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Inleiding
In 2014 gaan steeds meer scholen over tot het aanleggen van een ‘gezond, groen schoolplein’ of een ‘natuurlijke speelleeromgeving’.
“Onderzoek heeft uitgewezen dat een groenere omgeving een positief
effect heeft op het welbevinden van kinderen. Ook is het groene
schoolplein inzetbaar voor meerdere lessen en educatieve doeleinden.
Daarnaast nodigt het de kinderen uit te ontdekken, veelzijdiger te
bewegen en ontlokt het een gevarieerder spel”.

(Volgens: Onderzoek van Vrije Universiteit Amsterdam, afd. sociale en organisatiepsychologie; Hogeschool Leiden, lectoraat natuur en ontwikkeling kind; Stichting Veldwerk
Nederland)
Ook in Tilburg e.o. klinkt steeds vaker de vraag naar een natuurlijke speelomgeving voor
kinderen. In de wijk Tilburg West, op kindercampus Wandelbos, is vanaf de start contact
gezocht met Streekhuis Het Groene Woud, met als doel: het
ontwikkelen van de kinder-campus Wandelbos tot een groene brede school. Dit moest wel
van onder af gebeuren: kinderen, leerkrachten en ouders optimaal
betrekken bij de voorbereiding en bij de uitvoering.
Op welke manier we dit hebben aangepakt is in dit draaiboek beschreven.
Daarnaast bevat het draaiboek een impressie van de landschapsarchitect en
mogelijkheden op het gebied van natuur en milieueducatie in Brabant. Een overzicht van de
mogelijkheden is mede mogelijk gemaakt door derdejaars PABO studenten.
Wij hopen dat ook andere scholen geïnspireerd raken door het lezen van dit draaiboek en
dat veel leerkrachten, kinderen en ouders evenveel plezier zullen beleven aan het meehelpen bij voorbereiding en uitvoering van een dergelijk project, als alle leerkrachten, kinderen, ouders en buurtbewoners op Wandelbos.

Tineke Vermeer,
coördinator Brede School Wandelbos
Tilburg, mei 2014.
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DEEL 1 Voorbereiding en Uitvoering
Pilot
“Natuurlijk spelen Wandelbos” is een initiatief van Brede School Wandelbos en basisschool
Wandelbos. Basisschool Wandelbos is onderdeel van de kindercampus Wandelbos: peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, basisschool en op termijn een BSO, buitenschoolse opvang. Zij
werken samen met wijkgerichte- en stedelijke organisaties in het netwerk van Brede School
Wandelbos.

De pilot “natuurlijk spelen Wandelbos” is een pilot waarbij ouderbetrokkenheid, teambetrokkenheid en betrokkenheid van de kinderen centraal heeft gestaan tijdens de voorbereiding
en de uitvoering van een natuurlijke speelleerplek die beter aansluit bij de omgeving van de
school.
Omdat wij, de werkgroep natuurlijk spelen, direct de voordelen zagen van deze manier van
werken, hebben we een draaiboek gemaakt van een dergelijke aanpak. Het doel is dit in de
toekomst door te geven aan andere scholen en brede scholen in het groene woud (driehoek
Eindhoven, Den Bosch, Tilburg) om op deze wijze schoolpleinen te vergroenen, zodat kinderen worden uitgedaagd te spelen in een natuurlijke omgeving; de verbinding tussen de
stad en het platteland te verbeteren en een uitbreiding van het lespakket Natuur- en Milieueducatie voor de school te realiseren.
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Kindercampus Wandelbos ligt aan de rand van de stad, met aan één kant veel natuur en aan
de andere kant veel beton. Dit is ook te zien bij de kindercampus zelf: een kant van het gebouw ligt tegen het bos aan; de andere kant tegen flats, huizen en een drukke doorgaande
weg.
Door dit initiatief worden stad en platteland meer met elkaar verbonden, door de ligging nabij
het Wandelbos en Oude Warande, komen tot een concreet programma voor het vergroten
van de biodiversiteit in de schoolomgeving en natuureducatie voor kinderen.
De werkgroep Natuurlijk spelen Wandelbos, een groep die bestaat uit teamleden, ouders,
ContourdeTwern, Bureau Rijken/Vermaat en Brede School Wandelbos, is in het leven geroepen voor de organisatie en realisatie van de natuurlijke speelleerplek.
Er is geen groot budget. Het uitgangspunt is: materialen van het schoolplein te hergebruiken
en zoveel mogelijk inheemse beplanting gebruiken. Daarnaast wordt ondersteuning gevraagd aan organisaties en bedrijven in de wijk en er wordt gezocht naar fondsen die willen
sponsoren.
Het team van de basisschool, kinderen en ouders bepalen samen wat er in de speelleeromgeving nodig is, door middel van stemming.
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Doelstelling


Natuurlijk spelen bevorderen door kinderen een groene omgeving aan te bieden.



