Wil jij jouw docenten eens cijfers geven en beoordelen
op hun gedrag in plaats van dat zij altijd maar jou
beoordelen? Nu is het jouw beurt! Nu mag jij ze
wijzen op dingen die ze kunnen verbeteren. Drinken je
docenten koffie die voor een hongerloontje is gemaakt
door mensen in arme landen? Doen ze het licht uit als
ze weggaan uit het lokaal? Alles kan beter, toch? Ga
met deze checklist op onderzoek uit in de school en
kom erachter hoe jouw school scoort: voldoende of
onvoldoende? Aan de slag!

www.rankaschool.nl

Om onderstaande vragen te beantwoorden, loop je
door de school. Kom je er niet uit? Bewaar de
vraag dan voor de conciërge.

1

Zijn de lichten uit in lokalen en gangen die niet gebruikt worden?
Het licht kan ook automatisch uit gaan in een ruimte door bijvoorbeeld een tijdschakelaar of
bewegingssensor (sensor die ‘ziet’ of er wel/niet iemand door de gang loopt), als dit het geval is, is
het ook goed. Loop eens door de school om te kijken of lichten uit zijn in lokalen en gangen die niet
gebruikt worden. Check bij 3 ongebruikte ruimtes of de lichten uit zijn.

JA

NEE

2

Hebben lokalen dubbel glas?
Check 3 lokalen en kijk of er dubbel glas is.

JA

enkel glas

NEE

dubbel glas

3

Worden er gloeilampen gebruikt?
Check bij 3 lampen in verschillende ruimtes wat voor lamp wordt gebruikt.
Er zijn meerdere soorten lampen.
Spaarlampen, LED-lampen en ook TL-buizen gaan zuiniger om
met energie dan een gloeilamp. Hierdoor gaat een spaarlamp drie tot
vijftien keer zo lang mee als een gloeilamp. Een LED-lamp zelfs vijftig keer.
Bovendien gebruiken gloeilampen de energie niet alleen om licht te maken,
onbedoeld maken ze ook warmte. Misschien heb je je hand wel eens
verbrand aan zo’n gloeiend peertje? Omdat gloeilampen zoveel
energie gebruiken, mogen ze over een paar jaar niet
meer gebruikt worden. Zo sterft de gloeilamp
langzaam uit.

JA

NEE

Gloeilamp

4

Spaarlamp 		

TL-buis 		

LED-lamp

Staan apparaten die niet gebruikt worden uit, of op stand-by?
Elke school heeft verschillende apparaten, zoals computers, een kopieerapparaat,
koffie- en frisdrankautomaat. Controleer bij 3 apparaten of ze op stand-by staan als ze even
niet gebruikt worden. Vermeld welke apparaten je als ’steekproef’ hebt genomen.

JA

NEE

Stand-by is een soort van
‘slaapstand’ voor als een apparaat langere tijd niet
gebruikt wordt. In deze stand gebruikt het apparaat veel
minder energie door zichzelf bijna uit te schakelen,
maar net niet helemaal.

Apparaat 1: ..........................................
Apparaat 2: ..........................................
Apparaat 3: ..........................................

5

Schakelen de monitoren van computers automatisch uit of op stand-by
als ze een tijdje niet gebruikt worden?
Screensavers tellen niet mee, die kosten juist energie omdat het beeldscherm dan gewoon aan staat.

JA

NEE

6

Hebben de wc’s spaar- of stopknoppen om door te spoelen?
Een spaarknop zorgt
ervoor dat je kan kiezen met hoeveel water
je doorspoelt. Voor een grote boodschap gebruik je de grote knop.
Alleen maar geplast? Dan gebruik je de kleine knop.

JA

NEE
Stopknop

7

Spaarknop

Met de stopknop bepaal je zelf wanneer het
doorspoelen stopt. Dus is jouw boodschap niet meer
in zicht? Stop dan de waterval met de
stopknop!

Hebben de kranen en douches knoppen die ervoor zorgen dat de
kraan of douche automatisch weer uitgaat?

