
OKTOBER ‘19
Nascholing “Op stap met de bosjuf”
najaar 2019 (datum nog te bepalen)
Locatie:  BS De Beverburcht Wurfeld en BS 

Driestap Leut
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs en 

leerkrachten 1ste en 2de leerjaar
Op basis van de praktische tips uit het handboek ”Op 
stap met de bosjuf” van Gertie Bergmans, leer je hoe 
je met je kleuters op stap kunt gaan in de natuur en 
hoe je het buiten-zijn optimaal kunt benutten voor 
de ontwikkeling van het kind. De kinderen prikkelen 
er hun zintuigen en verleggen er hun grenzen. Het is 
dé plek voor de ontwikkeling van de grove motoriek; 
er zijn wel duizend spelletjes om de kleine motoriek 
te oefenen; ze doen er ervaring op rond wetenschap, 
taal en sociale omgang. 

NOVEMBER ‘19
MOS-inspiratiedag “SAMEN 
voor het klimaat”
Dinsdag 5 november 2019
Locatie:  Brussel
Doelgroep:  directies,  leerkrachten van het 4de, 

5de en 6de leerjaar en gemeentelijke 
ambtenaren die scholen in hun 
klimaattraject willen ondersteunen

Deze inspiratiedag biedt in de voormiddag een 
theaterstuk aan en in de namiddag een klimaatspel, 
fietstocht en het klimaataanbod van MOS.

Nascholing “Leerlingenparticipatie”
Datum:  nog te bepalen in november 2019
Locatie:  Educatief Centrum, Provinciehuis, 

Universiteitslaan 1, Hasselt
Doelgroep:  lager onderwijs
Organisatie:  MOS i.s.m. Kleur Bekennen
Leerlingenparticipatie kan meer zijn dan een 
leerlingenraad. Ontdek andere manieren van 
participatie, op een interactieve manier. Je gaat naar 
huis met handvaten waar je dadelijk mee aan de slag 
kan in je klas of school.

DECEMBER ‘19
Contactdag Netwerk Educatie 
“Paraat voor het kLIMaat”
Zaterdag 7 december 2019 (hele dag)
Locatie:  UHasselt, Agoralaan, Campus 

Diepenbeek
Doelgroep:  Belgisch- en Nederlands-Limburgse 

natuurgidsen, onderwijsprofessionals 
en alle andere geïnteresseerden

Organisatie:  MOS i.s.m. Netwerk Educatie
We weten waarom ons klimaat verandert, en wat de 
gevolgen kunnen zijn. Toch maken we niet altijd de 
juiste keuzes. Wat houdt ons tegen?
Neem een duik in de wereld van de klimaateducatie. 
Hoe kunnen we onze weerstanden en gewoonten 
ombuigen? Welke invloed hebben onze waarden 
en normen op ons handelen? Dat en nog veel meer 
ontdek je tijdens de contactdag ”Paraat voor het 
kLIMaat”, een grensoverschrijdend inspiratiemoment.
Lezingen, netwerkmomenten en een klimaattalkshow 
inspireren je en geven je de nodige handvaten om 
jouw klimaatkennis over te dragen en jongeren (én 
volwassenen) aan te zetten tot handelen.

FEBRUARI ‘20
“MOS-café” - Netwerkmoment voor 
MOSsers tussen pot en pint
Dinsdag 18 februari 2020 (’s avonds)
Locatie:  nog te bepalen 
Doelgroep:   MOSsers: directies, leerkrachten, 

technisch en administratief 
personeel, …

Heb je heel fijne MOS-ervaringen en wil je die 
delen met anderen en zo een portie positieve 
energie doorgeven? Draai je met je MOS-werking in 
kringetjes, val je in herhaling of is even alle inspiratie 
zoek? Wil je een zot idee aftoetsen bij andere MOS-
trekkers? Ben je gewoon nieuwsgierig naar wat 
andere MOSsers doen? Dan is het MOS-café iets voor 
jou!

MAART ‘20
Inspiratiedag “SDG Teach Up! 2030”
Donderdag 12 maart 2020
Locatie:  Herman Teirlinckgebouw, Brussel
Doelgroep:  leerkrachten, directies en andere 

onderwijsactoren
Organisatie:  MOS i.s.m. Kruit en 11.11.11.
Een inspiratiedag voor duurzame wereldburgers. 
Teach Up! 2030 inspireert om op school aan de slag 
te gaan met duurzame en mondiale thema’s.
De 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) van de 
Verenigde Naties vormen de inhoudelijke leidraad.

MEI ‘20
Nascholing “MOS-openschooltuinendag” 
– Busexcursie
Woensdag 13 mei 2020 (hele dag)
Locatie:  gastscholen verspreid in Limburg
Doelgroep:  voor iedereen geïnteresseerd 

in schoolvergroening (directies, 
leerkrachten, ouders, buren, andere 
externen, …)

Gluren bij de buren: reis mee met de bus doorheen 
Limburg en bezoek inspirerende ”vergroende” 
speelplaatsen. Wissel je eigen ervaringen en vragen 
uit tijdens deze gezellige uitstap en doe frisse ideeën 
op voor je eigen speelplaats.

MOS-ACTIEDAGEN 
2019-2020
11 FEBRUARI 2020:   
Dikketruiendag: www.dikketruiendag.be
20 MAART 2020:   
Wereldwaterdag@school:  
www.wereldwaterdagatschool.be
30 APRIL 2020:   
Buitenlesdag: www.buitenlesdag.be

MOS organiseert ook vormingen voor 
pedagogische studiedagen op jouw school rond 
diverse MOS-thema’s: vergroening, klimaat, water, 
mobiliteit, afval en materialen, educatie voor 
duurzame ontwikkeling (EDO), visieontwikkeling, 
draagvlakverbreding, …

Fan van de MOS-nascholingen? Registreer je 
school op de Groene Kaart van MOS (www.
mosvlaanderen.be) en ontvang je gratis 
schoolpoortlogo!

Basisonderwijs 
— schooljaar 2019-2020
Noteer alvast onderstaande data in je agenda! Het volledige programma en 
inschrijfformulieren vind je binnenkort op www.pnc.be/nascholingenbao.
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