
Zeg #ByeByeGazon 
met jouw klas of school!



Waarom zegt jouw stad/gemeente ‘bye, bye, gazon’?

Heel simpel: maai je een grasveld telkens superkort, dan groeit er alleen... gras. En dat ziet er voor insecten, 
zoals vlinders en bijen, net zo leeg uit als een woestijn. Zij komen dus niet af op een kaal gazon. Nochtans zijn 
deze diertjes superbelangrijk, want zij staan in voor de bestuiving van planten die ons later groenten en fruit 
geven.

Helaas verdwijnen deze essentiële insecten in ijltempo... Daarin spelen allerlei factoren een rol. Toch is het 
héél eenvoudig om deze diertjes te helpen. Jouw stad- of gemeentebestuur zet er ook haar schouders onder 
en gaat op heel wat openbare grasvelden alvast minder maaien. Door bovendien zoveel mogelijk scholen en 
burgers bij de campagne te betrekken wordt er in de gemeente een maximaal aantal kleine biotoopjes ge-
creëerd waar onze gevleugelde vrienden gebruik van kunnen maken. Elk biotoopje vormt zo een belangrijke 
stapsteen in een alsmaar groeiend, groen netwerk. 

Waarom meedoen als school?

Ook jouw school kan een stukje gazon teruggeven aan de natuur want elke m2 telt! Zelfs als je stopt met 1 m2 
te maaien, krijg je al gauw een veel interessanter stuk natuur met langer, bloemenrijk gras.

Minder maaien = langer gras = het gratis lesmateriaal komt zomaar live voor je neus fladderen in de vorm van 
vlinders en andere kriebeldiertjes. Goed voor een hogere betrokkenheid van je leerlingen! 

Langer gras kan beter tegen de hitte én voorkomt uitdroging van de grond, met lagere omgevingstempera-
turen tot gevolg. Zo maken jullie samen het schooldomein en de schoolomgeving een pak klimaatrobuuster. 
Perfecte combi, toch?

Door je schoolkinderen te betrekken bij de actie, de raamposters mee naar huis te geven en een beknopte 
uitleg te geven in de wekelijkse nieuwsbrief, geraken ook ouders en grootouders vlot geïnspireerd. 

Geen geschikt grasveld op school? 
De stad/gemeente zoekt graag mee naar een gepast lapje grond in jouw buurt.

Jouw stad of gemeente zet haar beste beentje voor om 
de biodiversiteit te helpen en zegt ‘ByeByeGazon’. Draag 
met jouw school ook een steentje bij en sluit je aan bij deze 
succescampagne. Meedoen is supersimpel én... wie weet 
wint jouw klas wel een videocall met Dieter Coppens!

Hoe meedoen als school?



Hoe meedoen als school?

Zegt jouw school ook #ByeByeGazon? Leuk! 
Meedoen kan tussen 24 april en 30 mei en is heel eenvoudig. Zo kan het:

• Laat vanuit de school zo snel mogelijk aan jouw stad of gemeente weten dat je meedoet zodat je het 
startpakket kan ontvangen.  

• Bekijk samen met de kinderen van jouw klas de leuke introductiefilmpjes van Dieter Coppens op de  
website van #ByeByeGazon:

1. Het filmpje waarin Dieter kort, bondig en helder uitlegt waarom hij oproept om mee te doen 
aan #ByeByeGazon

2. Een tweede filmpje waarin hij de kinderen rechtstreeks aanspreekt in een call for action

• Kies een van deze 2 acties en trek naar buiten met de kinderen van jouw klas:

1. Klein maar fijn 
Baken per klas 1 m2 af en maai dit stuk nog maar 2 x per jaar (2de helft juni en eind september) 
en voer het maaisel af. 

2. Groter en groener 
Kies per klas of graad één groter grasveld op of rond het schooldomein uit, plaats er de berm-
bordjes met ‘Bedankt om niet te maaien’ bij en maai het slechts 2 x per jaar (2de helft juni en 
eind september) 

• Opdracht volbracht? Super! Surf samen met je leerlingen naar digitale teller op de webpagina, registreer 
de naam van jouw klas en het aantal vierkante meters en maak zo kans op het winnen van een videocall 
met Dieter.  

• Geef op de dag van de actie de raamposter mee zodat de kinderen ook hun (groot)ouders kunnen inspireren.

Mini-safari: grabbel een heleboel vergrootglazen, 
loeppotjes, een oud, wit laken en een schepnet bij 
elkaar en trek regelmatig naar jullie stuk grasland. 
Maak een klasdagboek en noteer welke veranderingen 
jullie waarnemen en welke insecten en planten jullie 
ontdekken. Ook hier komt de app Obsidentify meer 
dan goed van pas!

Schoolouders? Betrek ze bij de campagne

Dit is een gedroomde actie om ook de ouders van jouw school bij te betrekken:

• Elk kind krijgt een leuke poster mee naar huis. Wie thuis ook meedoet met de actie, hangt de poster aan 
de straatzijde aan het raam. 

• Op de posters staat een handige QR-code waarmee de ouders vlot en snel alle info terugvinden. 

• Wij leveren een kant-en-klaar tekstje over de campagne: handige, hapklare info voor in de wekelijkse 
nieuwsbrief van de school.

Win... Dieter Coppens in jouw klas!

Elke klas die zich op de webpagina registreert voor 31 mei maakt kans op een superleuke live videocall met 
niemand minder dan #ByeByeGazon-ambassadeur Dieter Coppens. 

Botanisch krijten: trek op speurtocht op of rond het 
schoolterrein en ontdek welke (on)kruiden er groeien. 
Download de app ObsIdentify: daarmee vind je snel 
de juiste soortnamen. Schrijf de naam van het plantje 
ernaast met stoepkrijt. Welke klas, leerling of leer-
kracht vindt de meeste soorten? Challenge accepted!

EXTRA IDEET
JE

EXTRA IDEET
JE



Wat leerkrachten zeggen over #byebyegazon op school:

Dieper graven?

Wil je wat dieper ingaan op het thema, laat je dan hier inspireren en klik op de volgende logo's: 

Wanneer?

• Meedoen kan vanaf 24 april. 

• Je klas registreren op de digitale teller kan tot en met 30 mei. 

• De eerste week van juni maken wij de winnaars bekend. 

• De laatste week van juni vinden de live videocalls met Dieter plaats 

‘#ByeByeGazon? 
Da’s voor mij als 
leerkracht echt 
de leukste actie 
van het jaar!’ 
Tina, kleuterjuf

‘Zelden zo veel 
veel respons van 
ouders gekregen, 
wat een toffe 
actie!’
Meester Bas

‘Een campagne 
met een super-
positieve insteek 
die weinig lestijd 
in beslag neemt, 
ideaal.’
Sam, leerkracht 
4de leerjaar

‘Na het bekijken 
van de filmpjes 
met Dieter waren 
de kinderen van 
mijn klas echt 
niet meer te hou-
den.’
Juf Isra

Surf naar www.byebyegazon.be  
en neem alvast een kijkje! 

Benieuwd naar de filmpjes van Dieter Coppens? 

https://byebyegazon.be/voorkempen/?playlist=db14e17&video=99cd518
https://www.mosvlaanderen.be/biodiversiteit
https://www.vlaanderen.be/week-van-de-bij/help-de-bij/help-de-bij-in-uw-school
https://leefmilieu.brussels/onderwijs/lesmateriaal/leermiddelen-thema-biodiversiteit
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