STAPPENPLAN – Aanbieden Groene Voetstappen aan wethouder
Organiseer zelf een persevenement
In de afgelopen jaren hebben veel wethouders de Groene Voetstappen in ontvangst mogen
nemen van bezorgde leerlingen uit hun gemeente. Wil je dit ook organiseren? Voor het
aanbieden van de voetstappen aan de wethouder adviseren wij je de volgende stappen te
ondernemen:
Stappen van te voren:
1. Maak alleen of samen met scholen in je
gemeente (of via het Natuur Milieu
Educatiecentrum) een afspraak met de
wethouder Milieu.
De meeste deelnemers bieden de Groene
Voetstappen aan op vrijdagochtend of vragen of de
wethouder maandagmorgen op de fiets naar school
komt om de week te openen.
2. Nodig samen met de gemeente de lokale
pers uit door middel van een persbericht.
Stappen tijdens de week:
1. Bereid in de klas vragen voor die de leerlingen aan de wethouder willen stellen (zie
werkblad 5: download op www.groenevoetstappen.nl). Laat leerlingen tips bedenken
die ze aan de wethouder kunnen meegeven. Deel de kinderen eventueel in groepen
in: op basis van de tips die de deelnemers in de voorgaande jaren hebben gestuurd
hebben we vijf thema’s voor de tips en ideeën van de kinderen benoemd:
* Denkers: Ideeën over hoe je er voor kan zorgen dat
zoveel mogelijk andere kinderen/ grote mensen
weten over klimaatverandering en dat zij hun gedrag
willen veranderen (educatie en communicatie)
* Spaarders: ideeën over hoe iedereen veel energie
kan besparen
* Uitvinders: Ideeën met technische maatregelen
(innovatie & duurzame energie)
* Boswachters: groen in de gemeente/ in het land
(breed: biodiversiteit)
* Sporters (Duurzame mobiliteit)

NB: Het is van belang dat de kinderen goed door te vragen of de kinderen hebben nagedacht
over de haalbaarheid van hun ideeën én te vragen wat zij denken dat het effect is van hun
ideeën.
2. Verzamel de tips en de tekeningen en presenteer die op een leuke manier (groot vel,
digitale presentatie etc.)
3. Tel de voetstappen van alle klassen van de school bij elkaar op.
4. Print het deelnamecertificaat op groot papier en plak dit op dik karton
(www.groenevoetatappen.nl/downloads)
5. Vul het aantal Groene voetstappen met stift in op het certificaat.
Stappen tijdens de aanbieding:
1. Laat één of meerdere leerlingen het
certificaat met de Groene
Voetstappen, de tips en de
tekeningen aanbieden aan de
wethouder.
2. Begeleid de leerlingen bij het
interviewen van de wethouder.
Stappen na afloop van de aanbieding:
1. Stuur een persbericht vergezeld met een over de
resultaten en het verloop van de aanbieding naar de lokale
pers.
2. Stuur een verslag van het verloop, de resultaten en een
bedankje naar de redactie van de nieuwsbrief van de school.
3. Stuur de aantallen Groene Voetstappen en het verslagje
naar groenevoetstappen@klimaatverbond.nl.
4. De organisatie van Groene Voetstappen
(Klimaatverbond Nederland) ontvangt ook graag de foto’s
en tips. Je kunt ze mailen naar
groenevoetstappen@klimaatverbond.nl.

Stappen voor aankleding aanbieding:
 Vraag een gespreksleider in pinguïnpak o.i.d. (pak is te huren bij de feestwinkel)
 Organiseer een step‐ of steltenrace op het schoolplein






Vraag de circusschool een wervelende show
met eenwielers te geven
Maak een blote‐voetenpad op het schoolplein
(http://www.groenevoetstappen.nl/nieuws/de‐
tamboerijn‐gaat‐voor‐groene‐voeten)
Zet met groene verf Groene Voetstappen op
het schoolplein, zodat de kinderen steeds weer
herinnerd worden lopend naar school te
komen.

Alle landelijk verzamelde Groene Voetstappen worden op de Kinderklimaattop aangeboden
aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, voordat zij afreist naar de
internationale VN klimaattop. Ook geven wij haar graag tips, ideeën en tekeningen mee,
naast de ideeën die de kinderen die deelnemen aan de Kinderklimaattop haar presenteren.

Op de VN klimaattop bieden de Nederlandse Jongerenvertegenwoordigers de Groene
Voetstappen van alle kinderen in Europa aan aan de secretaris/ambtelijk voorzitter van de
top.

