EVALUATIE
GROENE VOETSTAPPEN 2018

In mei 2018 zijn alle basisscholen op Schouwen-Duiveland uitgenodigd om mee te doen aan
het landelijke project : “Groene voetstappen”. Groene voetstappen is een initiatief van
‘Klimaatverbond Nederland’. Doel van het project is dat leerlingen leren zorg te dragen voor
hun lichamelijke gezondheid; leren zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en als
consument en leren met zorg om te gaan met het milieu.

De basisscholen zijn aangeschreven door het NME Centrum Schouwen-Duiveland. Er hebben
zich 2 basisscholen aangemeld voor deelname. Radarschool Onder de Wieken met groep 1
t/m 8 : 115 leerlingen en Daltonschool Binnen de Veste met groep Vitruvio 3-4-5 : 19
leerlingen.

Tijdens de actieweek van 24 t/m 30 september
hebben de leerlingen ‘groene voetstappen’
verdiend door lopend, op de step, met de fiets,
op skeelers of op een skateboard naar school
toe te komen. De leerlingen kregen allemaal een
stickerboekje en velletjes met stickers (groene
voetstappen) mee. Per dag konden er 2 groene
stickers worden verdiend. Daarnaast konden de
leerlingen ‘gouden voetstappen’ verdienen met
extra activiteiten die bijdragen aan een
schonere aarde.

Op maandag 1 oktober hebben de leerlingen van de Vitruvio
klas de verzamelde voetstappen en ideeën aangeboden aan
de Burgemeester. Irina Knepper van Schoon Zeeland nam de
resultaten van Radarschool Onder de Wieken in ontvangst.
De leerlingen kregen allemaal een klein cadeautje. Voor
groep 1-2 was er een bellenblaaspotje, voor groep 3-4 een
zakje met knikkers en voor groep 5-6-7-8 een stappenteller.
De 134 deelnemende leeringen van beide scholen hebben
samen 900 groene en gouden voetstappen gespaard.

RESULTATEN
Radarschool Onder de Wieken.
Deelname met alle groepen 1 t/m 8. In totaal 115 leerlingen.
Zij hebben samen 662 groene voetstappen verzameld.
Dat is gemiddeld 7 voetstappen per leerling. Het landelijk gemiddelde ligt op 3 voetstappen
per leerling.
Overige cijfers:
Op de fiets naar school
Lopend naar school
Overig (step, skates, ect.)

Onder de Wieken
65 %
24%
11%

Landelijk
53%
43%
5%

De leerlingen van groep 5-8 verzamelden bovendien 29 gouden voetstappen.
Ideeën voor een beter milieu:
- Geen afval meer op straat gooien
- Niet met de auto rijden
- Automatische knijpers maken voor bijv. aan de fiets, om het afval mee op te rapen

Daltonschool Binnen de Veste
Deelname met Vitruvio groep 3-4-5: 19 Leerlingen.
Zij hebben samen 210 groene voetstappen verzameld.
Dat is gemiddeld 11 voetstappen per leerling; tegen een landelijk gemiddelde van 3 voetstappen per
leerling.

Ideeën voor een beter milieu:
- meer prullenbakken plaatsen, die er bovendien aantrekkelijker uitzien
- meer bomen planten door zaden gratis uit te delen
- een zeebodemreiniger ontwikkelen om plastic van de zeebodem te schrapen
- een zelf afval scheidende afvalcontainer
- meer windmolens aan de kust en van goedkoper materiaal
- meer opruimacties houden

