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INLEIDING 

Steeds meer mensen weten het MEC te vinden als het gaat om duurzaamheid. In dit 

jaarverslag staat beschreven welke activiteiten er in 2018 plaatsvonden op het gebied van 

duurzaamheid en natuur- en milieueducatie. 

 

Wij richten ons op inwoners van de gemeente Roosendaal en proberen mensen kennis te 

laten maken met en te interesseren voor duurzaamheid, natuur en milieu. Ons doel is om 

mensen duurzamer te laten leven en zuiniger om te laten gaan met hun leefomgeving. Om 

dat te bereiken organiseren we tal van educatieve en recreatieve activiteiten voor jong en 

oud.  

 

MEC Roosendaal zit gevestigd in het T-Huis op Landgoed Visdonk. Het MEC richt zich op het 

organiseren van activiteiten die mensen bewuster en duurzamer maken. Belangrijke 

speerpunten zijn water, energie, natuur, grondstoffen en voedsel.  

De activiteiten zijn voor verschillende doelgroepen, zoals scholen, bezoekers, kleuters, 

ouderen en buitenschoolse opvang.  

MEC Roosendaal heeft een ruimte voor het ontvangen van groepen, een tentoonstellings-

ruimte en een kantoor met opslag.  

De tentoonstellingsruimte is gratis toegankelijk van dinsdag  tot en met zondag van 10.00 tot 

17.00 uur en gedurende het jaar worden en verschillende tentoonstellingen geëxposeerd. 

De ruimte voor het ontvangst van groepen is open voor lessen, lezingen, vergaderingen en 

andere soorten bijeenkomsten.  

 

We bedanken onze partners IVN Roosendaal, KNNV Roosendaal en Transition Town 

Roosendaal voor de prettige samenwerking. Voor het MEC zijn vrijwilligers erg belangrijk. Zij 

maken door de talloze hand en spandiensten onze activiteiten tot een succes. 

Dit verslag geeft weer wat er in 2018 zoal georganiseerd is op het gebied van duurzaamheid, 

in het MEC en ook op andere plekken in Roosendaal.  

 

Ook de Brasserie T-Huis wordt steeds drukke bezocht, en het gebruik van de MEC-ruimte neemt 

toe.  

 

 

 

 Bestuur MEC Roosendaal, juli 2019 
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TENTOONSTELLINGEN  

Gedurende het gehele jaar waren er verschillende tentoonstellingen te zien het MEC. De 

tentoonstellingen waren altijd gerelateerd aan duurzaamheid met thema’s als natuur en water. 

De tentoonstellingen zijn dagelijks gratis te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur (behalve op 

maandag) 

 

Tentoonstelling: Foto tentoonstelling 

Van 10 december 2017 tot februari 2018 waren de foto’s van de Matthijs Nijboer te bezichtigen 
in MEC Roosendaal. Matthijs is 15 jaar oud, is een veel belovend talent uit zeeland en hij houdt 

er van om de natuur vast te leggen. “Over het algemeen struin ik vaak rond met een tele-

objectief, maar zodra de mooie wolken tevoorschijn komen ga ik er ook vaak op uit met een 

groothoeklens” aldus Matthijs. Zijn vogelkennis is groot 
en hij weet ze ook op een vakkundige manier te 

fotograferen. De laatste tijd gaat zijn voorkeur uit naar 

het fotograferen van landschappen. Om een indruk te 

krijgen van zijn werk is het zeker de moeite waard om op 

zijn website te kijken:  

www.matthijsheijboerfotografie.com 

 

Tentoonstelling: het klimaat verandert, heb jij het al 

gemerkt?  

In de periode februari, maart en april is klimaatverandering het thema 

in MEC Roosendaal.  Het klimaat verandert, de opwarming van de 

aarde wordt steeds duidelijker waarneembaar.  

