WIL JOUW SCHOOL KANS MAKEN
OP EEN GEHEEL VERZORGD
GRATIS GASTCOLLEGE OVER
DUURZAME ENERGIE?

Zeeuwse
NME-centra
Georganiseerd door:

In september organiseren de Zeeuwse
centra voor natuur- en milieueducatie (NME)
interactieve gastcolleges over de energietransitie. In elke gemeente kan één school

ergens in september (in overleg)
op jouw school

meedoen. De gastcolleges zijn bedoeld voor
groep 7 en/of 8. Tijdens deze bijzondere les

duur 1,5 uur

leggen we uit waarom we in de energietransitie zitten, wat de energietransitie is,
wat de regionale energiestrategie (RES) is en
wat dit betekent voor Zeeland. Ook vragen
we de kinderen of ze in kunnen stemmen
met deze energiestrategie.

Inschrijven
gastcol lege?

gratis
les wordt verzorgd door gastdocent
bezoek van iemand uit het zeeuwse
RES-team

Een super groep 7 of 8?
Hebben jullie een maatschappelijk betrokken,

kritisch denkende en vooral enthousiaste groep 7
en/of 8 op school? Meld je groep dan HIER aan.

Wat is een RES?

Hoe kan Zeeland de uitstoot van CO2
verminderen? Wat moeten we doen om
voldoende duurzame stroom op te wekken?
Hoe maken we het vervoer duurzamer? In het
interactieve gastcollege komt dit allemaal aan
bod. We leggen een deel klassikaal uit maar
daarna zetten we de kinderen aan het werk.
Net zoals dat bij het opstellen van de Zeeuwse
Energiestrategie ging, maken we drie
zogenoemde sectortafels. Aan elke tafel gaan
we met elkaar de discussie aan.

Tafel 1:
warmte in de
stad of dorp
Hoe ga ik mijn huis, winkel
of school verwarmen
zonder aardgas?

Tafel 2:
elektriciteit

Tafel 3:
mobiliteit

Hoe en waar gaan we

Hoe maken we het

duurzame energie (bijv.

vervoer duurzamer?

zonnepanelen,

Met elektrische auto’s

windmolens) opwekken?

bijvoorbeeld of een

Gaat jouw groep 7/8 er met
de duurzame prijs vandoor?

goede treinverbinding?

Als er meer groepen in jouw gemeente het
gastcollege aanvragen, dan loten we. Scholen
die niet in aanmerking komen voor het

Elke sectortafel presenteert vervolgens zijn idee aan

interactieve gastcollege kunnen wel een

de klas en aan degene die aanwezig is vanuit het

aanvraag doen voor een leuke gastles of leskist

RES-team. De groep met de beste pitch mag zijn idee

over duurzame energie bij hun regionale

insturen voor een duurzame prijs. De hele klas maakt

NME-centrum.

dan kans op de hoofdprijs. Daarvoor mag de klas zelf
een voorstel doen, onder voorwaarde dat deze
leerzaam is, binnen budget valt en iets te maken heeft
met de pitch.*

*De exacte voorwaarden voor deelname aan
deenergiewedstrijd staan in het
wedstrijdreglement. Dit ontvangen jullie na
aanmelding.

