
Beste meneer/mevrouw ……, 
 
Voor mij is het klimaat heel belangrijk, en ik vind dat we alles moeten doen om deze te 
beschermen. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat dit op onze school beter behandeld 
wordt, zodat alle leerlingen over de wetenschappelijke feiten en de maatschappelijke 
gevolgen leren.  
De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht voor klimaatverandering. Zo zijn er natuurlijk de 
klimaatstakingen geweest, maar daarnaast zien we in de media steeds meer natuurrampen 
die worden verergerd door klimaatverandering. Helaas is er bij ons op school niet genoeg 
aandacht voor, en vind ik dat het beter moet. 
 
Ik neem deel aan de 'Klimaat in de Klas' campagne van Fridays For Future om ervoor te 
zorgen dat leerlingen op school de kennis krijgen over de crisis waarin we ons op dit moment 
bevinden. We hebben 3 eisen: 

1. De klimaatcrisis geïntegreerd in alle schoolvakken waaronder economie, 
maatschappijleer en aardrijkskunde. 

Door klimaat te integreren in alle bestaande lessen kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen 
een volledig beeld krijgen van de klimaatcrisis. Op dit moment wordt dit onderwerp bij 
sommige vakken behandeld, maar vaak sluit het niet goed bij elkaar aan. Ook verschilt het 
per school, per docent en per vak hoeveel aandacht er aan wordt besteed. Zo maken veel 
leerlingen de middelbare school af zonder de realiteit te hebben geleerd over de 
klimaatcrisis. 
 
2. Trainingen voor alle docenten om les te geven over de klimaatcrisis. 
Om leraren voor te bereiden op het geven van deze lessen is het belangrijk dat ze goed 
getraind worden. Daarom pleiten we voor trainingsdagen waarop leraren van alle vakken 
leren hoe ze klimaatonderwijs kunnen integreren in hun lessen. Zo zorgen we ervoor dat de 
verschillende lessen bij elkaar aansluiten en dat elke leerling, ongeacht zijn/haar/diens 
vakkenpakket, klimaatonderwijs krijgt gebaseerd op wetenschappelijke feiten. 
 
3. Verbreek banden van scholen en onderwijsorganisaties met de fossiele industrie. 
Het is erg belangrijk dat deze lessen uitgaan van de meest recente wetenschappelijke 
inzichten. Onafhankelijk onderzoek moet de basis vormen, niet het privébelang van 
bedrijven. Het moet namelijk afgelopen zijn met de invloed van fossiele bedrijven op het 
onderwijs. Gastcolleges en lesmateriaal van Shell vormen een gevaar voor het onderwijs, 
aangezien leerlingen hierdoor verkeerde informatie krijgen over de rol van fossiele bedrijven 
in de klimaatcrisis.    
 
Ik zou graag willen praten met de schoolleiding om te zien hoe we deze eisen op onze 
school kunnen toepassen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
... 
 


