AAN DE SLAG MET

EDUCATIE

VOOR KINDEREN!
Veel groene buurtprojecten werken samen met scholen. Zo’n groene locatie is
natuurlijk bij uitstek een plek voor schooltuintjes of een buitenles biologie!
Maar hoe pak je dit aan en hoe vind je geschikt lesmateriaal voor de leerlingen?
OMGAAN MET SCHOLEN
Scholen maken gebruik van een jaarplanning. Vooraf bepalen zij wat ze gaan doen en wanneer. Als je met een
school wil samenwerken moet je er dus op tijd bij zijn! Bespreek goed met elkaar of jullie project past bij de
school, haar leerlingen en de onderwijsfilosofie.
Realiseer dat schoolprogramma’s vol zitten en dat het vaak slim is om aan te sluiten bij doelstellingen voor vakken
die gegeven worden. Dan kan natuurlijk bij biologie, maar ook aardrijkskunde (bodemles) of taal of rekenen. Gaan
jullie met elkaar in zee? Maak vooraf dan goede afspraken over wie de kinderen begeleidt, les geeft en van
materialen voorziet.
AANDACHTSPUNTEN WERKEN MET SCHOLEN
1. Scholen werken met een jaarplanning. In mei worden plannen voor het volgende schooljaar al gemaakt.
2. Maak met de school duidelijke afspraken over begeleiding, verantwoordelijkheden en taakverdeling.
3. Zoek aansluiting bij bestaande vakken en kerndoelen. Vooral bij de kerndoelen van ‘orientatie op jezelf en de
wereld’ kan een groen buurtproject goed aansluiten. Lees hier meer informatie
4. Scholen werken vaak met vrijwillige inzet van ouders / verzorgers (bijv. voorleesouder). Wie weet vind je zo ook
wel een schooltuinouder die activiteiten wil begeleiden!

VRAAG HULP BIJ NME-CENTRUM
Bijna elk gemeente heeft een centrum voor Natuur- en Milieueducatie (NME). Een NME-centrum heeft meerdere
taken, waaronder het begeleiden van scholen bij natuur- en milieueducatie, uitlenen van materialen (leskisten) en
het verzorgen lessen, excursies en veldwerk ten behoeve van scholen. Via hen kun je in contact komen met
scholen bij jullie in de buurt.
Ook kunnen zij je helpen bij het vinden van geschikt lesmateriaal voor kinderen in alle leeftijden en bij het
begeleiden van de schoolbezoeken op de tuin. Je vindt het NME-centrum bij jou in de buurt door te googlen of kijk
in de gemeentegids.

ACTIVITEITEN MET KINDEREN
Er zijn veel verschillende soorten activiteiten die je uit kunt voeren. Er zijn eenmalige leuke acties die ervoor
kunnen zorgen dat een school of buurtkinderen bij je project betrokken raken, denk bijvoorbeeld aan de Boomfeestdag of de jaarlijke Vlindertelling en Tuinvogeltelling. Jullie groene buurtproject kan ook dienst doen als groen
klaslokaal voor een basisschool in de buurt.

Er bestaat al allerlei kant en klaar lesmateriaal. Via Groen Gelinkt kun je hier makkelijk naar zoeken. Groen
Gelinkt is een zoekmachine voor lespakketten in Nederland. Je kunt op thema, lesmateriaal of activiteit zoeken. Op
www.groendichterbij.nl/groengelinkt kun je beginnen met zoeken!
Als je bijvoorbeeld zoekt op ‘groen’ krijg je meteen de ‘Bijendans’ voor groep 1-2 of ‘Boomstam bestuderen’ voor
groep 3-4 van het basisonderwijs.

LEUKE IDEEËN OM MET KINDEREN AAN DE SLAG TE GAAN ZIJN ONDER ANDERE
• IVN heeft Scharrelkids, een site vol met leuke activiteiten (www.scharrelkids.nl)
• Moesie, de Moestuincoach (www.moestuincoach.nl)
• De Vlinderstichting heeft veel lesmateriaal en tips voor activiteiten in een (vlinder)tuin
• Ons Groene Schoolplein: de lessen zijn ook geschikt om in een groen buurtproject te gebruiken!
(www.onsgroeneschoolplein.nl)
• Meedoen met de nationale Tuinvogeltelling én kinderen wat leren? De Vogelbescherming heeft kant en klaar
materiaal beschikbaar!
• Voor de allerkleinsten: leer ze vanalles over de bij met de Bijendans!

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Niet alleen scholen, maar ook BSO’s (Buitenschoolse Opvang) zijn vaak op zoek naar leuke, educatieve activiteiten
om met de kinderen te ondernemen. Er bestaat een handleiding over samenwerken met een BSO, of je kunt
gewoon aan de slag gaan. Misschien ben je zelf een ouder van de BSO? Stuur een mail of vraag of er behoefte is
aan buitenruimte en een activiteit met de kinderen. Samen kom je er vaak wel uit! Je kunt gebruik maken van
bovengenoemde lesmaterialen of samen met de BSO een activiteit bedenken.

GROENE VRIJWILLIGERS
Er zijn ook veel vrijwilligers of ouders actief die graag willen helpen bij het begeleiden van scholen of die interessante activiteiten kunnen organiseren. Misschien zijn vrijwilligers van jullie tuin ook wel ouders van kinderen op de
school waar jullie mee samenwerken! Daarnaast kun je hulp vragen aan een lokale IVN-afdeling, vrijwilligerscentrale of een oudercommissie van de basisschool.

WAAR VIND JE GROENE VRIJWILLIGERS?
1. Neem contact op met de lokale IVN afdeling
2. Is er een lokaal netwerk van groene buurtprojecten of duurzaamheid?
3. De mensen van lokale Transition Towns kunnen
ook helpen
4. ‘Gewone’ buurtgenoten die af en toe een handje
willen helpen
5. Ouders van kinderen uit de klas

Mogelijk gemaakt door:

Partners:

LINKS
Handige links voor meer informatie over
scholen of leuke lesmaterialen
• www.groendoen.net
• www.groeneschoolpleinen.nl
• www.kennisnet.nl/themas/duurzame-school
• www.biologieplusschool.nl
• www.scharrelkids.nl

