de W.O.-lessen gekoppeld aan het artistieke. Zo versterkten lessen rond duurzaamheid, 
Project W, het jaarthema Eau lala en Kunstkuur elkaar. 

Meer info over de subsidie Kunstkuur van Cultuurkuur vind je hier. 

Project W als jaarthema

Waterkunsten

https://waterchallenge.be/wp-content/uploads/2021/12/fietstocht-aangepast.pdf
https://www.cultuurkuur.be/subsidies/kunstkuur
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De coördinatie en het leerkrachtenteam van Athena campus Drie Hofsteden in 
Kortrijk doet vol enthousiasme mee aan heel wat projecten en verbindt die waar 
mogelijk met elkaar. Heel wat leerkrachten uit verschillende jaren en vakken zijn 
betrokken. 

Zo wordt Project W en de watervoetafdruk verbonden met thema’s als mensenrechten, 
kraanwater, vergroening, duurzame economie en gezondheid.  Op die manier verspreiden 
projecten zich over de hele school. Enkele voorbeelden: 

Eén van de uitdagingen van de school was ‘jongeren aanmoedigen om kraantjeswater 
te drinken’. Het ‘recht op water’ werd als mensenrecht opgenomen in het 
School4Rights-project. Ondertussen gebruikt zo’n 80% van de leerlingen 
herbruikbare flessen, deels aangekocht door de school. Het kraanwater vullen 
ze bij in de klas of in de leraarskamer.  

Mix and match Project W met andere aspecten

Andere alternatieven zoals tapkranen en waterfonteinen werden opgenomen 
in het bredere vergroeningsproject van de school waarin ook wadi’s en 
regenwaterputten zullen voorzien worden. De drankautomaten werden niet meer 
gebruikt wegens de coronamaatregelen. Er wordt nu bekeken hoe de secundaire 
school ervoor kan zorgen dat deze in de toekomst enkel nog vanaf 18u kunnen 
gebruikt worden door de studenten uit het volwassenonderwijs.  

In verschillende vakken gingen leerkrachten aan de slag rond duurzaam watergebruik zoals 
PAV, aardrijkskunde, economie, natuurwetenschappen en mens & maatschappij. De lessen 
werden gekoppeld aan acties. Zo werd er gewerkt rond circulaire economie en tweedehands 
shoppen. Leerlingen ruimden hun kleerkast uit en verkochten kleren die ze niet meer droegen 
via Vinted. De integratie in de lessen en middagateliers verliep vooral in de eerste graad. 
Naarmate de nieuwe eindtermen ook in de hogere jaren ingeburgerd zijn, verwachten de 
leerkrachten dat ook zij op de kar kunnen springen. 

Er werd rond de watervoetafdruk van voeding gewerkt. Tijdens het bezoek van jongeren in een 
uitwisselingsproject van de stad Kortrijk met Cebu in de Filippijnen werd samen gesmuld van een 
ontbijt met kleine watervoetafdruk. 

Leerlingen openden tijdelijk een fruitwinkeltje in de ‘snack and chill-ruimte’ met seizoensgebonden, 
lokaal fruit. Zo werd het project rond gezonde voeding en mentale gezondheid gekoppeld aan 
Project W.  

Andere jongeren zetten een tijdelijk Fairtrade winkeltje op in het kader van de week van de Fair 
Trade. Daarvoor werd eerst een bevraging gedaan bij de medeleerlingen rond smaken. Met 
de opbrengst kochten de jongeren drie co-sleepers voor de Deelfabriek in Kortrijk. Zo werd 
Project W gekoppeld aan Fair Trade en circulaire economie. 

Ook naar de toekomst toe zet Athena campus Drie Hofsteden zijn engagement voor water 
verder. Bij nieuwe projecten waar de school instapt wordt het waterthema meegenomen. Denk 
aan Wereldvoedseldag en de Werelddag van het verzet tegen armoede. De school zet ook haar 
naam onder de Groene stadsgids die ontwikkeld wordt door de stad Kortrijk. To be continued... 

Op zoek naar meer inspiratie om stap voor stap een breed draagvlak te creëren in jouw school? 
Stap met je school in in Project W. Interesse? Mail naar scholen@joinforwater.ngo.

Rikolto ontwikkelde een stappenplan rond duurzame en gezonde voeding op school in de ‘Good 
Food @School toolkit’.  

https://www.schoolforrights.be/nl/wat-een-school-rights
http://www.vinted.be
https://www.oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/wereldwinkel-op-school/
https://www.kortrijk.be/deelfabriek
https://www.goodfoodatschool.be/nl/goodfoodschool-toolkit
https://www.goodfoodatschool.be/nl/goodfoodschool-toolkit
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WELKE ONDERSTEUNING KAN
DE GEMEENTE BIEDEN?

