
5 DINGEN DIE JOUW SCHOOL
KAN DOEN OM ZO SNEL

MOGELIJK DE
KLIMAATDOELSTELLINGEN TE

BEHALEN 

OP MAAT VAN HET KLIMAAT

METEN IS WETEN
Door alles goed in kaart te brengen kan je analyses gaan maken waarmee
je sneller kan ontdekken waar de probleempunten liggen. Probeer het
verbruik van je school dus goed op te volgen en schakel gemotiveerde
mensen in wanneer het kan. Op deze manier kan je zo snel mogelijk en
zo efficiënt mogelijk middelen inzetten om koolstofneutraal te worden.

KLIMAATFONDSSUBSIDIES

Het GO! biedt subsidies aan die als doel hebben de CO₂-uitstoot van de
scholen te reduceren. Je kan deze bijvoorbeeld gebruiken om
stookolieketels te vervangen door gasketels die minder vervuilend zijn of
om bijvoorbeeld een warmtepomp te installeren die enkel op elektriciteit
draait en niet op stookolie of aardgas. Dit zijn allemaal interessante
opties om qua verbruik te evolueren richting 100% hernieuwbare energie!

KLIMAATLENING
Naast de klimaatfondssubsidies biedt het GO! ook renteloze leningen aan
voor maatregelen inzake energie-efficiëntie van je school. Energiezuinige
schoolgebouwen zijn de gebouwen van de toekomst en leveren een
blijvende CO₂-reductie. Dat is goed voor het klimaat én resulteert in een
lagere energiefactuur. Zo draag je als school bij aan het halen van de
klimaatdoelstellingen en zorg je voor een groener imago van de school!

ZONNELENING
Het GO! biedt verder ook renteloze leningen aan voor fotovoltaïsche
zonnepanelen op het dak van je school. Door het plaatsen van
zonnepanelen wekt de school zelf elektriciteit op. Daarbij leveren de
zonnepanelen naast de vele klimaatvoordelen mooie financiële
besparingen op!

SENSIBILISEREN
Door leerlingen actief te betrekken in het energiemonitoringsproces kan
je hen makkelijker sensibiliseren om energiezuinig te zijn. Probeer
leerlingen daarom zoveel mogelijk te informeren en te betrekken bij de
inspanningen die op school gebeuren. Bovendien bestaan er binnen
energieID mogelijkheden die je als educatieve tool kan gebruiken. Het
verbruik uiten in kilowattuur heeft misschien soms weinig raakvlak met
de leerlingen maar door het om te zetten in oplaadbeurten van hun gsm
kan je het al heel wat tastbaarder maken. 

Lees meer over het Kilmaatactieplan van het GO! op:
https://pro.g-o.be/infrastructuur/subsidies/energie

ER ZIJN HEEL WAT MANIEREN OM TE HELPEN!