Daar kan niemand meer omheen. Maar wat merken wij daar nu eigenlijk precies van in onze 

eigen leefomgeving? Wordt het in de toekomst Roosendaal aan zee? Welke (natuur)rampen en 

andere doem scenario’s staan op de loer? Kun je er nog iets aan doen om het te voorkomen? Is 
een klimaatverandering alleen maar slecht?  Immers veel mensen zoeken juist de warme 

oorden op. Kom het ontdekken in het MEC. 

  

http://www.matthijsheijboerfotografie.com/
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Bos vol geheimen 

 

De tentoonstelling Bos 

vol geheimen richt 

zich op kinderen van 2 

tot 8 jaar. Het laat de 

diversiteit van het bos zien en leert kinderen over van alles wat ze in het bos kunnen tegen 

komen. Na een bezoekje aan de tentoonstelling gaan kinderen de volgende keer met andere 

ogen naar het bos kijken.  

Wandelend onder het bladerdek speurde de kinderen naar diersporen en zochten ze het dier 

dat daarbij hoorde. In het groeibomenspel leerde de kinderen waardoor een boom groeit én 

konden ze de boom echt laten groeien! In het blad-puzzelspel kwamen een aantal verschillende 

bladeren en vruchten aan bod. Daarnaast was er een voorleeshoek en een vierjaargetijdenkast. 

Verder waren er diverse kabouterspelletjes zoals: paddenstoelspringen,  eikelkegelen, 

paddenstoelen sjoelen en zijn er leerzame voeldozen. En niet te vergeten: een boom met 

allerlei geheimzinnige deurtjes!  

Wie goed oplet kwam kabouters of elfjes tegen! Helaas kwamen de kinderen ook dingen tegen 

wat niet in een bos thuishoort, zoals zwerfvuil. 

We Young people see nature 

WE Young People See Nature is een uitwisselingsproject van het JTC 

voor jonge mensen van 14-16 jaar. Ze gebruiken een camera om meer 

te leren over de natuur. Door op een andere manier naar natuur te 

kijken leren ze dat natuur heel interessant is.  

Het internationale uitwisselingsproject van het JTC met Polen onder 

de naam 'WE Young People See Nature' heeft een duidelijke 

natuurbeschermingscomponent. 

Leerlingen zijn op uitwisseling geweest naar verschillende gebieden en 

landen, de foto’s hebben ze in de maanden augustus en september 

geëxposeerd in het MEC. 
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Tentoonstelling Duik in de plastic Soup 

In de maanden oktober en november wat de tentoonstelling Duik in de Plastic Soup te zien in 

het MEC. Deze tentoonstelling bestond uit de kunstzinnige dieren die de leerlingen van het 

basisonderwijs gemaakt hadden in het kader van de gastles Afvalturiers. De opdracht was om 

een dier te maken dat hielp om de plastic soup mee op te ruimen. Elk dier had dan ook een 

beschrijving met hoe ze dat deden. (zie gastles Afvalturiers) 

De kunstwerken waren aangevuld met posters en een afval campagne van Saver. De campagne 

met het thema “Samen aan de Bak” stimuleert mensen om beter afval te scheiden.  

 

 

 

 

 

Tentoonstelling: Waterwerkers 

De tentoonstelling Waterwerkers is een leuke, leerzame en interactieve tentoonstelling over 

water vlak om ons heen. Rioolwaterzuivering, drinkwaterzuivering, de eigenschappen van 

water, waterleven, waterverspilling & waterbesparing komen uitgebreid aan bod. Speciaal voor 

de groepen 5 t/m 8 was er een gastles ontwikkeld over dit thema, en de gastlessen zijn gegeven 

in 2019.  

Waterwerkers is exposeert in de maanden december 2018, januari en februari 2019. De 

tentoonstelling was een onderdeel van de campagne van de gemeente Roosendaal, Brabantse 

Delta en MEC Roosendaal met als thema: Tegel eruit Boom erin.  

 

 

 

  



  

JAARVERSLAG MEC ROOSENDAAL 2018 7 

 

Tentoonstelling: Landgoed Visdonk 

De tentoonstelling Landgoed Visdonk staat standaard opgesteld in het MEC. Laan en dreef, volg 

het pad en beleef zijn de woorden die je via pijlen de route laat lopen langs de geschiedenis, 

het heden en de toekomst van het landgoed.  

 

Tentoonstelling: biodiversiteit in Visdonk 

De tentoonstelling over biodiversiteit van het gebied Visdonk heeft ook in 2018 een aantal 

maanden in het MEC gestaan. Het is een aanvulling op de permanente tentoonstelling over 

Landgoed Visdonk. Deze tentoonstelling is interactief en gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Deze tentoonstelling is 4 maanden te zien geweest.  

 

LESKISTEN 

De collectie leskisten is in 2018 uitgebreid met de leskist Smaaklessen. De leskist is gebruikt 

door één school. De  leskisten bodemdieren en waterdieren zijn volop gebruikt voor gastlessen. 

Voor de andere leskisten was dit jaar weinig animo. 

 

EXCURSIES 

Gedurende 2018 zijn er veel excursies  geweest en het grootste 

deel van deze excursies is georganiseerd door KNNV en IVN. 

Twee maal per maand wordt een excursie georganiseerd met 

uitzondering van de maanden juni t/m augustus. Deze excursies 

zijn in de vorm van wandelingen of fietstochten met een bepaald 

thema,  of over een bepaald gebied, zoals Kalmthoutse heide, 

Rozenven, Dintelse Gorze, Wouwse Plantage en de Biesbos. De 

meeste excursies zijn voor iedereen toegankelijk en over het 

algemeen in Roosendaal of omgeving. Ook zijn er excursies 

georganiseerd voor besloten groepen. Gemiddeld waren er zo’n 
18 personen per excursie aanwezig.  
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LEZINGEN/ CURSUSSEN 

In 2018 zijn er drie cursussen gegeven met de onderwerpen: vogels, het weer en bomen. Alle 

cursussen bestonden uit voorlichtingsavonden en excursies. In totaal hadden de drie cursussen 

75 deelnemers.  

Senioren activiteiten zijn activiteiten voor ouderen zoals wandel en fietstochten naar 

bijzondere gebieden. In totaal zijn er 6 georganiseerd met een gemiddelde opkomst van 16 

deelnemers. 

Hieronder staat het schema van de lezingen gedurende 2018 

 

16 januari Biesbosch 70 

30 januari Natuurmonumenten 36 

20 februari Filmavond Brabants Landschap, Ed Michels 32 

6 maart Theo Kaspers, Natuur in Noord-Brabant 42 

20 maart EVZ 30 

3 april Gastels Laag 22 

11 september Instuif 16 

25 september Gallen 8 

9 oktober Vlinders 18 

23 oktober Eric de Jonge 31 

6 november Paddenstoelen 10 

20 november Brabantse Delta 27 

4 december Natuurwet 21 

18 december Filmavond IVN 29 

  Bezoekers aantal 392 

  Gemiddeld aantal bezoekers per avond 28 

  

 

KABOUTERPAD 

In de maanden september, oktober en november waren de 

kabouters weer los in het bos. In totaal zijn er 10 scholen 

geweest met 547 kleuters. Ze hebben kabouter Pip geholpen 

met het vinden van uilen met opdrachten. De kinderen lopen 

in groepen van ongeveer 5 tot 8 kinderen een route door het 

bos en komen dan tien verschillende opdrachten tegen. De 

opdrachten gaan over dingen in het bos, zoals paddenstoelen, 

bladeren, takken, vruchten van bomen (dennenappels, kastanjes, eikels), sporen van dieren en 

bosgeuren. De opdrachten zijn zo gemaakt dat bijna alle zintuigen geprikkeld worden (horen, 

ruiken, zien, voelen).   Jaarlijks worden de opdrachten aangepast en soms vervangen.   
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KOBER BOSDAG 

 

De Kober bosdag stond dit jaar in het teken van water. In samenwerking met de Brabantse 

Delta hebben we weer een prachtige dag georganiseerd op 24 juli. In totaal 140 kinderen 

hebben in groepen een route gelopen door het bos met verschillende posten. Bij elke post was 

een water gerelateerde opdracht zoals waterdieren memorie, watertafel van Brabantse Delta, 

bekijken van waterdieren, film over het leven in de sloot, ren je rot etc. Alle kinderen gingen 

naar huis met een eigen waterflesje. Het was weer een super geslaagde dag met prachtig weer! 

 

GASTLESSEN 

Gastles: kriebelbeestjes  

Zo’n 160 kleuters zijn in het voorjaar tijdens de gastles 

kriebelbeestjes op zoek gegaan naar waterdieren, bodemdieren en 

slakken. Ook gaan ze aan de een slakkenrace doen en kunnen ze 

dieren goed bestuderen in loeppotjes en met zoekkaarten. Het is 

altijd een gastles die vol enthousiasme ontvangen wordt!  

 

Gastles: Energie ® evolutie 

In februari 2018 kwamen leerlingen van het JTC voor een gastles de 

energie(r)evolutie. De gastles is ontwikkeld in opdracht van Greenpeace 

Nederland en bestaat uit een simulatiespel dat met de hele klas gespeeld 

kan worden. In het spel kijken leerlingen naar klimaatverandering vanuit de 

ogen van de overheid, milieuorganisatie, energiemaatschappij of 

consument. 

Het spel zoemt in op onderwerpen als fossiele brandstoffen, duurzame energie, 

energieproblematiek en klimaatverandering. In het spel proberen ze in teams hun teamdoel te 

halen en ontdekken ze dat keuzes die je zelf maakt grote invloed kunnen hebben op andere 

partijen (teams) 

http://www.greenpeace.nl/
http://www.greenpeace.nl/
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Gastles waterproefjes  

We gebruiken allemaal water, maar waar komt water nou vandaan? En waarom gebruiken we 

eigenlijk zeep? De leerlingen van groep 3 Mariadonk te Zegge gingen op onderzoek om 

antwoord te krijgen op deze en nog meer vragen tijdens de gastles Waterproefjes. De les begon 

met een korte uitleg. Daarna gingen de leerlingen in groepjes aan de slag met een tiental 

waterproefjes. Tijdens het doen van de verschillende proefjes leerde de leerlingen de 

eigenschappen van water kennen en deden ze allerlei interessante bevindingen. 

 

 

 

 

 

Gastles: Afvalturiers 

In de maanden september, oktober en 

november is de gastles Afvalturiers in totaal 14 

keer gegeven voor verschillende groepen. De 

gastles is geschikt voor kinderen van 8 tot en 

met 12 jaar. De gastles is zowel in het MEC als 

op 6 verschillende scholen gegeven. Hiernaast 

de flyer met informatie over de gastles.  

De kunstwerken (in dit geval fantasie dieren die 

op hun eigen wijzen een bijdrage leverde aan 

het opruimen van de plastic soup) zijn tentoon 

gesteld bij de tentoonstelling Duik in de Plastic 

Soup. Elk kunstwerk was in voorzien van een 

beschrijving over hoe het dier zoals, de naam, 

waar hij voor kwam en hoe het werkte aan het 

plastic soup probleem. 
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Gastles Bos vol geheimen 

 

 

 

 

Bij de tentoonstelling hoorde natuurlijk ook een gastles. Op de foto’s is te zien hoe de 
leerlingen van groepen 3 na een introductieverhaal op onderzoek zijn in het indoorbos. Zie 

tentoonstelling Bos vol geheimen voor informatie over de tentoonstelling.  

