ZONNEPANELEN OP DAK
OPENBARE BASISSCHOOL DE HORN
Op het dak van Openbare Basisschool (Obs) De Horn in
ze richtlijnen gegeven bij de
Wijk bij Duurstede liggen sinds augustus 128 zonnepanelen. keuze van een leverancier.”
Met de hulp van schooldakcoach Gijs van de Laar van
Stichting Schooldakrevolutie is dat allemaal vlotjes verlopen. Schooldakrevolutie geeft ook
advies over de financiering.
Henny Sikken is voorzitter
Gijs: “Naast zelf financieren,
dakkaart. Daarop staan alle
van het College van Bestuur
kan lenen via de Scholen
scholen in Nederland mét en
bij Stichting Openbaar
Energiebespaarlening
zonder zonnepanelen. Bij elke
Onderwijs Wijk bij Duurstede,
aantrekkelijk zijn. Met de
school staat een dakscan,
waar Obs De Horn onder valt.
besparing op de energierekemet het aantal zonnepanelen
ning kan een school de lening
Onze missie is:
aflossen.”

Zonnepanelen op alle lege schooldaken

Henny: “Voor de aanleg van
zonnepanelen hebben we
Schooldakrevolutie om advies
gevraagd.”
Gijs: “Onze missie is
‘Zonnepanelen op alle lege
schooldaken’. Daarbij werken
we met een online School-

dat op het dak kan en wat de
terugverdientijd is. Aan de
hand van de dakscan van De
Horn heb ik met Henny en de
gemeente de mogelijkheden
en wensen besproken. En ik
heb de kosten en opbrengsten in kaart gebracht en

Scholen kunnen bij Schooldakrevolutie ook terecht voor
educatie. Gijs: “Leerkrachten
kunnen lesmateriaal op onze
website vinden. Bij De Horn
vroegen ze of ik een gastles
wilde geven aan groep 5.”
Henny: “Wij besteden veel
aandacht aan duurzaamheid

Gijs van de Laar en Henny Sikken
bij de zonnepanelen

in de lessen en de kinderen
vonden de les fantastisch.
Ze hebben een zonnebloem
geknutseld met een kleine
zonnecel erop, zodat de
bloem echt gaat draaien in
de zon. Met een felle lamp
konden de kinderen dat meteen in de praktijk brengen.”
De inzet van Stichting
Schooldakrevolutie maakt
deel uit van het programma
Duurzame Scholen van de
provincie Utrecht. Daaraan
werkt ook Ruimte-OK mee,
kenniscentrum voor gezonde
en duurzame scholen
(provincie-utrecht.nl/zon).
Lees het uitgebreide artikel
op provincie-utrecht.nl.

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht

