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W&T Challenge 010
Hoeveel sterren

Hoe dikker de ramen, hoe minder energie er nodig is om jouw huis
warm te houden. Hoe dik zijn de ramen in jullie klas?
Schijn met het lampje van je telefoon op het glas en tel de stipjes.
Elk stipje is 1 ster.

Met zonnepanelen wek je zelf schone energie op.
Heeft jullie school zonnepanelen?
Nee

3

Ja!

Hoe houden jullie je op school warm?
Heel veel truien aan: 10 sterren
De kachel gewoon normaal: 5 sterren
De kachel lekker hoog: 0 sterren

Hoe wordt jullie school verwarmd?
Het antwoord vinden jullie vast in de kelder.
Via een CV ketel: 0 sterren
Via het warmtenet: 10 sterren
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Scheiden jullie afval?

Ja, in elke klas staat een papierbak: 5 sterren
Nee, alles gaat in één container: 0 sterren
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Maakt jullie school gebruik van groene stroom?
Wie kan dit weten??
Mischien de conciërge?
Nee
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Ja!

Gaan de lampen in de wc vanzelf aan en uit?

Zo staat het licht nooit aan als er iemand is.
Ja: 5 sterren
Nee: 0 sterrent

Gaan de kranen automatisch uit?
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Zo is de kraan nooit aan als het niet nodig is.
Ja: 5 sterren
Nee: 0 sterren
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Print jullie juf/ meester alles dubbelzijdig?
Dat bespaart een hoop papier.
Ja: 5 sterren
Nee: 0 sterren

Conclusie
En kan het nog beter op jullie school?
Hoeveel sterren heeft jullie school behaald?
Hebben jullie minder dan 10 punten gescoord? Dan is er veel ruimte voor
verbetering. Wat kunnen jullie zelf doen om de school groener te maken?
Hebben jullie meer dan 25 punten gescoord? Dan zijn jullie aardig op weg. Wat
zijn nog de extra stappen die jullie kunnen zetten?
Hebben jullie meer dan 60 punten gescoord? Wow! Dan is jullie school al erg
duurzaam bezig. Is dat bij jullie thuis ook zo?
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