Een link maken naar het natuur- en milieueducatieprogramma.



Betrokkenheid creëren van ouders en buurtbewoners bij het tot stand brengen van dit
plan.



De biodiversiteit in de schoolomgeving vergroten op basis van de keuze voor een biodiversiteitsoort. Hierbij wordt stad en platteland met elkaar verbonden door de ligging van
Wandelbos en Oude Warande.

Plattegrond Wandelbos en Oude Warande te Tilburg

Bron: Google Maps https://goo.gl/maps/rqHOM

Boodschap
Door het aanbieden van een natuurlijke omgeving en een daaraan gekoppeld lesprogramma
voor natuur- en milieueducatie, willen we kinderen en ouders meer in contact brengen met
de natuur en dit willen we ook gebruiken om de Kindercampus meer zichtbaar te maken in
de wijk en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.
Ook op het gebied van gezondheid speelt een natuurlijke omgeving een rol: kinderen vertonen minder pestgedrag naarmate ze meer worden uitgedaagd door een natuurlijke omgeving; het komt hun motorische ontwikkeling ten goede; het vergroot het welzijn van de kinderen. (Naar deze gezondheidsfactoren is uitgebreid onderzoek gedaan)
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Thema
In het verleden bestond naast de Oude Warande de Tilburgse Dierentuin. Bij het opheffen van de dierentuin zijn veel
eekhoorns in de omgeving terecht gekomen.
Gezien het grote aantal eekhoorns dat nu leeft in de Oude
Warande en het Wandelbos, is gekozen voor het thema:
“De eekhoorn komt op Wandelbos”. De beplanting is hierop
afgestemd, naast de bestaande bomen wordt gekozen voor
een beplanting die met name eekhoorns aantrekt. Door in
het lespakket lessen op te nemen waarin de kinderen vogelhuisjes, insectenhotels en dergelijke gaan maken, wordt de speelplaats ook aantrekkelijk voor andere dieren.

Draagvlak
Het team
Het creëren van een breed draagvlak is van belang voor het slagen van het project. In Wandelbos zijn we begonnen met het team te enthousiasmeren. Door middel van foto’s en uitwisselen van ideeën raakte het team enthousiast over het plan.

De ouders
De tweede stap was de oudervereniging. Na een vergadering, waar dit punt op de agenda
stond, heeft de oudervereniging gevraagd te komen met een presentatie op de algemene
ledenvergadering. Hiervoor is een PowerPoint gemaakt die de
mogelijkheden van een groene speelleeromgeving duidelijk in beeld bracht. Ouders en teamleden konden zich na afloop aanmelden voor de werkgroep natuurlijk spelen.
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De kinderen
De derde stap was: luisteren naar de kinderraad, die suggesties van alle kinderen had verzameld. Het is belangrijk de wensen van de kinderen serieus te nemen,
omdat zij straks gebruik gaan maken van de natuurlijke speelleerplek.

