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2016: Vraag van wethouder trigger voor ontstaan concept Sdvdd
In het najaar van 2015 neemt wethouder Nicole Olland van Gemeente Rheden neemt het initiatief om ‘iets met
duurzaamheid en kinderen te doen’ in aanloop naar de Klimaatconferentie in Parijs. Haar vraag leidde tot de eerste
Schooldag van de duurzaamheid op 10-10-2016:
•
•
•
•
•

2.300 basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8 op
15 basisscholen
130 vrijwilligers waaronder 60 ROC studenten
40 lokale bedrijven en maatschappelijke
organisaties en
burgemeester, wethouders en raadsleden

De Schooldag van de duurzaamheid werd voorafgegaan
door een partnerbijeenkomst, een kick-off onder leiding
van Reinier van den Berg met 200 kinderen en
afgesloten met een fotowedstrijd.

Teaser als start van de Schooldag op de scholen: https://vimeo.com/430679531

Interview met Nicolle Olland door Reinier van den Berg: https://vimeo.com/295769328
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In de media
De eerste lokale uitvoering van de Schooldag van de duurzaamheid kreeg zeer uitvoerig aandacht in de lokale en
regionale media.

2017: Ontwikkeling van een gemeenschappelijke kindertaal
Begin 2017 zijn de SDGs met subdoelen vereenvoudigd naar 7 Kinder Global Goals. De vereenvoudiging is
wetenschappelijk onderbouwd vanuit het Framework for Strategic Sustainable Development van The Natural Step.
In het voorjaar van 2020 is de naam veranderd in Junior Global Goals. De JGGs worden ter beschikking aangeboden
onder de voorwaarden van de volgende Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieelGeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal.
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Oprichting van de stichting
Sdvdd is in september 2017 als Stichting ingeschreven bij de KvK. Het huidige bestuur bestaat uit vier leden. Hun
motivatie om bestuurslid te zijn voor Sdvdd, staat op: https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/over-ons/.
Naam bestuurslid

Rol in bestuur

Rol in dagelijks werk

Isabelle van Aarle

Voorzitter/ entertainment specialist met
oog voor kwaliteit doe-activiteiten kinderen

Directeur business development Cosmo
Hospitality

Reinier van den Berg

Secretaris / Wetenschapper

Klimaatspecialist/ weerman/ senior
manager Communicatie en PR bij PyrOil

Alan Lentz

Penningmeester/ Duurzaamheidsspecialist

Duurzaamheidsadviseur

Karin Jansens

Algemeen bestuurslid/ MKB specialist

Hoofd Partnerteam bij MVO Nederland

Het huidige kernteam van Sdvdd:
Naam kernteamlid

Rol kernteam

Rol in dagelijks werk

Judy van der Lijke

Programmamanager/ wetenschappelijke
onderbouwing

Zelfstandig adviseur

Tjitske Ypma

Specialist Communicatie

Zelfstandig communicatiespecialist

Berko Mulder

Specialist traditionele en nieuwe media

Oprichter en eigenaar van Het
Nieuwe Kader, Arnhem

In de media

•

27 juni: Nieuwsbrief VNG

•

19 oktober: Interview met ToekomstBehendig

•

24 oktober: Artikel in Regiobode

•

28 oktober: Verslag Rhedense Schooldag van de duurzaamheid in Rhedens Nieuws

•

3 november: Artikel in OndernemersBelang

•

30 november: Realisatie van de mooiste kinderwens

•

15 december: Tentoonstelling kinderwensen
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2018: Schijf van Zeven als beeldmerk van de Junior Global Goals
‘Samen sterk voor een leuker, eerlijker en schoner leven’
De Schijf van Zeven is het beeldmerk van de gezamenlijke Junior
Global Goals. Kennis van de Schijf van Zeven en daarnaar handelen,
draagt bij aan het realiseren van een duurzame wereld en de Global
Goals. Ieder doel kan op zichzelf staand worden ingezet, maar
draagt ook binnen de Schijf van Zeven als geheel bij aan de
bewustwording wat een duurzame wereld inhoudt.

Landelijke introductie Junior Global Goals

•

8 oktober: Kinderen vragen op 10.10 wat de favoriete Global Goal is van Nederland

•

8 oktober: Kinderen halen Global Goals dromen op – Artikel in Hoorns Dagblad

•

11 oktober: Kinderen haalden Global Goals dromen op – Artikel in Rhedens Nieuws

•

Teaser Dag van de Duurzaamheid 2018: https://vimeo.com/298396259
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In de media: 1e Hoornse Schooldag van de duurzaamheid

•

25 september: Hoorn doet mee aan Schooldag van de duurzaamheid

•

5 oktober: Sterren kijken in aanloop naar de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid

•

6 oktober: 200 kinderen maken ruimtereis

•

2 november: Schooldag van de duurzaamheid in Hoorn

•

29 november: Uitreiking winnares Raphaella (10) van ‘gekleurde kinderwens’ op film

•

29 november: SUEZ reikt tweede prijs ‘gekleurde kinderwens’ uit aan Tosia

•

30 november: Raphaella (10) wint wedstrijd ‘gekleurde kinderwens’

•

13 december: 1e Hoornse Schooldag van de duurzaamheid groot succes – filmverslag

2019: Start Expert Raad
In het voorjaar van 2019 werd de Expert Raad opgericht. De huidige leden zijn:
Naam lid

