
 

 

Sjabloon 

 

                                                                                                                                         

Mijn droom voor een duurzame wereld 

Mon rêve pour un monde durable 
ACTIE  3  - ACTION 3  15-09-2018-14-02-2019 

 
De actie mag in eerste instantie voorbereid worden in de eigen taal en ook op die manier genoteerd worden. Daarnaast 
wordt ook een minimale vertaling voorzien. Voorzie dit ook in dit sjabloon. 
Er kan voor de eigen taal ZWART gebruikt worden.  Voor de andere taal kan er PAARS gebruikt worden. 

School : Collège Jules Verne 
Klas : 5ème 1 en 5ème 4 
Naam verantwoordelijke leerkracht : Joan TOB 
e-mail : Joan.Tob@ac- liller.fr 
Duurzaam thema :  Beweeg voor een gezonde Wereld 
 
 

Korte uitleg van het thema  (max. 5 zinnen – foto – filmpje – noteer de link)  door de leerlingen : 
 

Groep A 
Actie/Engagement 
Naam : # Natuur 

Noteer kort (max. 5 zinnen) welke actie deze  groep zal ondernemen. Hierin is 
iets concreet (zichtbaar en/of tastbaar) aanwezig. 
 

- Wat ? SE DEPLACER A PIED 
- Wanneer ? PARTOUT ex: pour aller au parc, à école,pour aller chez des 

amies et pour aller faire du sport. 
- Hoe ? A TROTINETTE,A VELO,A PIED,A SKATEBOARD. 

Noteer de namen van de leerlingen: 
-YASMINA SAOULI 
-ILIES LOTTERIE 
-PAUL ROUSSEL 
-ESMERALDA GURDEBECKE 
-THEOPHILE BAERT 
-N'JI TRIZULLA 

Groep B 
Actie/Engagement 
Naam (de groep geeft zichzelf een 
originele naam gelinkt aan de actie) 

Noteer kort (max. 5 zinnen) welke actie deze  groep zal ondernemen. Hierin is 
iets concreet (zichtbaar en/of tastbaar) aanwezig. 
 

- Wat ? Lopen voor een gezonde natuur 
- Wanneer ? Overal, naar het park, naar school, om onze vrienden te zien, 

om te gaan sporten, winkelen. 
- Hoe ? Met een driewieler, op de fiets, te voet, met een skatboard. De 

trein, de bus. 

Noteer de namen van de leerlingen: 
-YASMINA SAOULI 
-ILIES LOTTERIE 
-PAUL ROUSSEL 
-ESMERALDA GURDEBECKE 
-THEOPHILE BAERT 
-N'JI TRIZULLA 
-Ikulu -miniema Christian. 

 



Groep C 
Actie/Engagement 
Naam : De @Recycleures 

Noteer kort (max. 5 zinnen) welke actie deze  groep zal ondernemen. Hierin is 
iets concreet (zichtbaar en/of tastbaar) aanwezig. 
 

- Wat ? Trier les déchets 
- Wanneer ? Tous les jours 
- Hoe ? Dans des poubles selon le code de couleur. 

Noteer de namen van de leerlingen: 
-GABRIEL FLOURENT 
-KARINE PRUVOST 
-THEO CARNEAU 
-KASSANDRA WAMBRE 
-THOMAS DANNEQUIN 
-ZOE DELFORGE 
-TOM VANDERZWAEN 

Groep D 
Actie/Engagement 
Naam (de groep geeft zichzelf een 
originele naam gelinkt aan de actie) 

Noteer kort (max. 5 zinnen) welke actie deze  groep zal ondernemen. Hierin is 
iets concreet (zichtbaar en/of tastbaar) aanwezig. 
 

- Wat ?sorteren van vuil 
- Wanneer ? Elke dag 
- Hoe ? In de vuilnibak. 
- Woordjes: vuil, sorteren, fabriek, glas, papier, resten van voedel, kleuren,  

groen, geel, grijs , rood. 

Noteer de namen van de leerlingen: 
-GABRIEL FLOURENT 
-KARINE PRUVOST 
-THEO CARNEAU 
-KASSANDRA WAMBRE 
-THOMAS DANNEQUIN 
-ZOE DELFORGE 
-TOM VANDERZWAEN 

Verwijder groepen indien er minder 
groepen zijn, voeg toe indien er meer 
groepen zijn. 
 

 

 

 

Dit sjabloon is belangrijk bewijsmateriaal. Gelieve dit grondig in te vullen. 

Dit dient tegen 7 januari 2019 opgestuurd te worden naar justine.pillaert@vives.be 

mailto:justine.pillaert@vives.be

