Geachte scholengroep, beste leerkracht,
Leuk dat je jouw school of klas hebt aangemeld voor de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week.
Hierbij stuur ik je graag meer informatie over deze klimaatactie die van maandag 21 tot en met
vrijdag 25 september door Klimaatverbond Nederland wordt georganiseerd.
Wat is de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week?
Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie die wordt georganiseerd door
Klimaatverbond Nederland. Ieder jaar doen duizenden kinderen verspreid over tientallen school in
heel Nederland aan deze actieweek mee.
Gedurende één schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het
openbaar vervoer naar school en verdienen ze daarmee per traject een Groene Voetstapsticker. Op
school wordt dit vastgelegd in een digitaal scorebord (op het digibord) en/of met een sticker in een
persoonlijk stickerboekje.
Met extra activiteiten kunnen de kinderen Gouden Voetstappen verdienen. Door bijvoorbeeld kort te
douchen of geen vlees te eten. Ook kan er een extra vinkje verdiend worden als de kinderen hun
ouders motiveren om de auto te laten staan en met CO2-uitstootvrij vervoer (lopen, fiets, step, trein)
naar hun werk te gaan.
Hoe doe je mee?
In september ontvangen jullie de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week-materialen. Deze
pakketten bevatten per leerling een stickerblad – indien besteld - met allerlei opdrachten en twee
stickervellen (één met Groene en één met Gouden Voetstappen). Per school krijgt één persoon
tevens een inlogcode voor het digitale scorebord. Via dit scorebord kunnen de aantallen Groene
Voetstappen worden doorgegeven aan Klimaatverbond Nederland.
Maak je geen gebruik van de fysieke stickerbladen en stickervellen, dan speel je direct mee via het
digitale scorebord. Dit scorebord is handig te projecteren op het digibord.
Lesmateriaal (ook voor primair onderwijs)
Voor leerkrachten zijn er via deze link zo’n 25 les- en werkbladen beschikbaar over mobiliteit,
wereldburgerschap en duurzame energie. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van de lesen werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen klimaat, verkeer, energie en natuur. Het
leuke van Groene Voetstappen is dat de actie ook goed aansluit bij de kerndoelen van het primair
onderwijs, namelijk Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en Kunstzinnige Oriëntatie. En
kinderen leren natuurlijk nóg veel meer.

Zo leren ze:
• zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid;
• zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en als consument;
• met zorg om te gaan met het milieu;
• oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.
De leerkracht kan bovendien zelf bepalen hoeveel inhoudelijke aandacht besteed wordt aan de actie
en lesmaterialen. Op onze website kun je de docentenhandleiding vinden.
Motie vreemd aan de orde
Ter afsluiting van de Klimaatverbond Groene Voetstappen Week, bieden wij aan het einde van de
campagne een activiteit om in dialoog te gaan met de wethouder en/of een raadslid in jouw
gemeente over de ideeën en dromen van de kinderen over een duurzame gemeente. De gemeente
komt naar jouw school en praat met de leerlingen over hun ervaringen en behaalde resultaten. Dit
draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen als sleutelfiguren van verandering en duurzaam
gedrag. De inzichten uit dat gesprek leiden tot een motie, die behandeld zal worden in de
gemeenteraad. Zo zien de leerlingen ook het effect van hun gedrag op de politiek.
Een leerzaam moment, voor zowel de leerling als de wethouder. Neem contact op met de
betreffende contactpersoon bij de gemeente om hun interesse te peilen of geef aan ons door om
welke ambtenaar het gaat. Dan zullen wij contact met hen opnemen. Wij zullen je contacteren
wanneer de gemeente geïnteresseerd is. Je kunt ook gebruik maken van de lesbladen omtrent de
motie vreemd aan de orde, zelfs als jouw school niet zal deelnemen aan de motie.
Contact
We vertrouwen erop dat we je voor nu voldoende hebben geïnformeerd. De rest van de informatie
volgt dus in de tweede week van september. Voor meer informatie over de Klimaatverbond Groene
Voetstappen Week kun je contact opnemen met Carla Lodder van Klimaatverbond Nederland.
Telefonisch: 088-0238900 of per mail: groenevoetstappen@klimaatverbond.nl.

Met vriendelijke groeten,
Petra Lettink
Directeur Klimaatverbond Nederland