De werkgroep
Op voorstel van de coördinator brede school is een werkgroep geformeerd waarin 2 teamleden, 4 ouders, 1 opbouwwerker en de landschapsarchitect meedachten over het totaalplan.
De groep is, tijdens het traject, ondersteund door de coördinator brede school.
Wijze van stemmen
Tot slot zijn er twee schetsen gemaakt van een nieuwe speelplaats, waarin ideeën van kinderen, team en ouders zijn meegenomen. Bij beide schetsen zijn foto’s
geplakt, zodat kinderen, team en ouders een idee hadden van de praktijk.
Op de foto’s kon worden gestemd: eerst door de kinderen en het team, een week
later door alle ouders.
Dit betekent dat de twee plattegronden van de speelplaats in elke klas zijn
opgehangen en besproken, waarna de kinderen 3 stickers konden plakken bij de
foto’s die hen het meeste aanspraken. Zo ook het team en uiteindelijk de ouders,
naschools en in de ouderkamer. Aan de ouders is direct bij het stemmen gevraagd om mee
te komen helpen.
Gezien het lage budget is het een vereiste dat alles door de ouders zelf wordt
uitgevoerd.
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Alle stemmen per groep werden geteld: waarbij de kinderstemmen werden geselecteerd van
groep 1-4 en groep 5-8. De 4 meest gekozen foto’s werden meegenomen in de definitieve
tekening.
Tekening 1: bijzondere groene plekken
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Tekening 2: verstoppen in het groen
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Tekening 3: de definitieve tekening van de speelplaats, gebaseerd op de stemmen van team,
kinderen en ouders
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Hulp bij de uitvoering
Bij elk moment van ontmoeting met team, ouders en kinderen, is aangegeven dat dit een low
-budget project was, dat slechts kan slagen met inzet van iedereen die bij school betrokken
is. Zo zijn er inschrijflijsten bij elk lokaal gehangen, waarop steeds een datum werd aangegeven waarvoor ouders en kinderen konden inschrijven om mee te helpen. Het team was actief
tijdens deze werving en heeft ouders en kinderen voortdurend aangesproken en aangespoord om mee te komen helpen.Ook in de nieuwsbrief van de school staan doorlopend de
data vermeld waarop hulp van ouders nodig is.
Om het les-ritme niet te verstoren is gekozen om te starten in een schoolvakantie. In maart
2014 (woensdag na carnaval) vond de start van de eerste fase plaats. Ouders, kinderen en
teamleden waren een lunch beloofd, als tegenprestatie voor het terug-komen in de vakantie
en helpen.
Het resultaat van de werving was 27 kinderen, 2 teamleden, 2 welzijnswerkers en 12 ouders, die in een dag 120m² tegels hebben versjouwd en met 40 m³ bouwzand het begin van
een heuvel hebben aangelegd.

Een van de ouders is hovenier. Hij is, naast vrijwilliger in de werkgroep, gevraagd voor professionele ondersteuning. Een dergelijk project is onmogelijk uit te voeren zonder een professional op groen gebied. Hij heeft de coördinatie over de uitvoering, bepaalt de volgorde
van de werkzaamheden en verdeelt het werk onder de aanwezigen. De coördinator brede
school, de welzijnswerkers en teamleden waren(wisselend) aanwezig tijdens de uitvoering
om de hovenier te ondersteunen,
kinderen zijn ook steeds actief.
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Communicatie
De communicatie intern

Er is wekelijks kort overleg tussen de directeur van de school en de voorzitter van de
werkgroep: de coördinator Brede School. Hierin vindt een terugkoppeling plaats van
voorstellen uit de werkgroep waarover besluiten moeten worden genomen die financiële consequenties hebben.


Binnen de werkgroep worden afspraken gemaakt tussen ouders, team en welzijnswerk
over het betrekken van de buurtbewoners.



De landschapsarchitect en hovenier maken afspraken over de haalbaarheid van alle
ideeën en over de praktische uitvoering.



Afspraken binnen de werkgroep worden door de voorzitter van de ouderraad
(eveneens lid werkgroep) teruggekoppeld naar de ouderraad.



Afspraken en ideeën uit de werkgroep worden binnen het teamoverleg ingebracht door
de 2 teamleden uit de werkgroep.



Elk teamlid houdt de eigen klas en ouders op de hoogte van de ontwikkelingen en probeert hen in te schakelen waar nodig.



De werkgroepleden hebben een gezamenlijke Whats-app, waar kleine dagelijkse dingen worden meegedeeld en vragen worden gesteld.



De landschapsarchitect heeft een impressie van de speelleerplek gemaakt voor team
en werkgroep.

De communicatie extern

Een van de ouders in de werkgroep heeft via de opbouwwerker van Contour de Twern
een cursus sponsorbrieven schrijven gevolgd. Hij is verantwoordelijk voor het benaderen van sponsoren. (voor de sponsorbrief, de flyer voor buurtbewoners en het persbericht zie bijlagen 1 tot en met 3)


Een van de ouders heeft een logo ontworpen voor de herkenbaarheid.



De coördinator Brede School schrijft persberichten wanneer activiteiten plaats vinden
(zie bijlage 1)



Leden van de werkgroep zijn in de omgeving actief op zoek naar mogelijke sponsoren
en leggen contacten met bedrijven in de wijk.