JA

Automatische knop

NEE

8

Is op de computers het lettertype ‘Ecofont’ geïnstalleerd?
Om hierachter te komen kijk je in Word of je kunt kiezen voor het lettertype ‘Ecofont’

De letters van Ecofont
bestaan uit heel kleine puntjes. Deze
kan je met het blote oog niet zien, je ziet gewoon een
letter. Maar ondertussen zorgen die puntjes er wel voor dat
als je iets uitprint, de printer veel minder inkt hoeft te
gebruiken dan wanneer je een
ander lettertype gebruikt.

JA

NEE

9

Gebruikt de school printpapier met een FSC of PEFC keurmerk?
Deze
keurmerken laten zien dat het
papier is gemaakt van hout uit bossen die op
een duurzame manier beheerd worden. Je kunt de
keurmerken vinden op de doos of verpakking
van het papier.

JA

NEE
Logo FSC

Logo PEFC

PEFC/XX-XX-XX

10

Staan de printers automatisch op dubbelzijdig printen?

JA

NEE

11

Heeft de school nog andere manieren om zo min mogelijk papier te gebruiken?
Zoals bijvoorbeeld het digitaal inleveren van opdrachten. Dubbelzijdig printen telt niet mee, dat is
al gevraagd.

JA

NEE

Ja, namelijk:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

12

Wordt in lokalen oud papier apart ingezameld?

JA

NEE

13

Wordt kapot of gebruikt glas apart ingezameld?

JA

NEE

14

Wordt groente- en fruitafval apart ingezameld?

JA

NEE

15

Wordt plastic afval apart ingezameld?

JA

NEE

16

Wordt chemisch afval (bijvoorbeeld batterijen of vloeistoffen van
scheikunde) apart ingezameld?

JA

NEE

17

Als leraren koffie of thee gaan halen, nemen ze dan een eigen mok mee
om het in te doen?

JA

NEE

Ga naar de kantine om de volgende vragen te
beantwoorden. Je kunt de vragen ook stellen
aan een medewerker van de kantine.

18

Kun je in de kantine producten (bijvoorbeeld koeken of kroketten)
krijgen die biologisch of milieuvriendelijk gemaakt zijn?
Check of tenminste 3 producten biologisch of milieuvriendelijk geproduceerd zijn. Vaak kun je dat
zien aan een keurmerk. Daarvan zijn er een heleboel, veelgebruikte zie je hieronder. Let op dat niet
alle producten waar bio op staat, biologisch zijn! Veel merken zetten het woord bio op hun product,
zodat mensen dénken dat ze iets biologisch kopen, terwijl dat eigenlijk niet zo is.

JA

NEE

Logo EKO

Producten zijn
biologisch als ze worden verbouwd
zonder kunstmest of chemische producten te gebruiken die
de gewassen beschermen. Een bekend keurmerk is ‘EKO’. Als er
maar een klein beetje kunstmest of chemische producten
worden gebruikt bij het verbouwen, dan mag het
product het keurmerk ‘Milieukeur’ dragen.

Logo Milieukeur

19

Kun je in de kantine fair trade producten krijgen?
Check of tenminste 3 producten fair trade zijn gemaakt. Verschillende keurmerken geven aan dat
iets fair trade is, let dan op de onderstaande logo’s:
Fair trade staat
voor eerlijke handel. Dit betekent dat
de mensen die het product gemaakt hebben goed behandeld
zijn en een eerlijke prijs voor hun werk krijgen. Veel organisaties die
een fair trade keurmerk geven aan producten letten er ook op dat
de producten milieuvriendelijk gemaakt worden. Sommige
organisaties proberen zelfs makers in arme landen nieuwe,
milieuvriendelijkere technieken te leren.

