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*Schooltuinieren loopt door tot oktober 2017
Let op:
Iedere groep mag zich 1x inschrijven voor een les. Ieder kind mag in zijn basisschoolperiode
1x meedoen met een Schooltuinieren programma. Dit is naast het jaarlijks inschrijven voor
een losse les.
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Beschrijving van de lessen
Beestenboel
Groep
Periode
Lesduur
Gegeven door
Locatie
Lesdoel

Beschrijving

Aanwijzingen

Wauw, het leeft!
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

Aanwijzingen

1 en 2
Februari en maart 2017
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Leslokaal en terrein van Kinderboerderij ‘de Kooi’.
De kinderen komen in contact met de meest bekende boerderijdieren
(kip, geit, koe, schaap, paard, varken en konijn). Ze ervaren met hun
zintuigen de verschillen tussen deze dieren wat betreft de veren,
vachten, snuiten, poten, uitwerpselen en het voer dat ze eten.
Na een inleidend kringgesprek, waarbij een echt konijn centraal staat,
gaan de kinderen kennis maken met de andere boerderijdieren. Vanuit
de “beestenboelkar” worden allerlei speelse opdrachten uitgevoerd: ze
voelen de vachten, aaien, borstelen en voeren de dieren, ruiken hun
uitwerpselen, speuren naar hun pootafdrukken en zoeken al puzzelend
naar de juiste snuit bij het juiste dier.
In verband met het werken in groepjes is per 5 á 6 leerlingen een
actieve begeleider nodig, die de opdrachten voorleest en de kinderen
helpt bij de dieren. Er kunnen maximaal 6 groepjes gemaakt worden.

1 en 2
mei en juni 2017
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Leslokaal op kinderboerderij de Kooi
Doordat de leerlingen tijdens de les levend en niet levend materiaal
voorzichtig mogen voelen, bekijken en benoemen, ervaren de leerlingen
het verschil tussen levend en niet levend materiaal.
Bij de les Wauw, het leeft staat verwondering van (jong) leven centraal.
Bij iedere opdracht krijgen de leerlingen o.a. de volgende vragen: Is het
een dier? Is het een plant? Als het geen dier is en ook geen plant, dan
leeft het niet.
Het laatste kwartier van de les gaan de leerlingen samen met de
leerkracht en begeleiders op de boerderij op zoek naar levend en niet
levend materiaal.
Extra begeleiding (1 ouder per 5 à 6 leerlingen) is noodzakelijk

In de sloot, uit de sloot
Groep
3 en 4
Periode
Mei en juni 2017
Lesduur
75 minuten
Te geven door
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Locatie
Leslokaal op kinderboerderij de Kooi en sloten bij de kinderboerderij.
Doel
De leerlingen maken kennis met de grote verscheidenheid aan dierlijke
levensvormen in de sloot.

Beschrijving

Aanwijzingen

Huisdieren
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

Aanwijzingen

Uitvogelen
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

Na een kort inleidend kringgesprek gaan de kinderen (in tweetallen) met
behulp van een schepnet diertjes vangen in de sloten bij de
kinderboerderij. De diertjes worden meegenomen naar het lokaal en in
bakken gedaan, goed bekeken en eventueel op naam gebracht.
Het is verstandig als de kinderen voor deze les kleren en schoenen
dragen die vies mogen worden. Per 4 leerlingen is een volwassen
begeleider nodig.

3 en 4
November en december 2016
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Leslokaal op kinderboerderij de Kooi.
De leerlingen hebben de verantwoordelijkheden ervaren die het hebben
van huisdieren met zich meebrengen. Bovendien leren zij met respect
om te gaan met dieren.
Na een inleidend verhaal gaan de leerlingen in groepjes enkele
opdrachten uitvoeren. Ook wordt besproken welke dieren minder
geschikt zijn als huisdier.
In verband met het werken in groepjes is per 5 à 6 leerlingen een
begeleider noodzakelijk. Er kunnen maximaal 6 groepjes gemaakt
worden.

5 en 6
Maart en april 2017
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Leslokaal en terrein kinderboerderij ‘de Kooi’.
Na afloop van de les hebben de leerlingen kennisgemaakt met de
algemene vogels om ons heen. Zij kunnen de leerlingen waardering en
verwondering uiten over diezelfde stadsvogels.
Dagelijks zien we om ons heen vele vogelsoorten. Te denken valt aan
de huismus, koolmees, spreeuw, merel en kauw. De les ‘Uitvogelen’
laat de leerlingen door middel van opdrachten, waarbij beleving en
ervaring centraal staan, kennismaken met een aantal kenmerken van
vogels.De opdrachten zijn gekoppeld aan vogels die in de omgeving
voorkomen, zodat de leerlingen ze (kunnen gaan) herkennen.

Knaagdieren
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

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

Aanwijzingen

Bijen
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

5 en 6
Januari en februari 2017
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Leslokaal op kinderboerderij de Kooi.
- De leerlingen ervaren dat knaagdieren bijzondere dieren zijn.
- De leerlingen leren de plaats van knaagdieren in het rijk der dieren.
- De leerlingen kunnen een aantal kenmerken van knaagdieren
herkennen en benoemen.
- De leerlingen krijgen inzicht in een (simpele) voedselpiramide.
In het leslokaal zijn verschillende soorten knaagdieren aanwezig.
Tijdens een kringgesprek wordt hun plaats in het dierenrijk besproken
en komen hun specifieke kenmerken aan bod. Met behulp van allerlei
opdrachten bij de verschillende dieren en een opdrachtenboekje, komen
de leerlingen meer te weten over de knaagdieren.

7
September en oktober 2016
ca. 150 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Buiten op een apart veld bij de kinderboerderij ‘De Kooi’.
De leerlingen hebben door middel van ervaringen de afhankelijkheid
van natuurlijke bronnen ervaren.
Door middel van een spelsituatie (verhalend ontwerp) belanden we
zogenaamd in een onbewoond gebied. Het kan wel dagen duren
voordat er hulp is. Vandaar dat we ons grondig voorbereiden op een
survival in de natuur. Aan de hand van een amulet, die vooraf op school
is gemaakt, doorlopen de leerlingen een programma. Hierbij wordt een
grote diversiteit aan kennis en vaardigheden opgedaan.
Deze buitenles gaat onder alle omstandigheden door. Zorg er dus voor
dat de leerlingen en uzelf geschikte buitenkleding dragen die vies mag
worden. Omdat de les veel tijd (een dagdeel) in beslag neemt, is er een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

7 en 8
Augustus en september 2016
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht .
Leslokaal op kinderboerderij de Kooi.
De leerlingen hebben na afloop van de les kennis van honingbijen als
sociaal levende insecten en zien het nut in van honingbijen voor mens
en natuur.
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.

Schooltuinieren
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Beschrijving

Extra informatie

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 in IJsselmonde en in de klas.
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 samen met de leerkracht 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.