Rol in dagelijks werk

Prof. dr. ir. André Nijhof

Professor Sustainable Business and Stewardship Nyenrode Business Universiteit

Erik Verbeek

Directeur-bestuurder VVGO Bunschoten-Spakenburg

Tanja van Nes
Dr. Lizzy Doorewaard

Beleidsadviseur School en Omgeving PO-Raad
Ervaren toezichthouder bij o.a. Staatsbosbeheer en vicevoorzitter bij NPO,
Beroepscommissaris
Leerkracht Montessorischool Arnhem, HB specialist, ontwikkelingspsycholoog
Expert duurzaamheid, eigenaar Optimal Planet en Optimal SCANS
Partner bij AmbassadorWise/ MVO manager van het jaar 2019 / voormalig Head of
Sustainable Development Interface

Janneke van Maasakkers
Reinier de Nooij
Geanne van Arkel
Hugo von Meijenfeldt

Senior Sustainability Adviseur bijMin. I&W/ voormalig coördinator Implementatie
Global Goals Min. BuZa

Steven de Vries
Roel van Raaij

Adviseur bij Hiemstra & De Vries/ voormalig domeinregisseur bij PO-Raad
Senior officer Min. LNV
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Krachtige bevestiging van ingeslagen route
De Junior Global Goals worden het thema van de Nationale Voorleesactie
op de Dag van de Duurzaamheid 2019, waarmee het verhaal duizenden
leerlingen op basisscholen bereikt. Hiervoor werd opgetrokken met
Duurzame PABO en Leren voor Morgen.

Landelijke kick-off van de Voorleesactie
De landelijke kick-off van de Voorleesactie werd door ons georganiseerd
en vond plaats op een basisschool in gemeente Rheden, in 2019 volgens de VNG de ‘meest inspirerende Global Goals
gemeente’ in Nederland. Tijdens de kick-off werd actrice Petra Laseur door de burgemeester van gemeente Rheden
benoemd tot eerste Klimaatvoorleesgrootouder van Nederland.
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In de media

•

27 maart: Kinderwens wordt uitgevoerd met Raphaella’s natuurmarkt

•

10 oktober: Radio Omroep Gelderland interviewt Sarah, host van de kick-off (Sarah acteerde van 2016-2019
als Saar voor de karakters Sem&Saar)

•

11 oktober: Gemeente Rheden host Kick-off Voorleesactie Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs

•

15 oktober: Groene pleinen en gerepareerde spullen op Rhedense Schooldag van de duurzaamheid

•

26 november: 3e Rhedense Schooldag van de duurzaamheid (filmverslag)

2020: Een jaar vol beperkingen door Corona
In maart 2020 werd onze gehele samenleving geraakt door het Corona virus en gingen de (basis)scholen voor een
flinke periode dicht. Het heropenen van de basisscholen gaf ruimte om de programma’s van Sdvdd uit te voeren,
maar in een aangepaste vorm. Namelijk zonder bezoek en hulp van buiten.
We hebben ons programma daarom verder gedigitaliseerd en de nieuwe workshop die we ontwikkelden bij het thema
van de landelijke Voorleesactie, zo gemaakt dat deze zonder hulp van buiten kon worden uitgevoerd. In het najaar
van 2020 namen ruim 40 basisscholen met 4.700 leerlingen deel aan deze workshop. Testimonials van variant 1
staan op: https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/testimonials-variant-1/. Een fotostream staat op:
https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/fotostream-NationaleSdvdd-2020/.
In gemeente Lingewaard organiseerden we in oktober op vier basisscholen met bijna 1.000 leerlingen een variant 3
programma. Voor de lokale Schooldagen variant 4 in gemeente Hoorn (3e editie) en Koggenland (1e editie) werkten
we samen met MAK Blokweer, het NME centrum van gemeente Hoorn. Voor beide Sdvdds is een eigen website
beschikbaar: https://hoorn.schooldagvandeduurzaamheid.nl/ en
https://koggenland.schooldagvandeduurzaamheid.nl/.

Extra activiteiten
Door de invloed van het Corona virus waren basisscholen en gemeenten voor ons moeilijk benaderbaar. Daardoor
ontstond ruimte om wat andere zaken op te pakken zoals:
•

Win de Wereld Challenge en Afval Challenge – online challenges ter ondersteuning van leerkrachten bij (het
opstarten van) het thuisonderwijs;
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•

•
•

Verzorgen van vijf kinderverhalen aan het boek ‘Ubuntu, wij zijn de Aarde’.
Lancering van het boek vond plaats op Mandeladag (18 juli) in (online) bijzijn
van o.a. Jan Terlouw en prinses Irene;
In 2e helft van 2020 gestart met productie van ‘De Aarde is ons lief’, het lied
over de Junior Global Goals;
Erkend als leerbedrijf en gestart met begeleiding van twee MBO niveau 4
studenten.

Tevens zijn we op enkele vraagstukken ondersteund vanuit het EY Corporate
Responsibility Programma.

Nieuwe Sem&Saar
De Sem&Saar die vanaf 2017 acteerden in de
instructievideo’s zijn te groot geworden en daarom gingen
we op zoek naar twee nieuwe kinderen. Tien kinderen kwamen
auditie doen in de studio van Het Nieuwe Kader. Dat leverde
een nieuwe Sem&Saar op. Beide kinderen waren 9 jaar.
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Interviews
•

10 december: Interview met ibs Ababil in Schiedam - Junior Global Goals in zelfgeschreven verhalen over

duurzaamheid
•

18 december: Interview met kov Keet in de Kerk in Roermond - Schooldag van de duurzaamheid zet onze

kinderen op speelse manier aan het denken

In de media
12 juni: Nieuwe Sem en Saar gezocht voor
Schooldag van de duurzaamheid
27 september: Kinderwens wordt werkelijkheid
met Tosiamarkt
24 oktober: Op stap met vlogger Desi: op
schoolpleinsafari (vlog)
1 november: Leerlingen Kompas in Hoorn op
ontdekkingstocht in Technobiel
10 november: Schooldag van de duurzaamheid op
IKC Het Sterrenbos in Huissen
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