JA

NEE

Fair Trade

Fair Trade		

Rainforest Alliance
		
Certified

UTZ Certified

Voor het volgende onderdeel heb je de conciërge
nodig. Controleer even of je alle voorgaande vragen hebt kunnen beantwoorden en stel deze anders ook aan de conciërge.
Mocht de conciërge op sommige vragen het antwoord niet
weten, stel ze dan aan iemand die het antwoord wel weet,
bijvoorbeeld een conrector of de directeur.

20

Staat de verwarming in het gebouw op maximaal 20 graden?
Hoe hoger de temperatuur van de verwarming, hoe meer energie het kost. Zoek met de conciërge de
thermostaat op en controleer de maximum temperatuur.

JA

NEE

21

Gaat de verwarming in het gebouw ’s nachts omlaag, naar maximaal 15 graden?
Om energie te besparen is het aan te raden om ’s nachts de verwarming lager of uit te zetten. Vraag aan de
conciërge hoe dit geregeld is. Als de verwarming ’s nachts wel lager wordt gezet maar hoger dan 15 graden, dan
is het antwoord op deze vraag nee.

JA

NEE

22

Zitten er schuimstraalmondstukken of doorstroombegrenzers op de
kranen?
Om hierachter te komen zou je eigenlijk de kraan moeten openschroeven, maar daar zullen ze niet blij mee
zijn op school. Vraag dus maar even aan de conciërge of hij het antwoord weet!

JA

NEE

23

Een doorstroombegrenzer
is een rubberen schijfje dat in de kraan zit.
Het schijfje houdt een deel van het water tegen. Een
schuimstraalmondstuk (of ‘perlator’) kun je op de kraan zetten.
Het vermengt het water uit de kraan met een beetje lucht
waardoor de straal ‘voller’ wordt. Beide manieren zorgen er
voor dat je minder water verbruikt, zonder dat je daar
iets van merkt.

Hebben de douches (bij de gymzaal) een waterbesparende douchekop?
Dit kan je niet zien, maar de conciërge zal het wel weten!

JA

NEE

Een waterbesparende doucheknop
laat minder water door zonder dat je daar iets
van merkt. Dus geen pisstraaltje zoals op de
camping, maar wel water besparen?
Het kan!

24

Gebruikt de school groene stroom?
Dit kan je navragen bij de conciërge, of aan iemand die de dagelijkse leiding heeft.
Groene stroom wordt
opgewekt uit bijvoorbeeld water of wind.
Omdat water en wind er altijd zullen zijn, kan je er altijd stroom
mee opwekken. Dat geldt niet voor gas en steenkool (fossiele brandstoffen)
waarmee zogenaamde ‘grijze’ stroom gemaakt wordt. Gas en steenkool kunnen
wel opraken en als dat gebeurt, hebben we geen stroom meer. Het is dus
beter groene stroom te gebruiken, dat raakt nooit op. De stroom
die uit het stopcontact komt is bij groene en grijze stroom
hetzelfde, alleen demanier waarop het wordt
opgewekt verschilt.

JA

NEE

25

Gebruikt de school ‘groen gas’ of doet de school aan klimaatcompensatie?
Dit kan je ook navragen bij de conciërge of aan iemand die de dagelijkse leiding heeft.

JA

NEE
Sommige energieleveranciers,
zoals GreenChoice, leveren ‘groen gas’. Dat betekent
dat zij CO2 dat vrijkomt bij het gebruik van gas
compenseren door bijvoorbeeld bomen te planten
(die CO2 weer opnemen).

26

Als een leraar met de auto naar
school komt, stoot zijn auto CO2 uit. En bij het
maken van de tafel waar jij aan zit, is ook veel CO2 vrijgekomen. Om
dit weer goed te maken, kan je school doen aan klimaatcompensatie.
Dat kan door bijvoorbeeld bomen te planten, want die nemen
CO2 juist op. Weten wat je nog meer kunt doen om te
compenseren?
Kijk op www.klimaatcompensatie.nl

