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KA Keerbergen organiseerde een ‘Climate Challenge at school’. Zie foto’s via de
internetlink onderaan.
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Op KA Keerbergen vond een klimaatconferentie plaats. “Een kopie van de
echte Climate Challenge Conference, maar dan op schoolniveau. De leerlingen
presenteerden zich als vertegenwoordigers van de deelnemende landen. Ze
onderhandelden over resoluties rond voeding, transport en een wereldwijd
klimaatakkoord. En ze ervaren hoe moeilijk het is om tot een evenwichtig
akkoord te komen”, zegt Kurt Hofman, directeur van KA Keerbergen.
Op vrijdag 26 februari organiseerde KA Keerbergen een Climate Challenge
Conferentie voor de leerlingen van het zesde leerjaar Humane wetenschappen.
"Met deze 'Climate Challenge at school' maken onze leerlingen kennis met de
klimaatproblematiek. De 'echte' conferentie werd hiervoor omgevormd tot een
werkvorm op schoolniveau. Het doel is de leerlingen inzicht te geven in de
klimaatproblematiek en de uitdagingen op internationaal niveau.”
Alle leerlingen kregen een land toebedeeld. De standpunten van dat land moesten ze
tijdens de debatten vertegenwoordigen. Elk land maakte deel uit van één van de vijf
grote machtsblokken binnen de klimaatonderhandelingen: geïndustrialiseerde landen
die maatregelen willen nemen voor het klimaat, geïndustrialiseerde landen die
weinig of geen maatregelen willen nemen voor het klimaat, OPEC-landen,
ontwikkelingslanden en de groeilanden.
Er werden drie resoluties besproken. Twee resoluties handelden over de impact van
transport en voeding op het klimaat. De derde resolutie betrof een wereldwijd
klimaatakkoord. De leerling-vertegenwoordigers van de landen moesten telkens tot
een gemeenschappelijk akkoord komen.
“Geen makkelijke opdracht aangezien de landen heel verschillende standpunten in
nemen. En die standpunten moesten de leerlingen dus naar elkaar toe verdedigen.
Het leidde gelukkig niet tot schermutselingen, maar dat het moeilijk is om iedereen
op een lijn te krijgen, hebben de leerlingen wel ervaren...”, aldus Kurt Hofman.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Hofman, directeur KA Keerbergen, tel: 015 23 49 33.
KA Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

