Aanvraagformulier voor de toelage voor het
project ‘Leuvense Klimaatscholen’ voor Leuvense
scholen.
Gegevens van de Aanvrager
Naam verantwoordelijke project Leuvense Klimaatscholen: ................................................................
Functie: .........................................................................................................................................................
e-mailadres: .................................................................................... Tel: ......................................................

Gegevens school:
School: ..................................................................................................... met schoolnummer*: ..............
*ook te vinden via http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/

Straat en nummer: .......................................................................................................................................
Postcode en gemeente: ...............................................................................................................................
Website: .......................................................................................................................................................
Directeur: ......................................................................................................................................................
Rekeningnummer: ........................................................................................................................................
Op naam van de school / op naam van*: .....................................................................................................
*schrappen wat niet past

GEGEVENS SCHOOL:
Aanvraag toelage:

JA / NEE* : toelage voor initiatieven rond afvalpreventie
JA / NEE* : toelage voor initiatieven rond Natuur op school
JA / NEE* : toelage voor initiatieven rond water
JA / NEE* : toelage voor initiatieven rond energie
JA / NEE* : toelage voor initiatieven rond duurzame voeding
JA / NEE* : toelage voor brevet ‘klimaatschool van het schooljaar 20..-20..’
JA / NEE* : toelage voor de wekelijkse aankoop van biofruit
*schrappen wat niet past

Toe te voegen bijlagen:
- Een evaluatieverslag van de werking rond het project ‘Leuvense Klimaatscholen’ tijdens het
betreffende schooljaar. Dit bevat minstens een overzicht van de uitgevoerde acties en/of educatieve
uitwerking en kan daarnaast verslagen, foto’s, … bevatten van de werking, maar evengoed een link
naar de schoolwebsite waar alles op staat.
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- Bij aanvraag van de toelage voor brevet ‘klimaatschool van het schooljaar 20..-20.. verwachten we in
het evaluatieverslag duidelijk terug te vinden om welke (minimum) drie acties (die milieuwinst leveren
en/of sensibiliseren) het gaat, hoe deze zijn verlopen en/of hoe deze educatief werden uitgewerkt en
hoe minstens één actie in de kijker werd gezet onder de noemer ‘actie voor een klimaatneutraal
Leuven’.
- Bij aanvraag toelage voor de wekelijkse aankoop van bio-fruit: het ingevulde document voor staving
van de kosten van de aankoop van biofruit van dat schooljaar samen met een kopie van de facturen.

Ondertekening:
Aanvraag gedaan op datum: .....................................................................................................................

Handtekening aanvrager: ..........................................................................................................................

Handtekening directeur: ............................................................................................................................
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