
OKTOBER
MOS-webinar “Aan de slag met de nieuwe 
energiekoffer en CO2-calculator”
Datum:  woensdagnamiddag 13 oktober 2021 

(13.30 – 15 u.)
Locatie:  online
Doelgroep:  leerkrachten 4de, 5de en 6de leerjaar 

en directies
MOS stelt een gratis energiekoffer en CO2 -calculator 
ter beschikking. Beide materialen kun je los van 
elkaar gebruiken. Dit webinar leert je werken met 
deze instrumenten. 
• De energiekoffer bevat instrumenten en werkbladen 

om samen met je leerlingen een energieonderzoek 
op school te voeren. 

• De CO2 -calculator is een digitale tool waarmee je 
de CO2 -uitstoot van jouw school in kaart brengt. 
Leerlingen voeren metingen uit en de CO2-
calculator rekent alles om en zet het bevattelijk 
om naar CO2-uitstoot. Zo weet je welk effect jullie 
klimaatacties hebben.

OKTOBER/NOVEMBER
Nascholing “Op stap met de bosjuf”
Data, locatie en doelgroep:
• Woensdagvoormiddag 6 oktober 2021, 

kleuterschool Klim-Op Houthalen-Helchteren 
(peuters en 1ste kleuterklas)

• Woensdagvoormiddag 13 oktober 2021, 
kleuterschool Klim-Op Houthalen-Helchteren (2de 
en 3de kleuterklas)

• Woensdagvoormiddag 10 november 2021, 
basisschool Stippe Stap Genk (1ste graad LO)

• Woensdagvoormiddag 17 november 2021, 
kleuterschool De Beverburcht Wurfeld Maaseik 
(directies BaO)

Ontdek hoe je met de kinderen van je klas op stap 
kunt gaan in de natuur en hoe je het buiten-zijn kunt 
benutten voor hun ontwikkeling. Door aan natuurRijk 
leren te doen, maak je gebruik van de natuur als een 
rijke leeromgeving om je onderwijsdoelen te behalen. 
Deze nascholing is een eerste stap. Wil je na deze 
nascholing nog een stapje verder gaan, dan kun je je 
verder laten begeleiden tijdens het traject “Snuisteren 
in het groen”.

NOVEMBER
“Levendig leren in en met de 
natuur” – contactdag voor 
pioniers in natuurRijk leren
Datum:  dinsdagnamiddag 23 november 2021
Locatie:  Thor Central, Genk
Doelgroep:  leerkrachten en directies, educatieve 

gidsen, leden van het Netwerk 
Educatie, …

Wie de dingen zelf beleeft, leert meer. Zeker in de 
natuur. Trek jij daarom ook graag naar buiten met 

kinderen en jongeren? Of staat buiten leren wel op 
je verlanglijstje, maar heb je nog twijfels? Tijdens 
deze contactdag van het Netwerk Educatie doe 
je de nodige inspiratie op. Verwacht je aan een 
halve dag vol workshops en inspirerende lezingen. 
Professor Ferre Laevers, de grondlegger van het 
ervaringsgericht onderwijs, geeft een lezing die je op 
weg helpt om van  “natuurRijk leren” een succes te 
maken.

JANUARI
MOS-webinar “SDGs@school” – Tools 
voor meer duurzaamheid op school
Datum:  woensdag 26 januari 2022
Locatie:  online
Doelgroep:  leerkrachten en directies
MOS ontwikkelde de gloednieuwe website 
SDGsatschool. De site vertaalt de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde 
Naties naar de Vlaamse schoolcontext.
Hoe krijg je deze SDGs vervat in je lessen, acties 
en schoolbeleid? Tijdens dit webinar ontdek je de 
verschillende tools (het SDG-kompas, de ideeënbox, 
de woordenwolk en de impactroos) en hoe je jouw 
school nog duurzamer kunt maken.