De opbouwwerker heeft omwonenden geïnformeerd en uitgenodigd. (zie bijlage 3)



Ieder zet zijn of haar eigen netwerk in.
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Sponsoring
De sponsoring gebeurt op verschillende manieren. Sommige organisaties en
bedrijven wordt specifiek om een geldelijke bijdrage gevraagd via een brief (zie
bijlage 2) . Andere organisaties of bedrijven geven korting of doneren spullen die
nodig zijn.
Door de werkgroep is een spandoek laten maken met daarop iedereen die heeft
bijgedragen aan het realiseren van het speelleerlandschap. Dit spandoek hangt tot de opening op de poort van de school.

Betrokken organisaties
Basisschool Wandelbos, Brede school Wandelbos, ContourdeTwern, Xpectprimair, Bureau
RijkenVermaat, Hoveniersbedrijf van den Bosch, Tuincentrum Wandelbos, gemeente Tilburg, Streekhuis het Groene Woud, aannemer van Casteren Tilburg, GGDhvB, Natuurmuseum Brabant, IVN, Tiwos, TBV wonen, Wijkraad Bosrijk,
Bakker Floor van Lieshout.
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Planning

Maand 1



Overleg directie over herinrichting speelplaats en groen imago school

Maand 2





Geluisterd naar ideeën leerlingenraad over herinrichting van de speelplaats.





Gesprek team over het idee natuurlijk spelen.



Eerste overleg werkgroep: kennismaking en inventarisatie van
competenties ouders en professionals.





Overleg werkgroep.

Maand 3

Maand 4

Maand 5

Minicongres bijgewoond van IVN en GGD over natuurlijk
spelen.

Gesprek ouderraad over het idee natuurlijk spelen.
PowerPoint van Brede School op algemene ledenvergadering van de ouderraad over de mogelijkheden van natuurlijk spelen.

Start opzet draaiboek als handleiding project.
Start presentatie en stemmen tuinplannen (leerkrachten en
kinderen).

Presentatie en stemmen tuinplannen (ouders) 3x
Stemmen tellen en uitwerken tot een definitief voorstel, begroting
opstellen.
Overleg werkgroep (bespreken definitieve tuinplan en begroting)
Als het plan definitief is:

Maand 6

Maand 7



Wijkkrant informeren, nieuwsbrief, logo definitief maken,
Facebook-pagina starten









Maandplanningen maken










Overige beplanting







Kunstwerken in de tuin plaatsen



Overleg werkgroep

Ontwikkelen en bekijken lesmateriaal
Starten beplanting
Starten acties op school
Starten info buurt
Ouders benaderen en wijzen op inschrijflijsten
Overleg werkgroep

Kinderen gaan voorzaaien in de klassen
Ouders blijven benaderen voor extra handjes
Actie in de buurt, PR
Start fase 1 van de tuin
Kinderen laten meehelpen
Overleg werkgroep
Start fase 2

Opbouwen muurtjes, verhogingen enzovoorts
Inventarisatie lesmateriaal
Voorbereiding themadagen kinderen
Samen met groep … de moestuin aanleggen en verder inzaaien en voorgezaaide plantjes uitzetten
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Maand 8

Maand 9




Hinderlijke activiteiten plannen in de meivakantie




Officiële opening van de tuin, met kinderen, ouders en de buurt.

Start fase 3 tuin

Themadagen natuur en milieu, met gastdocenten, leskisten, aandacht moestuin, bouwen insectenhotels, vogelhuisjes enzovoorts





Maand 10

Bezoek natuurmuseum voor alle groepen
Bezoek ‘Rooi Bietje’
Natuurwandelingen door de wijk

Werkgroep onderhoud opzetten
Laatste afwerking
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Taakverdeling werkgroep
Activiteit

Wie

Toelichting

Opstellen tuinplan
(Tekening)

Twee personen als kartrekkers
(in overleg met het team, de
kinderen en ouders)

Zij maken 2 plannen die worden voorgelegd aan de
achterban. In principe wordt alles hergebruikt en waar
mogelijk wordt inheemse
beplanting gebruikt. Verdere
elementen: snoephagen, kinderkunst en verstopplekjes.
Denk aan: verlichting, waterpunt en onderhoud van de
tuin.

