
	  

	  

	  

De	  duurzame	  uitdaging	  
	  
Aan	  alle	  experts	  van	  het	  IJburg	  College,	  	  
	  
Sinds	  	  juni	  dit	  jaar	  liggen	  er	  bijna	  500	  zonnepanelen	  op	  het	  dak	  van	  de	  school.	  Die	  leveren	  de	  
school	  veel	  op:	  naast	  groene	  stroom	  en	  financieel	  rendement	  voor	  iedereen	  die	  mee	  investeert,	  
geven	  ze	  ook	  nog	  eens	  stof	  tot	  nadenken,	  discussiëren,	  filosoferen,	  reflecteren	  of	  rekenen.	  	  	  
Hoe	  werkt	  een	  zonnepaneel?	  	  
Hoe	  veel	  wekken	  ze	  op,	  hoeveel	  kWh,	  en	  wat	  kan	  je	  daarmee?	  	  
Waarom	  niet	  gewoon	  verder	  met	  onze	  kolencentrales?	  	  
Is	  er	  echt	  een	  CO2-‐probleem?	  	  
Wat	  als	  ons	  gas	  op	  is?	  	  
Wat	  is	  klimaatverandering?	  Wat	  merken	  we	  daar	  van?	  	  
Wordt	  het	  straks	  echt	  80	  graden	  in	  de	  Sahara?	  	  
Heeft	  de	  vluchteling	  enstroom	  hier	  iets	  mee	  te	  maken?	  	  
Kunnen	  school,	  experts	  en	  leerlingen	  nog	  meer	  maatregelen	  nemen?	  	  
Waar	  halen	  we	  over	  10	  jaar	  onze	  energie	  vandaan?	  	  
Etc..,	  etc…	  
	  
Prijs	  voor	  maximaal	  educatief	  rendement	  	  
Welke	  invalshoek	  je	  neemt	  is	  aan	  jou.	  Er	  zijn	  geen	  beperkingen.	  Wel	  de	  uitdaging	  om	  tijdens	  de	  
les	  leerlingen	  te	  verleiden	  om	  zich	  te	  verdiepen	  in	  dit	  veelomvattende,	  urgente	  vraagstuk.	  	  
	  
Jury	  	  
De	  leerlingen	  zijn	  de	  jury.	  Via	  de	  leerlingenraad	  kan	  aan	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar	  iedere	  
stamgroep	  een	  top	  3	  samenstellen	  van	  leerkrachten.	  Winnaar	  is	  de	  leerkracht	  die	  op	  de	  meest	  
originele,	  innovatieve	  prikkelende,	  alarmerende	  of	  misschien	  wel	  poëtische	  wijze	  de	  zon,	  de	  
panelen	  en/of	  bijbehorende	  problemen	  en	  kansen	  in	  de	  lesstof	  heeft	  verweven.	  	  	  
	  
Paultje	  van	  het	  Zuiderlicht	  
De	  prijs	  is	  een	  wisselbokaal	  die	  de	  winnaar	  een	  jaar	  lang	  mag	  neerzetten	  op	  een	  plek	  naar	  keuze,	  
thuis,	  in	  een	  lokaal	  of	  waar	  dan	  ook.	  Het	  is	  niet	  zo	  maar	  een	  wisselbokaal,	  maar	  een	  echt	  
kunstwerk.	  Paultje	  is	  een	  ontwerp	  in	  wording	  van	  kunstenaar	  Jeroen	  Bisscheroux.	  	  
Via	  onze	  eigen	  kanalen	  en	  via	  de	  media	  delen	  we	  jullie	  verhalen,	  ervaringen	  en	  ideeën,	  zodat	  
jullie	  weer	  anderen	  inspireren	  om	  jullie	  voorbeeld	  te	  volgen.	  	  
	  
Namens	  alle	  leden	  van	  Zuiderlicht	  wensen	  we	  jullie	  veel	  plezier,	  inspiratie	  en	  succes!	  


