
Green my school: Sint-Vincentius Anzegem 
 
Green My School is een Erasmus+ project. Ons doel is om samen met drie buitenlandse 
scholen (Spanje, Guadeloupe en Italië) een duurzame school en schoolomgeving te 
ontwikkelen. Aan dit project werken alle leerlingen van het 5de TSO mee. De thema’s 
waarrond we werken zijn: afval, energie, voeding, vergroening en bewustwording. 

 
De leerlingen van het groepje vergroening proberen een moestuin op 
te starten. Dankzij de zusters, mogen de leerlingen gebruik maken van 
een bestaande serre en een lapje grond op het schooldomein. Op dit 
ogenblik is de moestuin juist bemest. De leerlingen hebben reeds 
verschillende groenten gezaaid: tomaten, salade , spinazie, 
pompoenen, courgettes, … Binnenkort is het ook de bedoeling om 
wortels, radijzen, ajuinen, prei, … te kweken. Hopelijk kan deze eigen 
kweek dan verwerkt worden tijdens de kooklessen die doorgaan op 
school.  
 

Een andere groep leerlingen is bezig met de 
bewustwording. Dit groepje zorgt er onder andere voor 
dat de resultaten en realisaties van de andere groepjes 
naar buiten worden gebracht. Het groepje is bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor het publiceren van artikels en 
probeert ook diverse acties op poten te zetten. Tijdens 
één van die acties werd het afval verzameld van een hele 
week en op de speelplaats verzameld. De medeleerlingen 
waren dan ook geschokt bij het zien van de hoeveelheid afval die op de                            ©XanderCottens 
speelplaats lag. Natuurlijk zullen er nog veel meer acties volgen. Er volgt onder meer nog 
een interview met de burgemeester van Anzegem, Claude Van Marcke. 
 

Green My School is stilletjes aan op toerental aan het 
komen. U zult vast en zeker nog veel van ons horen. Wij 
zullen er voor zorgen dat onze school groener wordt. Om dit 
te bereiken, moeten we op regelmatige basis informatie 
uitwisselen met de leerlingen van onze partnerscholen. We 
leren zo uit elkaars ervaringen. Hiervoor maken we dankbaar 
gebruik van de nieuwe media zoals Skype, Whats App, 

Facebook, … In oktober 2016 mogen er zelfs 10 leerlingen van onze school naar Sevilla in 
Spanje voor een uitwisselingsmoment en in maart 2017 ontvangen we onze partners hier in 
Anzegem voor verder overleg.  
Voor meer info zie: www.greenmyschool.net of www.vincentiusanzegem.be  
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