Opstellen draaiboek/
pr-plan

Twee personen houden hier
zicht op.

Het draaiboek wordt regelmatig
bijgewerkt en zal dienen als leidraad voor alle activiteiten en de planning daarbij.

Sponsoring en
financiën

Ouder, directeur en coördinator
Brede school zijn hiervoor
verantwoordelijk.

Ouder volgt de cursus van
ContourdeTwern rondom sponsoring en directie en
coördinator staat
garant voor een basisbudget.
Gekoppeld aan het tijdsplan uit het draaiboek worden
publicaties
gemaakt en verslag gelegd via
Facebook, nieuwsbrief en wijkkrant.

Natuur- en milieueducatie
binnenschools

De twee
leerkrachten zijn hiervoor
verantwoordelijk: zij zijn de NME
- coördinatoren van de school.

Binnenschools komt een regulier
lesprogramma voor groep 1-8 voor natuur en milieueducatie;
mogelijkheden voor extra lessen
worden in kaart gebracht.
Ideeën:








Betrekken kinderen en ouders

Hieraan werkt de totale werkgroep mee.



Opbouwwerker Contour deTwern
die in de
werkgroep zit.

Lessen IVN
Kinderen dingen laten maken om dieren te lokken
Verzorgen moestuin
Voorplanten groenten
Kunstobjecten maken
Aandacht voor gezonde
voeding

Kinderen en ouders worden
meegenomen in het proces en
geactiveerd waar nodig. Ideeën van de kinderraad uitdrukkelijk
meenemen.





Betrekken
Buurtbewoners

Leskisten natuurmuseum

Stemmen op tuin ideeën
Kunst door kinderen
Actie: lege flessen actie door de
kinderen
Kinderen in de klas groenten voorkweken
Doe-kalender voor ouders
ophangen in school

De buurt wordt intensief betrokken bij het proces, ter
verbetering van het imago van de kindercampus.
Bestaande bewonersgroepen
benaderen door:






Acties in de buurt
Gebruikmaken van wijkkrant
Flyers
Gemeente inschakelen (uitvoerder en gebiedsmanager)
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Begroting
Begroting natuurlijke speelleerplek Wandelbos, februari 2014
Ontwerptekening met toelichting; Inschatting kosten;
Beplantingsindicatie; Presentatie
(impressie, boekje, poster of powerpoint)

€ 1500,=

Kosten hovenier
Kosten stemmen / diversen

€ 1500,=
€ 1000,=

Beplanting:
Struiken:
Dennen: Pinus abies
Hulst: Ilex aquifolium
Hazelaar: Corylus avellana
Lijsterbes: Sorbus aucuparia
Amerikaans krentenboompje:
Amelanchier lamarckii
Altheastruik: Hibiscus syriacus
Vlinderstruik: Buddleja davidii
Spierstruik: Spirea japonica
Sneeuwbal: Viburnum burkwoodii
Boerenjasmijn:
Philadelphus virginal
Vlier: Sambucus nigra
Vogelkers: Prunus padus
Ribes Ribes sanguineum:
Klimop

Hoeveelheid
10
5
12
12

Prijs
1,00
2,00
0,80
0,80

Totaal
10,00
10,00
9,60
9,60

6
1,00
6,00
5
7,95
39,75
15
4,50
67,50
3
4,95
14,85
3
5,95
14,85
6
0,80
4,80
9
0,75
6,75
3
1,25
3,75
15
1,0
15,00
24m2 X5
1,00
120,00
-----------------------------------Totaal beplanting:
€ 332,45

Plaatsing rioolpijp*
Vervoer klim-boom*
Humusrijke grond (220 m2x 0,20cm = 44m3)

€ 400,=
€ 200,=
€ 897,=

*materialen werden gedoneerd door bedrijven
Zandbakzand
(185,5 m2 x 0,30 cm = 55,65m3
)
(verkrijgbaar: http://www.123tuingrond.nl/ info@123tuingrond.nl)

€1447,=

Opsluitbandjes
(260m x €1,80)
(verkrijgbaar: http://www.budget-bestrating.nl/opsluitbanden/)

€ 468,=

Subtotaal

€ 7.744,45

Inkomsten Brede School Tilburg
Zoeken naar sponsoren voor:

