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De drie winnaars van Challenge #2 van de online plusklas van HB Atelier zijn bekend:  
Tom (11 jaar) wint met zijn ideeën voor ander vervoer en energie de 1e prijs, 

uitgereikt door Joris Elbers, bestuurder Samenwerkingsverband PO 30 06  
 

Honderddertig geweldige inzendingen …  

Ruim tweehonderd leerlingen hebben zich aangemeld voor Challenge #2 ‘Klimaatverandering 

stoppen’. Ze hebben deelgenomen aan live workshops en gastsprekerslessen. Ook konden ze 

hun beste idee indienen om klimaatverandering te stoppen in hun eigen omgeving. Dat konden 

ze doen in de vorm van een motie ‘Vreemd aan de orde’, bestemd voor hun eigen gemeenteraad.  

Hun beste idee konden ze onderbouwen met een creatieve uiting.  

Ruim honderddertig kinderen gaven gehoor aan de HB Challenge. De jury had er een behoorlijke 

kluif aan om hieruit te kiezen voor de beste drie. De 1e prijs is gewonnen door Tom (11) die met 

zijn idee de oplossing aandraagt voor kerosine uit vliegtuigen en energie uit muien van de zee.  

De 2e prijs is gewonnen door Lisara (10) met haar geweldige en goed onderbouwde idee over 

bandenspanning. De 3e prijs is voor Nina en Jasmijn (10), die een eco-school willen bouwen.  

In dit filmpje zie je de winnaars en andere geweldige inzendingen. Van Instagram account tot 

games. Kinderen hebben de toekomst. De 17 werelddoelen zijn er ook voor hen.  

We hopen dat gemeenteraden luisteren naar hun ideeën, net als bij Mayra (8) in Meierijstad. Top!  

In januari start het HB Atelier met Challenge #3. We vragen dan aan leerlingen om na te denken 

over Werelddoel 1: Geen armoede. Doe je weer mee? HBchallenge@passendonderwijsthuis.nl  

Challenge #2 Klimaatverandering stoppen 

 

Jury kiest uit meer dan honderddertig inzendingen de 

tips van Tom (11) om klimaatverandering te stoppen!  
 

 

 

Een betere wereld 

De Challenge is een online opdracht waarbij we je vragen om mee te denken over de oplossing van 

een probleem. In de eerste challenge vragen we om ideeën te bedenken over hoe we ervoor kunnen 

zorgen dat elk kind naar school kan. Want ook voor het coronavirus waren er wereldwijd heel veel 

kinderen die niet elke dag naar school konden.  

 

Bekijk het promo filmpje hier!   
 

Meedoen met de Challenge? Zo werkt dat! 

Je kunt je aanmelden via het formulier op onze website www.hb-atelier.online. Dat kan tot 20 mei. 

Hierna krijgen jij en je juf of meester een mail met meer informatie. Elke week kun je online hulp 

vragen voor de uitwerking van jouw idee. Je wordt online begeleid door juffen en meesters van 

plusklassen in het HB Atelier. Jouw uiteindelijke idee stuur je eind juni in. Een jury kiest vervolgens 

een paar prijswinnaars!  

De Challenges zijn bedoeld om kinderen, met name uit de bovenbouw van de basisschool, extra 

uitdaging te bieden. Maar iedereen kan en mag meedoen. 

 

Een betere wereld voor jou en mij 

Onze Challenge is gekoppeld aan de 17 Werelddoelen. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de 

wereld in 2030 een betere plaats is om in te leven. Een wereld, waarin minder honger is. Een wereld 

waarin we goed voor elkaar zorgen. Een wereld waarin landen samenwerken aan gezondheid en 

zorgen voor goed onderwijs. Een betere wereld dus, voor jou, voor mij en voor iedereen. 
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