
Goedemorgen, 
 
Hierbij onze inzending van "do a good thing":  
 
We hebben onze maatschappelijke gekoppeld aan het thema duurzaamheid en lessen DVPR. Ook vakken als 
Nederlands, Aardrijkskunde en Economie doen mee. We zoeken ook aansluiting met lokale ondernemers voor 
sponsoring en hulp. 
 
Het grootste project vindt plaats is klas 2. Hier doen we mee aan het project Day for Change. De leerlingen 
krijgen hier gastlessen over duurzaam ondernemen en omgaan met geld. Na de gastlessen gaan de leerlingen 
een eigen duurzame onderneming opzetten. Ze maken hiervoor een bedrijfsplan dat ze pitchen voor publiek en 
jury. In de Pitch moeten naast de P’s uit de marketing mix Product, prijs, plaats, promotie en personeel ook de 3 
p’s van people, planet en profit verwerkt worden. 
We geven voorbeelden van ondernemingen die dingen recyclen, of verantwoord ondernemen door bv. minder of 
geen dierlijke producten te verwerken. 
 
Als de pitch is geslaagd krijgen de bedrijfjes contant een microkrediet toegekend om hun onderneming te starten. 
Zij gaan dan daadwerkelijk aan de slag met produceren van bv. voederplankjes van afvalhout, plantenbakjes van 
gerecyclede pet flessen of klokken van plaatrestanten. 
Na 2 weken van produceren tijdens lessen dvpr (en daarbuiten) en ondernemen houden we een uitmarkt waar we 
alle leerlingen van de school, ouders en ondernemers uitnodigen. 
 
Na de uitmarkt wordt al het geld verzameld en worden de microkredieten afbetaald en de winst gestort naar een 
goed doel. Dit jaar was dat “leave no girl behind” voor onderwijsprojecten aan meisjes in malawi en 
microkredieten voor startende ondernemers in Senegal. 
Dit jaar hebben we zo 5000,- opgehaald voor het goede doel. 
 
 
Op onderstaand filmpje een impressie van dit jaar. 
https://vimeo.com/699454335  
 
 
In klas 1 sluiten we aan bij de greenbag lady. Hier starten we 11 mei mee en gaat wekelijks een klas aan de slag 
om van gedoneerde stof boodschappentassen te maken om zo de plastic tasjes te vervangen. Voorafgaand aan 
dit project starten in de coachlessen de uitleg over plastic soup en belang van minder plastic in zee. De leerlingen 
krijgen een tasje mee en de tassen worden gratis uitgedeeld bij de winkels. Ook hier is een overlap met 
Aardrijkskunde en praktijklessen. De tassen worden allemaal volgens een vast patroon gemaakt. Zo leren ze een 
duurzaam product te maken aan de hand van een eenvoudige 2d tekening. 
Met vrijwilligers maken we een soort naaiatelier waar we met elkaar produceren. 
Meer informatie is te vinden op https://maatschappelijkestage.weebly.com  
 
Heeft u hier voldoende informatie aan of mist u nog iets? 
Voor vragen en toelichting kunt u altijd contact opnemen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Ruud Verstraaten 
 
R.A.J. Verstraaten 
 
Docent bewegingsonderwijs 
Coördinator maatschappelijke stage 
Coördinator kwaliteitszorg 
Coach klas b2a 
osg_vsn@dehogeberg.nl 
 
 


