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*Schooltuinieren loopt door van februari 2019 tot oktober 2019

Gratis les
Iedere groep mag zich 1x inschrijven voor een gratis les. Ieder kind mag in zijn basisschoolperiode ook
1x meedoen met een Schooltuinieren programma. Dit is naast het jaarlijks inschrijven voor een losse les
op uw NME locatie. Kijk hier voor de dichtstbijzijnde locatie om te tuinieren.

U kunt zich inschrijven tot vrijdag 8 juni.
Extra les afnemen
Naast een gratis les per groep, kunt u extra lessen afnemen.
De kosten voor een extra les bedraagt €95 per groep (m.u.v. de les Leven van de Natuur €170)
U kunt zich hier voor de (extra) lessen inschrijven of de QR code scannen. U heeft daarvoor wel
inloggevens nodig. Die krijgt uw school via de e-mail.
.

Beschrijving van de lessen
Beestenboel
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel
Beschrijving

Aanwijzingen

1 en 2
augustus t/m oktober 2018
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Voornamelijk buiten op de kinderboerderij
De kleuters maken kennis met de dieren op de kinderboerderij.
De leerlingen verkennen in groepjes de boerderij. Met behulp van een
bolderwagen vol opdrachten ervaren de kleuters dat dieren te
herkennen zijn aan hun snuit, staart, poep, vacht.
Per groepje van maximaal 6 kinderen is een begeleider nodig, die de
opdrachtkaarten voorleest.
De les vindt voor het grootste deel buiten plaats. Zorg dat de kleuters
gekleed zijn op het weer.

Alles voor een pannenkoek
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

Aanwijzingen

1 en 2
oktober t/m december 2018
90 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
leslokaal en terrein kinderboerderij
De leerlingen hebben ervaren dat we voor ons dagelijks voedsel
afhankelijk zijn van dieren en planten. De leerlingen weten waar de
melk, eieren en meel vandaan komen.
Na een korte introductie gaan de leerlingen op de boerderij de
ingrediënten verzamelen voor het maken van pannenkoeken.
Uiteraard ligt de nadruk van deze les op de herkomst en gebruik van
deze bestanddelen.
Na het maken van beslag, enkele bakvoorschriften en veiligheids-aanwijzingen
gaan de leerlingen onder leiding van een
begeleider zelf pannenkoeken bakken. Uiteraard worden de
pannenkoeken lekker opgegeten.
In verband met het werken in groepjes is per 5 à 6 leerlingen een
begeleider noodzakelijk. Er kunnen maximaal 6 groepjes gemaakt
worden.

Melk
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

Aanwijzingen

3 en 4
maart en april 2019
90 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
leslokaal en terrein kinderboerderij
Na afloop van de lessenserie hebben de leerlingen het productieproces van ‘melk als grondstof’ tot ‘eindproduct voor menselijk gebruik’
ervaren.
De voorbereidende activiteit op school maakt de leerlingen bewust van
het feit dat melk en melkproducten een belangrijk deel van hun
voeding uit maken.
De les in het CNME begint met een kringgesprek. Daarna gaan de leerlingen aan
de slag met allerlei doe- en kijkopdrachten. Er wordt o.a. boter gemaakt, melk
geproefd en gekeken hoe een geit wordt gemolken. Tevens zien de leerlingen
wat een koe allemaal eet en drinkt en hoeveel melk ze geeft.
In verband met het werken in groepjes is per 5 à 6 leerlingen een
begeleider noodzakelijk.

Knaagdieren
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

5 en 6
januari en februari 2019
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Leslokaal
Na afloop van de les weten de leerlingen wat knaagdieren zijn en kunnen zij
enkele kenmerken benoemen.
Kennen zij de leefwereld van de knaagdieren en weten zij welke plaats
knaagdieren innemen in de natuur. Ook weten de leerlingen dat overlast door
knaagdieren vrijwel altijd wordt veroorzaakt door menselijk gedrag.
In het lokaal zijn verschillende knaagdieren aanwezig. Tijdens het kringgesprek
worden verschillende kenmerken van knaagdieren besproken. Daarna gaan de
kinderen in groepjes aan het werk met
verschillende opdrachten.

Bijen
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

7 en 8
mei t/m juli 2019
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
leslokaal en terrein kinderboerderij
Door middel van ervarend leren maken de leerlingen kennis met bijen. Zij
onderkennen het belang van de bij voor de natuur en voor de eigen
voedselvoorziening. Zij brengen waardering op voor bijen en de honingbij in het
bijzonder.
Na een inleiding over allerlei aspecten van het leven van de honingbij, gaan de
kinderen aan de slag met de “bijenkaart”. Hierin komen onderwerpen aan de orde
zoals de taken van de werkster, de bijendans, honing, e.d.

Leven van de natuur
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel
Beschrijving

Aanwijzingen

7
augustus t/m oktober 2018
hele ochtend of middag
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
buiten
De leerlingen leren dat de mens basisbehoeften heeft om te overleven
en dat de mens voor zijn basisbehoeften afhankelijk is van de natuur.
De klas wordt een groep die moet zien te overleven in de natuur.
De leerlingen komen erachter dat alles wat nodig is om in leven te
blijven in de natuur te vinden is.
Samenwerken is hierin een belangrijke sleutel. Om te leven in de natuur is het
noodzakelijk om in een groep de handen ineen slaan om te kunnen overleven.
Stevige schoenen en kleding die vies mag worden zijn absoluut
Noodzakelijk. Deze les vindt buiten plaats.

Schooltuinieren
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie

5, 6, 7
Het betreft een programma dat meegroeit met de seizoenen en na de
zomervakantie doorloopt tot en met de oogst.
Variabel, ongeveer 75 minuten per les.
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Educatieve Tuinen en in de klas.

Beschrijving

Extra informatie

De leerlingen onderhouden zelf een tuin. Zo leren ze waar hun voedsel vandaan
komt, hoe ze hun producten kunnen bereiden en wat gezonde voeding is. De
leerlingen gaan zelfstandig en samen aan de slag. Zij leren wat een plant nodig
heeft om te groeien en bloemen en vruchten te maken.
De educatief medewerker van de tuin bij u in de buurt neemt voor aanvang van
het tuinprogramma contact met u op, om de mogelijkheden voor schooltuinieren
door te nemen en het programma in te plannen.

