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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de brugklas 
 
 
 
 
Datum:   1 oktober 2021 
Kenmerk: 212200087/BLJ 
Betreft:  De Groene Lobby 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het Schoter gaat voor groen! 
Het Schoter en het gebied rondom de school krijgen een make-over. De nieuwe sporthal 
heeft deze week zijn hoogste punt bereikt en binnenkort wordt gestart met de bouw van de 
nieuwe vleugel.  
Duurzaamheid en betrokkenheid spelen een belangrijke rol bij het aantrekkelijk maken van 
de omgeving rondom de school. We nemen onze brugklasleerlingen mee in dit proces en 
geven ze hierin een stem. Dit doen we middels het project ‘De Groene Lobby’. De kick-off 
hiervan vond reeds voor de zomervakantie plaats toen alle nieuwe leerlingen een 
herbruikbaar en milieuvriendelijk geproduceerd broodbakje hebben ontvangen voor de lunch. 
Nu gaan we een stapje verder door de leerlingen aan te moedigen om een plan te bedenken 
om onze school te verduurzamen en de omgeving aantrekkelijker te maken.  
 
Plan bedenken 
Op 8 oktober komen vier experts van de Groene Lobby een gastcollege geven aan de 
leerlingen. Na de gastcolleges gaan de leerlingen in groepen (gemaakt door de mentor) een 
start maken aan hun plan om de school duurzamer en de omgeving aantrekkelijker te 
maken. Vanuit verschillende thema’s wordt er gewerkt aan mogelijke oplossingen. Enkele 
thema’s zijn:  

• het schoolplein; 
• afval(scheiding); 
• zwerfaval; 
• buurt communiteit; 
• voedsel.  

 
Naast de gastcolleges krijgen de groepen ook de gelegenheid om gedurende het eerste 
werkproces vragen te stellen aan de experts om zo een goede start te maken voor hun plan. 
 
Pitch 
De beste ideeën gaan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Op 22 december zijn de 
experts weer terug op school om het beste idee per klas te beoordelen. Iedere klas geeft één 
pitch. Welke groep uit de klas mag pitchen wordt tijdens de mentorles besproken in 
samenspraak met de klas en mentor.   
 
  
 

https://www.degroenelobby.nl/
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Planning 8 oktober 
In de ochtend zijn de gastcolleges en werksessie. Rooster, overige lessen en lokalen komen 
in magister te staan. 

• 08:45 – 10:00  1Me, 1TMc, 1Mbo, 1Hd, 1THb, 1TVa,  
• 10:15 – 11:30  1Md, 1Mao, 1Hc, 1Hao, 1Vb  

 
Schoterbosloop 
In de middag van 8 oktober is ook de jaarlijkse Schoterbosloop. Tijdens de ouderavond heeft 
u hier reeds bericht over gekregen. Binnenkort ontvangt u per brief aanvullende informatie. 
Deze twee activiteiten staan elkaar niet in de weg. Het belooft een mooie dag te worden met 
deze activiteiten. 
 

We zijn razend benieuwd met welke ideeën de leerlingen komen en kunnen niet wachten om 
ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Op naar een groenere school!  

 

Met vriendelijke groet,  

Jill Bloemsma 
Coördinator project Groene Lobby 

 