- € 5.000,€ 2.744,45

Draaiboek natuurlijk spelen op basisscholen, opgezet door
Stichting Brede School Tilburg en Basisschool Wandelbos

20

Conclusies voorbereiding en uitvoering
Een project als dit is zeer de moeite waard. Binnen het team is veel waardering geweest
voor de inzet van de werkgroep, van ouders en kinderen. Door de grote ouderbetrokkenheid
is vaak een veel meer ontspannen sfeer ontstaan tussen ouders en leerkrachten: als je samen staat te spitten of broodjes staat te smeren voor een grote groep, ga je op een andere
manier met elkaar om dan in een 10 minuten gesprek. Het maakt het in de toekomst veel
gemakkelijker om elkaar aan te spreken. Ook in de werkgroep was de sfeer prima: het toeval
wilde dat een van de vaders hovenier is. Hij is dan de professional in de groep, samen met
de landschapsarchitect.
De inzet van de kinderen was geweldig: zoals in de krant stond, waren ze zo verschrikkelijk
fanatiek, het is hun tuin geworden: een tuin waar dingen in staan die ze zelf hebben gekozen
en zelf mee hebben gebouwd. Het geven van rondleidingen is razend populair en dit maakt
de tuin natuurlijk ook heel duurzaam.
Een kritische noot is ook op zijn plaats: het is heel, heel veel werk en we hebben dit uitgesmeerd over een aantal maanden. De ouderbetrokkenheid neemt dan wat af. Misschien
werkt het nog beter om de uitvoering in een vakantieweek te plannen of kinderen en ouders
te vragen een aantal zaterdagen te komen helpen. Er zit dan meer tempo in en doordat het
resultaat dan sneller zichtbaar is zijn mensen misschien eerder geneigd om nog eens mee te
komen helpen. Alles bij elkaar een geslaagd project, waarvan we hopen dat het op meer
scholen navolging krijgt.
Werkgroep natuurlijk spelen Wandelbos.
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DEEL 2 Mogelijkheden voor lessen Natuur– en Milieueducatie
Kerndoelen basisonderwijs natuur en techniek
Naast bestaande methodes zijn er leskisten van Natuurmuseum Brabant, lessen van IVN,
leerroutes in de directe omgeving van de school en de omliggende natuurgebieden waardoor
de school kan voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs:


De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.



De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en
functie van hun onderdelen.



De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen,
zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.



De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.



De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen
tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.



De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te
voeren en te evalueren.



