
SEPTEMBER
Nascholing “In het oog van de storm”
Datum:  30 september
Locatie:  nog te bepalen
Doelgroep:  leerkrachten van de 1ste graad
Klimaatactie, de strijd tegen het verlies van 
biodiversiteit, duurzame energie, armoede en 
solidariteit, ... Het zijn allemaal hot topics én ook 
enkele van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
die in deze nascholing aan bod komen. Hoe zet je 
samen met je leerlingen de theorie om in de praktijk, 
zodat ze thuis of op school hun steentje kunnen 
bijdragen?

OKTOBER
MOS-nascholing #MissieMinder – over 
duurzame consumptie op school
Datum:  dinsdag 20 oktober 2020
Locatie:  nog te bepalen
Doelgroep:  leerkrachten en directies
Maak kennis met het begrip circulaire economie 
en wat dit kan betekenen voor jouw school. Laat 
je inspireren om concreet aan de slag te gaan rond 
consuminderen en timmer met jouw school mee aan 
een wereld zonder afval!

NOVEMBER
Levendig leren in en met de natuur – 
contactdag voor pioniers in buiten leren
Datum:  12 november (namiddag)
Locatie:  PXL Congres, Hassselt
Doelgroep:  leerkrachten en directies, educatieve 

gidsen, leden van het Netwerk 
Educatie, …

Sta jij klaar om met je leerlingen naar buiten 
te trekken om samen te leren, maar heb je nog 
twijfels? Of heb je al ervaring, maar zoek je nog 
extra inspiratie? Reserveer dan zeker een plekje in 
je agenda voor deze contactdag van het Netwerk 
Educatie.

“MOS-café” - ik MOS, jij MOS’t, wij MOS’en
Datum:  dinsdag 19 januari 2021 (vanaf 19.30 

uur)
Locatie:  nog te bepalen 
Doelgroep:   voor alle MOSsers: leerkrachten, 

directies, technisch en administratief 
personeel

Hoe beleef je zelf meer plezier aan je MOS-project? 
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!

MOS-inspiratiedag “SDG-teach-up 2030”
Datum:  donderdag 4 maart 2021
Locatie:  Herman Teirlinckgebouw 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.
Bekijk hier de aftermovie van de Teach Up 2030 van 
de vorige editie

MOS-nascholing “Haal meer 
uit je schoolnatuur”
Datum:  donderdag 22 april 2021
Locatie:  in een gastschool
Doelgroep:  voor leerkrachten en directies
Welke kansen biedt schoolgroen op vlak van 
bewegen, welbevinden, educatie en beleving? Met 
een reeks korte-maar-krachtige workshops door 
ervaringsdeskundigen laten we je, exact één week 
voor de Buitenlesdag 2021, proeven van de kansen 
die de schoolnatuur biedt.

Busexcursie “MOS-openschooltuinendag” 
Datum:  woensdagvoormiddag 19 mei 2021 
Locatie:  gastscholen verspreid in Limburg
Doelgroep:  BuSO - voor iedereen geïnteresseerd 

in schoolvergroening (leerkrachten, 
directies, ondersteunend personeel, …)

Gluren bij de buren: reis mee met de bus door 
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 
2020-2021:
• #MissieMinder, 27-11-2020, een 
nieuwe actiedag over consuminderen

• Dikketruiendag, 09-02-2021

• Wereldwaterdag@school, 22-03-2021

• Buitenlesdag, 29-04-2021

Een initiatief van de
provincie Limburg

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
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 
2020–2021: Secundair 

onderwijs

MOS komt naar je toe!  
MOS organiseert ook vormingen op jouw school 
rond diverse MOS-thema’s, met het hele team of 
met een werkgroep: 
- workshop “Visieontwikkeling”
- workshop “Klimaat”
- workshop “Aan de slag met de energiekoffer”.

 Contacteer je MOS-begeleider voor meer 
informatie.

Fan van de MOS-nascholingen? Registreer je school 
op de Groene Kaart van MOS en ontvang je gratis 
schoolpoortlogo!

Wil je op de hoogte blijven van onze nascholingen, 
registreer je dan voor de nieuwsbrief van het 
Provinciaal Natuurcentrum.

https://www.youtube.com/watch?v=R-uFPFXYELE
http://www.pnc.be/pncaanbodendiensten#44271-8573
http://www.pnc.be/MOS-begeleiders
https://www.mosvlaanderen.be/mos-registratieformulier-per-vestiging
http://www.pnc.be/pncnieuwsopmaat
http://www.pnc.be/pncnieuwsopmaat