Ook gemeenten gingen de uitdaging aan om hun watervoetafdruk te verkleinen én hun inwoners te sensibiliseren. 
Zo gaven ze ondersteuning aan de scholen binnen hun gemeente. Ontdek hier enkele good practices uit de 
scholenwerking van onze Project W-gemeenten. 

In Merelbeke toverde het gemeentebestuur i.s.m. Studio Globo een scheepscontainer om tot gezellige ruimte 
waar leerlingen ondergedompeld worden in het leven van kinderen in de stedenbandstad Dogbo, Benin.  

Kant-en-klaarlesmateriaal per leeftijd geeft de Merelbeekse leerkrachten zin om 
rond Dogbo aan de slag te gaan met hun klas. In het lesmateriaal werd ook het 
waterthema geïntegreerd met input van Join For Water en toegepast op Benin: 
via de Doe de D’eau-koffer voor kleuters, de inspiratiebundel systeemdenken voor 
het lager onderwijs, de zoektocht naar de watervoetafdruk van 
de school, de watervoetafdrukcalculator, banners rond SDG6…  

Een overzicht van al het lesmateriaal in de container vind je via deze link. 
De container reist jaarlijks van school naar school. 

De Waterwandeling4Kids is een parcours langs het water van zo’n 5 km, bedoeld voor scholen en gezinnen 
met kinderen vanaf 9 jaar. Deze wandeling is het resultaat van een samenwerking tussen de dienst internatio-
nale samenwerking en duurzaamheid van Bierbeek, het Verbroederingscomité Oña-Bierbeek, juf Ingrid uit 
de Sint-Pietersschool, Ecolife en Join For Water. 

Bij vijf haltes bekijken de kinderen een filmpje van een waterambassadeur uit Bierbeek en Oña (Ecuador). 
Vervolgens voeren ze een korte opdracht uit. Vijf thema’s staan centraal: ‘drinkwater voor iedereen’, ‘water 
inspireert’, ‘de natuur bergt water’, ‘water houdt de economie draaiende’ en ‘zonder water geen landbouw en 
voedsel’. De route volg je op een gsm of tablet via Storymaps. 

Juf Ingrid over de waterwandeling

“Het was boeiend om hieraan mee te werken. We vertrokken van de bestaande waterwandeling en bouwden 
samen de Wandeling4Kids op. Door samen te werken, leerden we (de verschillende partners) elkaar beter 

kennen. In zijn geheel vond ik de waterwandeling prachtig.”  

“Volgend schooljaar doen we de Waterwandeling opnieuw met de leerlingen. Voor de kinderen is het wel 
niet zo gemakkelijk om de aandacht bij de tablets te houden. Daarom is het handig om de filmpjes al eens 

op voorhand te bekijken zodat je ze even op pauze kan zetten om vragen te stellen e.d.  Sommige opdrachten 
deden we tijdens de wandeling, andere deden we achteraf als nabespreking in de klas. Als gezin kan je dit wel 

gemakkelijker tijdens de wandeling doen.” 

Laat je inspireren en neem hier een kijkje in de digitale storymap 
‘Waterwandeling4Kids’. 

In het filmpje hiernaast is Juf Ingrid als waterambassadeur aan 
het woord tijdens de Wandeling4Kids.

Inleefmobiel Benin 

Waterwandeling4Kids

https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/leren-en-opleiding/voor-scholen/leerkrachten/voor-het-kleuteronderwijs/doe-de-deau
https://joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/inspiratiebundel-met-je-klas-aan-de-slag-rond-duurzaam-watergebruik
https://joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/zoektocht-duurzaam-watergebruik
https://joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/zoektocht-duurzaam-watergebruik
https://joinforwater.ngo/nl/educatie/basisonderwijs/watervoetafdrukcalculator-de-watervoetafdruk-van-leerlingen
https://www.merelbeke.be/leven-en-welzijn/onderwijs/aanbod-voor-scholen/wereldburgerschap
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/7a3a28832d60d0de9a7b49e131b84180/waterwandeling-bierbeek/draft.html
https://www.youtube.com/watch?v=m06n67OKnqE
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Jong en oud inspireren om duurzaam om te gaan met water, daar gaat Project W van Join For Water voor! 
Vijf scholen in de stad Roeselare werkten twee jaar rond het spetterende thema water. Het doel? 
De watervoetafdruk verkleinen! Roeselare en de Beninse gemeente Dogbo hebben bovendien 
een stedenband, waardoor de leerlingen kennis konden maken met water in een ruimer kader. 

in dit filmpje leggen de leerlingen, leerkrachten en ouders uit hoe ze Project W hebben beleefd.

