
OKTOBER
Vorming “Hoe een bosbiotoopstudie 
koppelen aan de klimaatverandering?”
Datum:  donderdagnamiddag 13 oktober 2022 

(13.30 u. -16 u.)
Locatie:  Provinciaal Natuurcentrum, Genk
Doelgroep:  leerkrachten 1ste graad (A-stroom) 

secundair onderwijs
Biotoopstudies zijn gelukkig al vele jaren klassiek 
voor de eerste graad secundair onderwijs, maar hoe 
integreer je klimaatverandering in je veldstudieproject 
(eindterm 9.6)? 
Ontdek welke invloed bossen hebben op de 
klimaatverandering en hoe je samen met je leerlingen 
de rol van de mens kunt bestuderen. De globale 
wereldwijde context en de ecosysteemdiensten 
vormen het kader.

MOS-webinar “Ecologisch en 
educatief natuurbeheer op school”
Datum:  woensdag 19 oktober 2022 (13.30 u. – 

15 u.)
Locatie:  online
Doelgroep:  leerkrachten, directies en 

ondersteunend personeel 
geïnteresseerd in het beheer van hun 
schoolgroen

Heb jij ook een groen schooldomein? Zoek je ook je 
weg in het beheer van dat schoolgroen? In deze korte 
webinar delen MOS, scholen en experts natuurbeheer 
hun aanpak en ervaringen.

FEBRUARI

MOS-café “Ik MOS, jij MOSt, wij MOSsen!” 
– over draagvlakverbreding op school
Datum:  dinsdagavond 28 februari 2023 (vanaf 

19.30 u.)
Locatie:  Koe-vert, Kiewit Hasselt
Doelgroep:  voor alle MOSsers: leerkrachten, 

directies, technisch en administratief 
personeel

Hoe beleef je zelf meer plezier aan je MOS-project en 
hoe krijg je anderen mee aan boord? Nieuwsgierig 
hoe collega’s het aanpakken? Maak kennis met 
MOSsers uit andere scholen, deel je eigen ervaringen 
en laat je inspireren door gelijkgezinden en onze 
expert, Bieze Van Wassenhoven (procesbegeleider 
duurzaamheid bij Ecocampus).

MAART
MOS-inspiratiedag “SDG-teach-up 2030”
Datum:  donderdag 16 maart 2023
Locatie:  Brussel
Doelgroep:  voor leerkrachten en directies
Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame 
wereldburgers op school en spoort leerkrachten aan 
om op school aan de slag te gaan met duurzame 
en mondiale thema’s. De SDG’s (Sustainable 
Development Goals) van de Verenigde Naties vormen 
de inhoudelijke leidraad.

MEI
MOS-openchooltuinendag
Datum:  woensdagvoormiddag 24 mei 2023 
Locatie:  gastscholen verspreid in Limburg
Doelgroep:  voor iedereen geïnteresseerd in 

schoolvergroening (leerkrachten, 
directies, ondersteunend 
personeel, ouders, buren, 
studenten lerarenopleiding, 
schoolgroenontwerpers)

Vergroenen is hot! Steeds meer scholen maken plaats 
voor natuur op hun schooldomein. Kriebelt het bij 
jouw team ook om de speelplaats aan te pakken? Kun 
je daarbij wel wat inspiratie gebruiken? Ga op 24 mei 
eens een kijkje nemen in de “vergroende” schooltuin 
van een andere school en doe frisse ideeën op voor je 
eigen speelplaats.

MOS-ACTIEDAGEN 
2022-2023:
• #MissieMinder – thema textiel, 

vrijdag 25-11-2022
• Dikketruiendag, donderdag 9-02-2023
• Wereldwaterdag@school, 

woensdag 22-03-2023
• Buitenlesdag, donderdag 27-04-2023

MOS KOMT 
NAAR JE TOE!  
MOS organiseert ook vormingen op maat van 
jouw school rond diverse MOS-thema’s, met het 
hele team – op een personeelsvergadering of 
pedagogische studiedag – of met een werkgroep.

Vormingen op aanvraag
• “Waarom schoolvergroening?”  

Voor een sterke start van een doordachte en 
gedragen schoolvergroening!

• “Leuk lesgeven rond klimaatverandering”  
Maak kennis met MOS- en andere lesmaterialen 
rond klimaatverandering.

• “Aan de slag met de energiekoffer!”  
Leerlingen meten en weten meer over zuinig 
omgaan met energie.

• “Ontwerp je groene speelplaats”  
Kom in team tot een doordachte en gedragen 
wensenlijst voor je schoolvergroening!

• “Leren in en met de schoolnatuur”  
Laat je inspireren met haalbare ideeën voor 
lesgeven in en met jouw schoolnatuur!

• “Aan de slag met SDGs@school!”  
Maak kennis met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen als kader en de SDG-tools 
van MOS voor meer duurzaamheid op school.

• “MOS in de lerarenopleiding”  
Een MOS-begeleider introduceert MOS, het 
Provinciaal Natuurcentrum en Educatie voor 
Duurzame Ontwikkeling (EDO) aan je aspirant-
lesgevers!

FAN VAN DE MOS-
NASCHOLINGEN? 
Registreer je school op de Groene Kaart van MOS en 
ontvang je gratis schoolpoortlogo! Maak van jouw 
school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en 
leefomgeving. De MOS-begeleiders helpen je op weg!
Wil je op de hoogte blijven van onze nascholingen, 
registreer je dan voor de nieuwsbrief van het 
Provinciaal Natuurcentrum (Nieuws op maat). Het 
vormingsaanbod van MOS en het PNC is volledig 
gratis.

Een initiatief van de
provincie Limburg

www.pnc.be/nascholingen

MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

Noteer alvast onderstaande data in je agenda! Het volledige programma (en de mogelijkheid om in 
te schrijven) verschijnt later per nascholing/netwerkmoment op www.pnc.be/pnckalender.

Nascholingen en 
netwerkmomenten 
2022–2023: Secundair 

onderwijs

Provinciaal Natuurcentrum
Craenevenne 86

3600 Genk

https://www.mosvlaanderen.be/mos-registratieformulier-per-vestiging
http://www.pnc.be/mos-begeleiders
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/pncnieuwsopmaat?Email=Je+e-mailadres
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/pncnieuwsopmaat?Email=Je+e-mailadres

