
Verslag Wereldburgerraad 29 januari 2015 

Op donderdag 29 januari 2015 kwam de Wereldburgerraad voor de 6de keer samen. Deze keer stond 

het thema ‘Dikketruiendag’ centraal. ‘Dikketruiendag’ is een actie van de Vlaamse Overheid die 

ondertussen al goed is ingeburgerd in het onderwijs. Op deze dag zetten we allemaal de verwarming 

enkele graden lager om energie te besparen. Door de verwarming  nog maar 1 graad lager te zetten, 

kan men wel 6% energie besparen en zo de CO²-uitstoot verminderen. Zoals de actie al doet blijken, 

dragen we die dag een dikke trui om ons te beschermen tegen de lagere temperatuur. Elk jaar gaat 

de actie door rond 16 februari. Op deze dag trad het Kyoto-protocol in werking. Dit jaar gaat 

‘Dikketruiendag’ door op vrijdag 13 februari 2015.  

Verslag vergadering 

De vergadering van de Wereldburgerraad begon omstreeks 12h30 en eindigde om 13h00. 

- Inleiding Dikketruiendag 

De kinderen maakten kennis met ‘Dikketruiendag’. Vooral de kinderen van het vierde tot en 

met het zesde leerjaar namen in het gesprek een belangrijke rol in. Ze vertelden uit hun 

eigen ervaringen aan de kleinere kinderen wat ‘Dikketruiendag’ inhoudt.  

 

- Broeikaseffect 

‘Dikketruiendag’ gaat om uitstoot te verminderen door energie besparen, maar waarom? De 

leerlingen van de Wereldburgerraad gingen op zoek en vonden als probleem het 

broeikaseffect. Het natuurverschijnsel werd uitgespit. 

 

- Wat kunnen wij doen? 

De Wereldburgerraad stelden enkele actiepunten of tips op om energie te besparen.  

 

Acties: 

 Temperatuur wat lager zetten. 

 Warme kledij aandoen. 

 Met de fiets naar school.  

 Elektriciteit besparen. 

 Bomen planten. 

 Volgende week een seuzze (dekentje) 

 meenemen. 

 

- Seuzze-week 

Introductie van de actie ‘Seuzze-week’. Omwille van carnaval is het moeilijk om aandacht te 

schenken aan ‘Dikketruiendag’. Vandaar besliste de Wereldburgerraad om gedurende die 

week een ‘Seuzze-week’ te houden. Iedereen mag gedurende die week een dekentje 

meenemen. De kinderen stelden later op de dag van de vergadering de actie voor in hun 

klas. Elke leerkracht krijgt een brief om mee te geven naar huis. 

 

- Dikketruiendaglied! 

Als afsluiter op de vergadering werden de presentatietjes ingeoefend en zongen we samen 

het Dikkentruiendaglied.  