 

Gastles: wateronderzoek 

Basisschool in Wouwse plantage en bso in Sprundel. Ondanks de droogte waren er volop 

waterdieren te vinden aan diertjes in het water en ook op de kant. Ook zijn er rapporten 

gemaakt van de algehele waterkwaliteit. In totaal waren er zo n 60 kinderen die 

wateronderzoek gedaan hebben vol overtuiging en enthousiasme. De foto’s spreken voor zich. 
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DUURZAAMHEIDSCAFE  

Op 17 april 2018 was het eerste Duurzaamheidscafé in Roosendaal georganiseerd. De avond 

was speciaal voor zowel huurders als huiseigenaren in de gemeente Roosendaal. Tijdens de 

avond kwamen verschillende onderwerpen aan bod die te maken hebben met energie en 

duurzaamheid. Het duurzaamheidscafé was een initiatief van MEC Roosendaal in 

samenwerking met de Duurzaamheidswinkel, Transition Town en de gemeente Roosendaal. 

Tijdens het duurzaamheidscafé was buurkracht ook van de partij. De gratis avond was van 

19.00 uur tot 21.45 uur. De avond was met zo’n 80 bezoekers goed bezocht. 

Inhoud van de avond 

De avond was opgedeeld in een introductie en 

daarna konden bezoekers kiezen uit zes specifieke 

sessies met de onderwerpen:   

financiering: over verschillende 

financieringsmogelijkheden lokaal, regionaal en 

landelijk 

warmtepomp: 70% besparing op je gasverbruik 

d.m.v. een warmtepomp, hoe werkt dat? 

overstappen van energieleverancier: met 

informatie over groene stroom en geld besparen 

op de energierekening. 

kleine besparingen: tips voor kleine aanpassingen 

om energieverbruik omlaag te krijgen. 

zonnepanelen: informatie over zonnepanelen en 

ervaringen van andere 

gasloos wat nu? : waar moet je rekening mee 

houden bij een gasloos huis.  

Bezoekers van het café konden op deze avond twee sessies bijwonen. Tijdens de sessies werd 

er informatie gegeven over het onderwerp door een deskundige en is er ook gelegenheid tot 

vragen. Er was bijzonder veel interesse in de sessies warmtepomp, gasloos en zonnepanelen. 

Onder de bezoekers van de avond zijn drie warmtescans verloot ter waarde van €95,00. Een 
warmte scan geeft een duidelijk beeld van het warmteverlies van een woning en aan de hand 

van de scan wordt een aanbevelingsrapport geschreven.   
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DAG VAN DE DUURZAAMHEID 

Tijdens de dag van de duurzaamheid gaf Claudia Koole een korte presentatie over 'Global Goals 

in de praktijk' en het handboek wat ze daarover geschreven heeft.

 

 

In september 2015 heeft Nederland zich, als lidstaat van de VN, gecommitteerd aan de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Agenda 2030, ook wel Global Goals of SDGs genoemd. 

In MEC Roosendaal stonden deze Global Goals op 10 oktober 2018, tijdens de jubileumeditie 

van de Dag van de Duurzaamheid, centraal. Het nieuwe handboek in kalendervorm met titel 

'Global Goals in de praktijk' werd gepresenteerd. Claudia Koole heeft het handboek, 'Global 

Goals in de praktijk' gemaakt. Er waren ongeveer 15 geïnterneerde bij deze gratis presentatie. 
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MOESTUINEN 

Moestuinen op scholen is een reuze actueel onderwerp. In de Tweede Kamer is recent zelfs een 

voorstel gelanceerd om alle basisscholen en bso’s toegang te geven tot een moestuin, inclusief 
voedseleducatie. MEC Roosendaal heeft dit mogelijk gemaakt voor alle scholen en bso’s in 
Roosendaal. In totaal hebben er in 2018, 27 instellingen een pakket aangevraagd en ontvangen.   

Ervaringen opdoen met een moestuin is een bewezen goed middel om kinderen meer te 

interesseren voor groente en een aanzet te geven tot hogere groenteconsumptie. 

