
   
 

Beleid over frisse klas, duurzaamheid en groen op basisschool Pr. Beatrixschool in 

Bodegraven 

 

Een gezonde school realiseren wij door aandacht te besteden aan onderstaande onderwerpen in de 

school. 

 

Algemeen  

 

- Wij betrekken de medezeggenschapsraad (MR) bij het beleid rondom de onderwerpen frisse 

klas, duurzaamheid en groen op onze school.  

- Wij besteden in de les aandacht aan de onderwerpen frisse klas, duurzaamheid en groen  

met behulp van lespakketten en of activiteiten op dit gebied.   

- Wij informeren en betrekken ouders bij activiteiten rondom de onderwerpen frisse klas, 

duurzaamheid en groen. Dat doen we via de nieuwsbrief of wekelijkse mail. 

- Wij bevorderen de deskundigheid van leerkrachten voor de onderwerpen ‘frisse klas, 

duurzaamheid en groen’ op de volgende manier: Leerkrachten bekijken de sites van:  *e- 

learning /voorlichtingsfilms:  www.eenfrisseschoolbegintindeklas.nl  en 

www.beterlerenventileren.nl  *Energieke scholen (enkele onderdelen), filmpjes team 1 t/m 6 

op : www.youtube.com/watch?v=Brrzar8wkbg  En gebruiken ideeën en onderdelen van deze 

sites in hun groep. 

- Ouders en kinderen komen indien mogelijk zoveel mogelijk op de fiets op lopend naar school 

- We vragen of kinderen en ouders mee willen helpen de afvalberg te beperken en hun eten 

en drinken mee te nemen in bakjes en bekers die hergebruikt kunnen worden. 

-  

Frisse klas 

 

Ventilatie 

 Er wordt gedurende een schooldag minstens 1x per jaar gemeten en geregistreerd of er 

voldoende ventilatie is alle gebruikte lokalen.  

 De koolstofdioxide (CO2) waarde blijft in alle lokalen lager dan 1000 ppm (parts per million), 

waarbij maximaal 3x per dag de waarde boven de 1000 ppm komt. 

 

Temperatuur  

 De binnentemperatuur in onze school is aangenaam (18-22 graden Celsius).  

 Onze school heeft een hitteprotocol.  

 

Schoonmaak en inrichting 

http://www.eenfrisseschoolbegintindeklas.nl/
http://www.beterlerenventileren.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=Brrzar8wkbg


   
 

 De looproutes in onze school zijn vrij van zichtbaar stof en het schoolgebouw is vrij van 

zichtbare schimmels.  

 Wij controleren periodiek of er volgens het schoonmaakschema wordt schoongemaakt in de 

klas en de toiletten.  

 Om 12.00 worden de toiletten extra gecontroleerd en indien nodig schoongemaakt door 

conciërge. 

 Wij besteden ruimschoots aandacht aan de schoonmaak en het onderhoud van 

ventilatievoorzieningen (dit geldt voor zowel natuurlijke als mechanische ventilatie 

voorzieningen).  Dit is opgenomen in het schoonmaakrooster. 

 Onze school heeft een onderhoudscontract voor het mechanisch ventilatiesysteem. 

 

Ligging van de school 

 Het schoolgebouw is gelegen op meer dan 50 meter van een drukke weg (binnenstedelijk, 

provinciaal) of 300 meter van een snelweg.  

 

 

Educatie  

Onze school maakt oa. gebruik van de volgende lespakketten en/of activiteiten om het  

onderwerp ‘frisse klas’ onder de aandacht te brengen:   

 E- learning /voorlichtingsfilm:  www.eenfrisseschoolbegintindeklas.nl  en 

www.beterlerenventileren.nl   

 Energieke scholen (enkele onderdelen), filmpjes team 1 t/m 6 op : 

www.youtube.com/watch?v=Brrzar8wkbg 

 

 

Duurzaamheid 

 

 Onze school besteedt ruimschoots aandacht aan het onderwerp duurzaamheid (afval, water, 

energie en fris) door zonnepanelen op het dak van de school. Het is de bedoeling dat de 

kinderen in 2017 af kunnen lezen hoeveel de zonnepanelen aan energie opleveren. 

We scheiden het afval in  plastic, pakken van vruchtensappen, groenafval en overig. 

 

Educatie  

 Onze school maakt gebruikt van de volgende lespakketten en/of activiteiten om het  

onderwerp ‘duurzaamheid’ onder de aandacht te brengen:  

  Energie voor nu en straks (CNME de Zwanebloem) 

 We gebruiken de methode Natuniek 

http://www.eenfrisseschoolbegintindeklas.nl/
http://www.beterlerenventileren.nl/
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 Maarten milieu, over afval scheiden. 

 Straatje schoon, afval prikken. 

 Warme truiendag.  

 CNME/ODMH/watersnip/zwanenbloem-  activiteiten en leskisten. 

 Boerderijbezoek.  

 Natuurspeurtocht door het park.  

 Buurtmoestuin. 

 Bezoek oasen/afvalwaterzuivering station. 

 Energieke scholen *Energieke scholen (enkele onderdelen), filmpjes team 1 t/m 6 op : 

www.youtube.com/watch?v=Brrzar8wkbg 

 

 

Groen 

 

Omgeving van de school 

 Onze school besteedt aandacht aan de inrichting van het schoolplein op een manier dat dit 

leerlingen uitnodigt om bezig te zijn met het onderwerp natuur en buiten:  

Leerlingen van groep 5 gaan naar de buurtmoestuin. Elke klas heeft een keer 

pleinschoonmaak. 

 

 

Educatie  

 Onze school maakt gebruikt van de volgende lespakketten en/of activiteiten om het 

onderwerp ‘natuur’ onder de aandacht te brengen: Methode  Natuniek, 

Lespakketten, leskisten van CNME de Zwanebloem in Gouda 

Ook maken de kinderen met de CNME excursies in de omgeving. Riool, kleine beestjes 

zoeken, bomen snoeien, boerderij bezoek. 

 Groep 5 werkt in buurtmoestuin, info-lessen vooraf. 

 Groep 8 brengt elk jaar een  bezoek aan het waterleidingbedrijf. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Brrzar8wkbg

