Walk & Talk
Een duurzame activiteit
Een evenement organiseren in tijden van coronamaatregelen. Dat was
voor de derdejaars leerlingen D&P van het Gerrit Komrij College geen
probleem. Zij zijn aan de slag gegaan met duurzaamheid en hebben hun
docenten verrast met een leuke en leerzame activiteit. Hiermee hebben
ze gewerkt aan de profielmodules Organiseren van een activiteit (PM1)
en Presenteren, Promoten en Verkopen (PM2).
Na een aantal algemene lessen over duurzaamheid en voedsel, zijn
leerlingen specifiek gaan onderzoeken wat hun voedselafdruk is.
Vervolgens hebben leerlingen verschillende producten meegenomen die
thuis veel gebruikt worden. Deze producten hebben zij vervolgens
beoordeeld op duurzaamheid. Ze hebben daarbij onder andere gekeken
naar de herkomst van het product, de verpakking en keurmerken. Tevens
hebben ze gekeken naar de totstandkoming van de verschillende
producten. Vervolgens hebben ze de poster '8 kenmerken van duurzaam
voedsel' bekeken en dit terug laten komen in de activiteit.
Door de coronamaatregelen was er niet veel mogelijk qua activiteit de afgelopen periode, maar wat er nog wel kon
was rondje wandelen. Dit is bovendien gezond, dus duurzaam voor je lijf. Daarnaast is het een flexibele activiteit,
waarbij goed rekening kan worden gehouden met de op dat moment geldende maatregelen.

Er is door de leerlingen gezocht naar de beste manier om routebeschrijvingen uit te delen. Een route op papier leek
niet erg passend binnen het duurzame thema. Ze hebben gezocht naar een oplossing en besloten gebruik te maken
van een app waarop de deelnemers aan de wandeling precies kunnen zien welke route ze zullen lopen. De
leerlingen wilden de wandeling aankleden met informatie over duurzaamheid, zoals bewustwording over de
voedselafdruk, hoe je duurzaam voedsel kunt herkennen en hoe de deelnemers stappen kunnen zetten richting
duurzamer leven. Onderweg verrasten ze de deelnemers met zelfgemaakte duurzame hapjes en drankjes.
De afsluiting van dit evenement vond plaats in het D&P lokaal, welke leerlingen hebben gedecoreerd in het
wandelthema van dit evenement. De leeringen nodigden de deelnemers uit voor een gesprek en evaluatie onder
het genot van een kop thee en een laatste traktatie.Het is een evenement dat zeker een succes was voor de leerlingen
en de docenten die uitgenodigd waren. Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij hier ook mee aan de slag? Neem
dan vooral contact met ons op.
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