Naast het zadenpakket hebben we ook een nieuwsbrief mee gegeven aan de instellingen met 

tips over de aanleg en het onderhoud van moestuinen en moestuinlessen. zodat basisscholen 

aan de slag kunnen gaan in de moestuinen en te leren over groente en fruit.  

 

 

NACHT VAN DE NACHT 

Op zaterdag 27 oktober was het weer de 

Nacht van de Nacht. Op de avond waarbij de 

klok verzet werd naar wintertijd, is er op veel 

plekken in Nederland stil gestaan bij 

lichtvervuiling. Er waren allerlei activiteiten 

georganiseerd voor jong en oud. MEC 

Roosendaal organiseerde de Nacht van de 

Nacht op Landgoed Visdonk.  

 

80 kinderen hadden zich aangemeld en gingen samen tenminste één volwassene op pad. In 

totaal zijn er 6 groepen gestart met gemiddeld zo’n 35 mensen. Het pad was verlicht met 
theelichtjes en onderweg kwamen de bezoekers van de nacht van de nacht 6 posten met 

opdrachten tegen. De opdrachten waren; het geluidenspel, zintuigenspel van 

Natuurmonumenten, vleermuizen bekijken, sterren kijken, de heks met een vliegwedstrijd, en 

uilenballenpluizen. Na afloop was er popcorn maken en marshmallows roosteren boven het 

vuur.  Het was een zeer geslaagde avond met mooi weer, zodat de lichtvervuiling van 

Antwerpen goed te zien was.    

Leuk verslag zie deze LINK  

 

 

https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/algemeen/270810/heksen-vleermuizen-en-uilenballen-?fbclid=IwAR0Tk0Be9PiEnFEmJyDWqT8uFfgMCc5-1LTxLduAro_34WMj3hwNSdUHOPQ
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KLEUTERNATUUR  

In 2018 hebben we 6 kleuternatuurmiddagen georganiseerd in de maanden april, mei, juni, 

september, oktober en november. Als thema´s kozen we voor wormen, bijen, de regenboog, 

eekhoorns, paddenstoelen en vogels in de winter. 

 

Alle middagen zaten we vol. Dat wil zeggen 20 kleuters die samen 

gemiddeld 15 (groot)ouders meenemen. Leuk om te merken is dat ook de 

volwassenen met Kleuternatuur hun natuurkennis vergroten. Over het 

hele jaar gezien kwamen er 50 verschillende kinderen naar Kleuternatuur, 

waarvan er 30 dit jaar voor het eerst kwamen. Vrijwel alle kinderen 

komen meerdere keren. 

 

We merkten dit jaar een toenemende belangstelling. Op kleuternatuur 

facebook is het aantal likes gestegen van 157 naar 218. Ook het aantal 

aanmeldingen per middag neemt toe. Zo hadden we een aantal keren 

meer  dan 20 aanmeldingen, waardoor we met een reservelijst moesten 

gaan werken. Kwam er door een afmelding een plaatsje vrij, dan kon het 

kind alsnog komen. Zo niet, dan werd een plaatsje aangeboden voor de 

volgende kleuternatuurmiddag. 

 

Omdat we steeds vaker en sneller ‘vol’ zitten, hebben we ervoor gekozen 
dat men zich dit jaar alleen per middag kan aanmelden, dus niet meer 

voor een heel jaar tegelijk. Bij meer dan 20 aanmeldingen kom je op de 

reservelijst en kun je doorschuiven naar een vrijgekomen plek of 

volgende middag. Op die manier willen we er voor zorgen dat alle 

belangstellenden een keer kunnen komen.  

 

Behalve de 6 kleuternatuurmiddagen op en rond het MEC, is er ook een 

kleuternatuurochtend georganiseerd voor groep 1-2 van basisschool de 

Blokwei. De les, over vogels in de winter, werd georganiseerd in de klas 

en op het schoolplein, met hulp van de juf, stagiaire en hulpouders. 

