We bieden jullie ondersteuning… maar jullie betrokkenheid is
noodzakelijk om er een duurzaam project van te maken.
Het project loop maximaal 16 maanden. Van september in het eerste schooljaar tot
december het schooljaar nadien wordt jullie school opgevolgd door een begeleider die jullie
adviseert en steunt met als doel tot een autonoom en duurzaam project te komen. Deze
begeleiding bevat:
-

-

technisch advies over het aanleggen en onderhouden van de moestuin
pedagogische ondersteuning om van de moestuin een echt leermiddel te maken
advies om u te helpen het project zo te beheren dat iedereen die erbij betrokken is
zijn weg erin vindt, de informatie kan worden doorgegeven en het op lange termijn
wordt verder gedragen
administratieve follow-up: feedback en advies bij het aanvraagformulier voor
financiële steun en eindrapport, verslag van onze vergaderingen,...

Wat er wordt aangeboden aan de school
-

Drie overlegmomenten met het projectteam:
o
o
o

-

Startvergadering: kennismaking, uitleg
administratief aspect, projectverloop,...
Tussentijdse vergadering: stand van
zaken, planning verder concretiseren,...
Eindvergadering: evaluatie van het
projectverloop, advies voor de
toekomst,...

Andere interventies kunnen aangevraagd worden
naargelang de noden van het project: extra
vergadering, vorming personeel, pedagogische
studiedag, …

Wat er wordt verwacht van de school
-

De zin van het project voorstellen aan het
onderwijsteam, de directie, de ouders en de
leerlingen.

-

Jullie noden identificeren en zo snel mogelijk met
ons delen zodat wij onze interventies zo goed
mogelijk kunnen inzetten.

-

Het werk van jullie begeleider respecteren (e-mails
beantwoorden, deadlines en afspraken respecteren,
communiceren over de vooruitgang, ...)

-

De dynamiek van het project binnen de school in
stand houden (communicatie).

-

Collectieve vorming met de andere deelnemende
scholen

-

Actieve deelname aan deze vorming

-

Vormingen rond moestuinieren
(deze zijn niet verplicht maar sterk aanbevolen,
zeker indien weinig ‘moestuinervaring’)

-

Zich vormen zodat jullie autonoom aan de slag
kunnen gaan in de schoolmoestuin.

-

Bij deelname aan de vorming tijdig verwittigen
indien afwezig.

-

Het nodige materiaal oplijsten
Administratieve deadlines respecteren.

-

Administratieve opvolging
Mogelijkheid om een financiële steun aan te
vragen bij Leefmilieu Brussel.

-

Nieuwsbrief ‘Schoolmoestuin’

-

Technische en pedagogische documentatie

-

Mogelijkheid tot verdere opvolging na de
projectbegeleiding (via moestuinkredieten en
trajectbegeleiding)

Planning
Van april tot juni, kunnen jullie een aanvraag doen voor deze begeleiding via de website van
Leefmilieu Brussel.
-

Eind juni: jullie krijgen het nieuws of jullie aanvraag geaccepteerd is.

-

September: jullie begeleider neemt contact op met jullie en de eerste vergadering wordt
ingepland.

-

September/oktober: eerste vorming rond tuinieren op school

-

September/oktober: eerste starvergadering

-

December/februari: tussentijdse vergadering en u lijst het nodige materiaal op om
financiële steun te kunnen aanvragen bij Leefmilieu Brussel.

-

Januari/februari: collectieve vorming met de andere deelnemende scholen

-

Februari/maart: tweede moestuinvorming

-

Maart/april: derde en laatste moestuinvorming

-

Juni-december: laatste vergadering