Gebruikt de school ecologische schoonmaakmiddelen?
Laat jouw school de schoonmaak doen door een bedrijf? Vraag dan de conciërge of hij het antwoord weet.
Zo niet, bel dan het bedrijf op en stel hen de vraag. Als het antwoord nee is, kan je gelijk vragen of ze de
volgende keer wel met ecologische producten willen schoonmaken ;)
Ecologische
schoonmaakmiddelen zijn gemaakt van
plantaardige stoffen. Daardoor zijn ze niet slecht voor
het milieu. Ecologische schoonmaakmiddelen zijn
te herkennen aan deze logo’s:

JA

NEE
Logo EKO

Logo Ecolabel

27

Heeft de school een bankrekening bij ASN Bank of Triodos Bank?
Vraag dit na aan degene die de geldzaken regelt bij jou op school. Heeft de school meerdere rekeningen?
Bekijk dan of minstens 1 van deze rekeningen bij ASN Bank of Triodos Bank is.
De ene bank is de andere niet.
Sommige banken steken geld in bedrijven die
wapens leveren aan dictators, sommigen investeren in vervuilende
energie en sommige bedrijven beleggen in houtproducenten die tropische
bossen kappen. De ene bank let beter op de gevolgen van hun
investeringen dan de andere. De ASN Bank en de
Triodos bank zijn wel goed voor mens
en natuur, zij scoren het best
op www.eerlijkebankwijzer.nl.

JA

NEE

28

Is de website van de school ‘groen’ gehost?
Een website draait op een server die dag en nacht aan staat en verbruikt daardoor behoorlijk wat stroom.
Maakt de server waarop de website van jouw school draait gebruik van groene stroom? Kijk eens op de
website van je school of je er iets over kunt vinden of kijk op www.cleanbits.nl en check het daar.

JA

NEE

29

Werkt er op school iemand die zich bezighoudt met het ‘verduurzamen’
van de school?

JA

NEE

30

Heb je iets geleerd over duurzaamheid of de school wat je nog niet wist?

JA

Ja, namelijk:

NEE

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

31

Wat vond je van het invullen van de vragenlijst?

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

En? Hoe heeft je school het ervan af gebracht? Kan ze nog dingen verbeteren?
Spoor je school dan aan om iets te veranderen aan de punten waar ze onvoldoende
op gescoord heeft. Want iedereen kan helpen de wereld te verbeteren. Om de
luchtvervuiling van de files op te lossen heb je de politiek nodig, en die hoge
piefen in pak bel je niet zomaar even op. Maar wat je wel zelf kunt doen is naar de
directeur van je school stappen en zeggen wat er veranderd kan worden! En ook je
medeleerlingen kun je vertellen hoe ze kunnen zorgen voor een betere wereld. Schrijf
een stuk in de schoolkrant of op de website en laat iedereen weten hoe het beter
kan!
Maar waarom is het eigenlijk nodig beter voor de wereld te zorgen? Nou, dat metertje
sneeuw afgelopen winter was voor ons best leuk. En misschien krijgen we in de
zomer wel weer een hittegolf. En als de zeespiegel heel erg stijgt, dan hogen we de
dijken gewoon even op. Je weet het natuurlijk nooit met die klimaatverandering,
maar dat de zeespiegel gaat stijgen, en Nederland dus verder onder zeeniveau komt
te liggen, is zeker. Nou zijn wij keien van dijkenbouwers en houden we dat water nog
wel even tegen. Maar in Sri Lanka bijvoorbeeld hebben ze niet zo veel geluk als wij
en hebben ze steeds vaker te kampen met overstromingen. En stel je woont aan de
rand van een woestijn die zich door de klimaatverandering uitbreidt richting jouw
moestuin, wat dan?
Precies. Om ervoor te zorgen dat de gevolgen van klimaatverandering zo klein
mogelijk zijn, moet iedereen een beetje beter voor de wereld zorgen. Jouw school
en jij dus ook.

Stuur nu de checklist gratis (zonder postzegel) op naar:
NJR, t.a.v. Rank a School
Antwoordnummer 4218
3500 VD Utrecht
Of mail je antwoorden naar rankaschool@njr.nl