 

Linda Frantzen is de drijvende kracht achter kleuternatuur, en heeft een 

paar vaste vrijwilligers  
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ECO-SCHOOLS 

Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. MEC 

Roosendaal helpt scholen om zicht te verduurzamen en de groene vlag van 

Eco-schools te halen. In 2018 heeft de eerste school: De Zilverlinde zich 

aangemeld om zich in te gaan zetten voor het behalen van dit keurmerk.  

De Zilverlinde is in maart gestart en had het eerste (brozen) certificaat in 

november 2018 gehaald. Ze zijn nu druk op weg naar het zilveren certificaat 

.Het behalen van het keurmerk duurt ongeveer 2 jaar. Hopelijk melden er zich 

in 2019 nog meer scholen aan.  

MEC Roosendaal is een van de landelijke uitvoeringspartners van Eco-Schools. 

Als professional op het gebied van duurzaamheid en onderwijs werken we als 

uitvoeringspartner van Eco-schools in Roosendaal en omgeving. MEC 

Roosendaal heeft nauw contact met Eco-Schools en volgt opleidings- en 

bijscholingsdagen om de scholen die zich aanmelden zo goed mogelijk te 

kunnen ondersteuning in hun transformatie naar Duurzame school.   

https://www.bndestem.nl/roosendaal/zilverlinde-eerste-eco-school-in-roosendaal~ac1922cb/ 

Wat is Eco-School precies:  

Toenemende aandacht voor duurzaamheid 

Steeds meer scholen besteden aandacht aan duurzaamheid. Helaas is het vaak nog zo dat er 

weinig samenhang is tussen de verschillende projecten en acties. Duurzaamheid krijgt daardoor 

nog geen plek in de hoofden, harten en handen van leerlingen en medewerkers. 

Integraal: onderwijs, organisatie en omgeving 

Eco-Schools helpt om afzonderlijke projecten onder één vlag te brengen en bevordert daarmee 

een integrale aanpak van duurzaamheid op school (‘whole-school approach’). Eco-Schools 

streeft ernaar dat de aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie 

en de omgeving van de school. Met behulp van concrete werkboeken, vragenlijsten, scans en 

https://www.bndestem.nl/roosendaal/zilverlinde-eerste-eco-school-in-roosendaal~ac1922cb/
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workshops helpen de producten en begeleiders van Eco-Schools jullie om dat te bereiken. De 

‘Groene Vlag’ van Eco-Schools is de kroon op jullie werk! 

Duurzaam DNA 

Duurzaam denken en doen verankeren in het DNA van leerlingen, docenten en de school als 

geheel: dat is de droom van Eco-Schools. Het programma Eco-Schools helpt die droom 

realiseren. 

Student-led change: leerlingen centraal 

Eco-Schools is gebaseerd op het principe ‘student-led change’. Dat betekent dat leerlingen 
centraal staan in de veranderingen die de school ondergaat. Zij onderzoeken hun leer- en 

leefomgeving en werken aan concrete acties om deze (steeds verder) te verduurzamen. 

 

MEC ALGEMEEN 

Jeugd natuurgroep 

Het IVN organiseerde 10 keer een leuke activiteit voor de jeugd natuurgroep. Gemiddeld deden  

er zo’n 16 kinderen mee.  

Samenwerking  

Verenigingen, organisaties en stichtingen die als gebruikers van het MEC staan geregistreerd en 

waarmee het MEC samenwerkt: IVN Roosendaal, KNNV Roosendaal, TT Roosendaal, Gemeente 

Roosendaal, Groei & Bloei, Natuurmonumenten, Imkerij Ceres, scholen, Kober. 

Tenslotte  

Dank aan de vele vrijwilligers die een zeer waardevolle bijdrage leverden aan alles wat in en 

rond het MEC gebeurde in 2018!  


