
Groene Ridders in GO! basisschool Faluintjes

In het landelijke Moorsel, gelegen aan
het fietspad de ‘Leirekensroute’, ligt GO!
basisschool Faluintjes. Zij profileren zich
als MOS-school en geven dit
engagement aan al hun kinderen door!

Milieuzorg maakt deel uit van hun
DNA, zo is hun leerlijn voor natuur tot
in detail uitgewerkt. “Dat wil onder
andere zeggen dat wij afspreken, van
jongste peuters tot en met het zesde
leerjaar, welke dieren en planten er in
welk leerjaar worden bestudeerd. Zo
voorkomen we dat kinderen twee keer
over hetzelfde leren.” Elke les start
vanuit een onderzoeksvraag.

In de tuin van de kleuterspeelplaats
staan hun specifiek afgesproken
planten, de voorjaarbloeiers in bloei.
De milieuvriendelijke levensstijl van de
Faluintjes valt ook binnen het
onderwijskundig beleid.



Bovendien zijn de Faluintjes echte pioniers als het gaat om Groene Ridders. Groene
Ridders worden aangesteld om zeer specifiek ideeën en plannen uit te werken rond
natuur en milieu op de school. “Ieder jaar worden er twee Groene Ridders per klas
verkozen. Die worden ook echt tot ridder geslagen. Dat is dan een klein evenementje waar
alle leerlingen naartoe komen, zelfs de kleuters.”, zegt directie Ann Bruyland.

De Groene Ridders hebben onder andere het groen charter opgesteld. Hierin worden
regels opgelijst die bijdragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet. Ze
benaderen het duurzame aspect zeer breed: van waterbesparende toiletten tot
boterhammen in een brooddoos. “Het zijn alle kleine dingen samen, je moet daar blijven
op inzetten.”, aldus directie Ann Bruyland.



De Faluintjes behaalde reeds de drie MOS-
logo’s. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de
school in een educatief proces stapt en
systematisch milieuacties organiseert.
Daarnaast behaalde de school ook
herhaaldelijk de Groene Vlag, een
Europese onderscheiding op vlak van
MOS.

Wanneer de jury van de ‘Groene Vlag’
langs komt, worden deze uiteraard
rondgeleid door de Groene Ridders. “Dit is
belangrijk om aan te tonen dat iedereen in de
school die milieuvriendelijke keuzes draagt.”,
zegt Ann Bruyland. Want zelfs de
allerkleinste leerlingen uit het
kinderdagverblijf helpen mee afval
sorteren: “jong geleerd, is oud gedaan”.

GO! basisschool Faluintjes beschikt over
een groot, groen domein. Dit proberen ze
dan ook optimaal te gebruiken. Wanneer
ze uitbreiden, proberen ze nieuwe
planten-, bloemen- of boomsoorten te
planten. Zo creëren ze meer diversiteit op
hun terrein.

Daarnaast schenken ze ook aandacht aan
dieren. Zo bouwden de ouders en
grootouders een insectenhotel en krijgen
ze soms bezoek van een familie
eekhoorns. “Vorig jaar hebben hier
eekhoorns aan gezinsuitbreiding gedaan.
Wanneer het dan heel stil is op het
schooldomein en iedereen zit in de klas, kan
er hier plots een eekhoorn tevoorschijn
komen.”



De Groene Ridders hebben een aantal
jaar op rij twee fruitbomen geplant. Naast
die boomgaard in wording, plant de
school op langere termijn de aanleg van
hun eigen blotevoetenpad en vijver. De
uitgravingen zijn alvast gebeurd en daar
maken de leerlingen nu creatief gebruik
van.

Tijdens de lente en zomer staat de school
helemaal in bloei. In de winter proberen
ze op andere manieren van de natuur te
genieten, zo maken ze bijvoorbeeld
voederbollen en nemen ze deel aan het
vogeltelweekend van Natuurpunt vzw.

Om dit artikel af te ronden heeft directie Ann Bruyland nog een tip voor scholen die
zich in een minder groene omgeving bevinden: “Eén vierkante meter is genoeg, als je

een paar stenen weghaalt kan je al natuur creëren. Natuur kan ook in de hoogte gaan of in
plantenbakken staan.”
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