Dynamieken binnen de gemeenten kunnen de scholenwerking versterken en omgekeerd. Zo ging de gemeente 
Brasschaat tegelijk aan de slag met de Waterchallenge@home voor het brede publiek én een challenge voor 
de scholen rond Wereldwaterdag@School. 

In de Water Challenge@home gingen deelnemers de uitdaging aan om gedurende een aantal weken hun 
watervoetafdruk te verkleinen. Na het ontvangen van een starterspakket werden de deelnemers wekelijks 
uitgedaagd met een creatieve challenge die ze thuis konden uitvoeren.  

Daarmee konden ze prijzen winnen zoals een meerbeurtenkaart voor het zwembad, tickets voor 
Hidrodoe, restaurantbonnen en een boekenpakket. Via een Facebook-groep deelden de 

singles, koppels, gezinnen… foto’s van hun acties, stelden ze vragen, deelden ze tips… 
Zo verkleinden ze samen de impact van hun consumptie op zoetwatervoorraden 

hier en elders in de wereld.  

In de wedstrijd voor scholen i.h.k.v. Wereldwaterdag@school gingen klassen de uitda-
ging aan om zoveel mogelijk T-shirts in te zamelen om naar De Kringwinkel te brengen. 
In de klas werd er ook inhoudelijk rond de watervoetafdruk gewerkt. De leerkrachten 

kregen inspiratie tijdens twee workshops van Join For Water en Djapo: systeemdenken 
en creatief denken rond duurzaam watergebruik.  

Als beloning ontving de klas die de meeste T-shirts inzamelde per leerling een Waterfeest. Die eer 
ging in het schooljaar 2020-2021 naar het eerste leerjaar in Mater Dei Zegersdreef. De hele school ging vol 

enthousiasme met het thema aan de slag. Het schoolteam sprak af dat kinderen met een broertje of zusje in 
het eerste leerjaar de T-shirts met hen zouden meegeven. 

Meester Geert uit het tweede leerjaar volgde de workshops. Geert is een aantal uren per week vrijgesteld om 
projecten te organiseren op de school. Hij onderzocht hoe in de verschillende jaren rond water kon gewerkt 
worden met proefjes, de kringloop van water…  

Alle leerkrachten kregen een deel van de leerlijn en input om hun lessen vorm te geven. Op Wereldwaterdag 
droegen alle kinderen blauwe kledij en was er een waterlied met dansje. De directeur van Mater Dei Zegersdreef 
deed zelf ook mee aan de Water Challenge@home, wat haar enthousiasme sterk aanwakkerde.  

Water Challenge@home en Wereldwaterdag@school

Project W en een stedenband

http://www.waterchallenge.be
https://www.wereldwaterdagatschool.be/
https://djapo.be/
https://www.youtube.com/watch?v=gUjD_W4Ock0
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Op het Waterfeest zette Goele Fonteyn, schepen van onder meer duurzaamheid van Brasschaat, mee de school 
in de bloemetjes. Zij vertelde dat het waterthema sterk leefde bij het gemeentebestuur en bij de inwoners die 
meededen aan de Water Challenge. De kinderen smulden van een lekkere feestmaaltijd met pannenkoekjes 
met een kleine watervoetafdruk, er was een photobooth met leuke 
watergadgets en de kinderen ontvingen een boekenpakket met 
voorleessessie. De school kwam hiermee in de kijker in de pers.  

De gemeente Brasschaat zet dit schooljaar (2021-2022) opnieuw 
in op het thema water met een aanbod voor scholen, gekoppeld 
aan een wedstrijd op Wereldwaterdag. De gemeente sluit hierbij 
aan op het thema van Wereldwaterdag@School.   

Met jouw gemeente aan de slag met Project W? 
Neem nu een kijkje in de Toolbox voor gemeenten.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/22/mater-dei-in-brasschaat-doneert-meer-dan-duizend-t-shirts-voor-w/
https://waterchallenge.be/inspiratietoolbox/
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 twitter.com/joinforwater

 youtube.com/c/joinforwater

 linkedin.com/company/joinforwater

Deze brochure werd door Join For Water  gemaakt in het kader van Project W – Wereldwijs met water.

Project W streeft naar een bewuster direct en indirect watergedrag en -gebruik bij gemeenten, scholen, 
bedrijven, middenveldorganisaties en burgers. Het project wordt uitgevoerd onder de coördinatie van 
Join For Water en in samenwerking met volgende partners:

Speciale dank aan alle Project W-scholen, die deze bundel mee mogelijk maakten.

http://www.joinforwater.ngo
http://facebook.com/joinforwater 
http://twitter.com/joinforwater
http://youtube.com/c/joinforwater 
http://linkedin.com/company/joinforwater