MAART
MOS-café “Ik MOS, jij MOSt, wij MOSsen!” 
– over draagvlakverbreding op school
Datum:  dinsdag 15 maart 2022 (vanaf 19.30 u.)
Locatie:  Koe-vert Kiewit Hasselt
Doelgroep:  voor alle MOSsers: leerkrachten, 

directies, technisch en administratief 
personeel

Hoe beleef je zelf meer plezier aan je MOS-project en 
hoe krijg je anderen mee aan boord? Nieuwsgierig 
hoe collega’s het aanpakken? Maak kennis met 
MOSsers uit andere scholen, deel je eigen ervaringen 
en laat je inspireren door gelijkgezinden en onze 
expert, Bieze Van Wassenhoven (procesbegeleider 
duurzaamheid bij Ecocampus).

MOS-inspiratiedag “SDG-teach-up 2030”
Datum:  donderdag 17 maart 2022
Locatie:  Herman Teirlinckgebouw Brussel
Doelgroep:  voor leerkrachten en directies 
Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame 
wereldburgers op school en spoort leerkrachten aan 
om op school aan de slag te gaan met duurzame 
en mondiale thema’s. De SDG’s (Sustainable 
Development Goals) van de Verenigde Naties vormen 
de inhoudelijke leidraad.

MEI
MOS-nascholing “Haal meer 
uit je schoolnatuur”
Datum: donderdag 5 mei 2022
Locatie: in een gastschool
Doelgroep: voor leerkrachten en directies
Nu steeds meer scholen bewust kiezen voor een 
groen schooldomein, ligt een nieuwe omgeving 
voor het grijpen. Welke kansen biedt schoolgroen 
op het vlak van bewegen, welbevinden, educatie 
en beleving? Met een reeks kort maar krachtige 
workshops door ervaringsdeskundigen laten we je 
proeven van de kansen die de schoolnatuur biedt.

Busexcursie “MOS-openschooltuinendag”
Datum:  woensdagvoormiddag 18 mei 2022 
Locatie:  gastscholen verspreid in Limburg
Doelgroep:  voor iedereen geïnteresseerd in 

schoolvergroening (leerkrachten, 
directies, ondersteunend personeel, …) 

Gluren bij de buren: reis mee met de bus door 
Limburg en bezoek inspirerende ”vergroende” 
speelplaatsen. Wissel je eigen ervaringen en vragen 
uit tijdens deze gezellige uitstap en doe frisse ideeën 
op voor je eigen speelplaats.

MOS-ACTIEDAGEN 
2021-2022:
• 26 november 2021: 
#MissieMinder – thema plastic

• 17 februari 2022: Dikketruiendag

• 22 maart 2022: 
Wereldwaterdag@school

• 28 april 2022: Buitenlesdag

MOS komt naar je toe!  MOS organiseert ook 
vormingen op jouw school rond diverse MOS-
thema’s, met het hele team of met een werkgroep: 

• Pedagogische studiedag ‘Leren in en met de 
schoolnatuur’

• Workshop ‘Aan de slag met de energiekoffer’
• Workshop ‘Visieontwikkeling’
• Workshop ‘Groenontwerp’
• NIEUW! Workshop “Aan de slag met  

SDGs@school”.
Contacteer je MOS-begeleider voor meer 
informatie.

Noteer alvast onderstaande data in je agenda! Het volledige programma (en de mogelijkheid om in 
te schrijven) verschijnt later per nascholing/netwerkmoment op www.pnc.be/pnckalender.

Nascholingen en 
netwerkmomenten 
2021–2022:

basis-
onderwijs

Fan van de MOS-nascholingen? Registreer je school 
op de Groene Kaart van MOS en ontvang je gratis 
schoolpoortlogo!
Wil je op de hoogte blijven van onze nascholingen, 
registreer je dan voor de nieuwsbrief van het 
Provinciaal Natuurcentrum (Nieuws op maat).

Een initiatief van de
provincie Limburg

www.pnc.be/nascholingen

MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

Provinciaal Natuurcentrum
Craenevenne 86

3600 Genk

http://www.pnc.be/pncaanbodendiensten#44271-8573
http://www.pnc.be/MOS-begeleiders
https://www.mosvlaanderen.be/mos-registratieformulier-per-vestiging
http://www.pnc.be/pncnieuwsopmaat
http://www.pnc.be/pncnieuwsopmaat

