
Is jouw school een energievreter 
of een energiebespaarder? 

Is jouw school een goed voorbeeld als het om energiegebruik gaat of kan er meer bespaard worden 

en kan jij de schoolleiding daar een beetje bij helpen? Doe nu de test en je weet wat je te doen staat! 

A  Print dit formuliertje uit. (Het liefst in kleur.)

B  Pak een paperclip en schuif hem op het startvakje (onderaan). 

C  Beantwoord de vragen. Weet je het antwoord niet, vraag het dan aan je leerkracht. 

 -  als het antwoord JA  is blijft de paperclip in het vakje.

 -  als het antwoord NE E  is  mag de paperclip één vakje omhoog geschoven worden.

D Kijk hoeveel punten jouw school krijgt. Onderaan de pagina zie je de beoordeling .

Branden er lichten in lokalen waar niemand is?

Branden er lichten op de gang terwijl dat eigenlijk niet nodig is?

Is het in de winter meestal te warm bij jullie in de klas?

Blijven de lichten in de wc’s branden, gaan ze nooit automatisch uit?

Blijven de monitoren van de computers aan of gaan ze na een tijdje op de energiestand?

Staan er computers op stand-by?

Wordt koffie en/of thee warm gehouden op een warmhoudplaatje?

Staan er in de winter deuren of ramen open in ruimten waar de verwarming aan is?

Gaat de buitendeur in de winter vanzelf dicht met een veer?

Is het in de winter koud vlak bij het raam?

Hangen er in de winter dingen zoals theedoeken of jassen over de radiatoren?

Staan er ‘s winters kasten of andere meubels voor de radiatoren?

Staat de verwarming aan in ruimten waar niemand is?

Hebben de ramen enkel glas (één laag in plaats van twee)?

Worden lege batterijen in de vuilnisbak gegooid? 

Zitten de wanden van het vriesvak in de koelkast of de diepvrieskist vol ijs?  
 

Zo, dat waren de vragen! Kijk waar de paperclip nu staat en lees de score onderaan de pagina.

En, ben je een beetje tevreden over jullie school? 

13 - 16
Fantastisch hoor! 
Jullie school is een goed 
voorbeeld Volhouden zo ! 

9 - 12
Heel aardig! 
Jullie school doet al 
behoorlijk veel om 
energie te besparen. 
Loop de lijst nog maar 
eens na om te zien wat 
er nog beter kan.

Doe de test !
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5 - 8
Dat kan beter.  
Jullie laten zien dat 
jullie wel weten hoe het 
moet. Maar door iets 
meer moeite te doen 
kunnen jullie nog heel 
veel meer besparen. 

1 - 4
Een echte uitdaging! 
Jullie school is een 
grote energievreter. 
Doe je best om de 
meester of juf uit te 
leggen hoe het beter 
kan.

Deze energietest maakt onderdeel uit van het lespakket Natuurlijk Energie! Vraag ernaarbij de West-Vlaamse MOS- begeleiding
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