De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon,
seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.
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Natuurmuseum
Het Natuurmuseum Brabant biedt diverse activiteiten aan voor o.a. basisscholen. Hieronder
worden deze voor u duidelijk in kaart gebracht.
1. Museumkoffers
Wat houden de museumkoffers van het Natuurmuseum Brabant precies in?
Het Natuurmuseum Brabant biedt allerlei materialen om uw lessen of projecten aan te kleden. Complete lespakketten, koffers vol geweldige spullen, een opgezet dier, workshops,
veldwerklessen. Alle lespakketten/koffers zijn voorzien van materialen. De basisinformatie zit
in de koffers, de gebruiksmaterialen dient u zelf aan te schaffen als school of klas zijnde.
Begeleiding: voor het gebruiken van de lespakketten in de klas, is begeleiding van de
groepsleerkracht voldoende. In iedere koffer zit een handleiding voor de leerkracht waar een
duidelijke instructie in staat.
Kosten: er zijn géén kosten verbonden aan het huren van deze lespakketten.
De lespakketten worden kosteloos naar locatie gebracht en ook weer kosteloos opgehaald.
De school/klas mag de koffers 2 weken lenen. De populaire koffers (per seizoen anders)
worden 1 week uitgeleend, hierover worden uiteraard duidelijke afspraken over gemaakt.
Hieronder kunt u alle lespakketten/koffers zien die het Natuurmuseum Brabant aanbiedt, ook
staat er bij voor welke groep de koffer bedoeld is:
Museumkoffers:
- Amfibieën en Reptielen (gr 6 t/m 8)
- Bijengeheimen (gr 1 t/m 4)
- Bomen en zintuigen (gr 4 t/m 8)
- Dierenbescherming (gr 1 t/m 8)
- Fossielen (gr 6 t/m 8)
- Het weer op school (gr 6 t/m 8)
- Inheemse dieren (gr 6 t/m 8)
- Insecten (gr 6 t/m 8)
- Kluts (gr 5 t/m 7)
- Natuurlijke energie (gr 1 t/m 8)
- Òntdekpad bomen en planten (gr 1 t/m 8)
- Ontdekpad kleine beestjes (gr 1 t/m 8)
- Ontdekpad natuur in de stad (gr 1 t/m 8)
- Ontdekpad water (gr 1 t/m 8)
- Voeding (gr 7 en 8)
- Voortplanting (gr 7 en 8)
- Paddenstoelen (gr 3 t/m 8)
- Papier maken (gr 5 t/m 8)
- Planten zaden (gr 5 t/m 8)
- Smaaklessen (gr 1 t/m 8)
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- Stadsvogels (gr 3 t/m 8)
- Wateronderzoek (gr 7 en 8)
- Zintuigen / ogen en licht (gr 1 t/m 8)
- Zintuigen / oren en geluid (gr 1 t/m 8)
- Zintuigen / ruiken en proeven (gr 3 t/m 8)
- Zintuigen / voelen (gr 3 t/m 8)
- Biotopen (gr 7 en 8)
- De dood (gr 1 t/m 8)
- Klimaat (gr 3 t/m 8)
- Migratie (gr 7 en 8)
- Nesten in steen (gr 7 en 8)
2. Workshops & doe- en ontdektochten
Het Natuurmuseum Brabant biedt verschillende workshops aan. Hieronder zijn er 3 uitgewerkt voor u om te laten zien hoe zo’n workshop eruit ziet
Workshop: OO-zone
In dit Ontdek- en Onderzoeksdomein voor natuur is iedereen vanaf 8 jaar een onderzoeker.
Met een speciale onderzoekspas kruipen de kinderen in de huid van een personage die bij
hun leeftijd past en doen ze allerlei opdrachten en onderzoekjes die met natuur te maken
hebben. Het programma kunt u samen met de OO – ZONE medewerkers op maat samenstellen voor uw klas.
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Tijdsduur: ci. 1 uur
Kosten: kosteloos
Workshop: Leer je lijf
In deze doe & ontdekspeurtocht gaan de kinderen opdrachten
doen in twee tentoonstellingen in het museum (De Reis en de OOzone). Alles heeft te maken met het menselijk lichaam en dingen
die daarbij horen. In de opdrachten en proefjes gaan de kinderen
hun evenwicht bewaren, reflexen testen of bacteriën opsporen,
maar ook gaan ze organen bekijken en testen hoe groot hun eigen
hoofd is en dat van hun over-over-over-grootopa.
Doelgroep: groep 5 en 6
Tijdsduur: ca. 1 uur
Kosten: kosteloos
Oertijdlab
Wat zijn fossielen? Hoe zij ze ontstaan en welke soorten zijn er? Zijn er ook fossielen in Nederland? Dit zijn allemaal vragen waarop kinderen op de basisschool tijdens deze workshop
antwoorden op krijgen. Samen gaan ze allerlei fossielen bekijken. Hierna gaan ze zelf aan
de slag. Uit kalkzand en kalksteen prepareren de kinderen fossielen en bekijken ze die onder
de microscoop. Alle gevonden fossielen mogen de kinderen mee naar huis nemen.
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Doelgroep: groep 6 t/m 8
Tijdsduur: ca. 1 uur
Kosten: kosteloos
Andere workshops van het Natuurmuseum zijn nog:
Doe- en ontdektochten
- Braakbalpluizen (gr 5 t/m 8)
- Expeditie tijd (gr 1 t/m 4)
- Op reis met Gijs (gr 3 t/m 4)
- Vroege vogels (gr 1 t/m 4)
- Noniksie (gr 1 t/m 4)
- Op excursie naar de rioolwaterzuivering (gr 7 en 8)
3. Veldwerk
Via het Natuurmuseum Brabant kunt u met uw klas ook veldwerkactiviteiten doen. Hierbij
gaat de klas met professionele begeleiding van het Natuurmuseum naar buiten. Alle kinderen krijgen dan een eigen tasje (zie foto) met materialen erin. De kinderen mogen zelf op
pad gaan, zelf ontdekken. In de tas zitten verschillen papieren waar vragen op staan en ook
materialen waarmee ze aan de slag kunnen.
Doelgroep: groep 7 en 8
Tijdsduur: 1.5 uur
Kosten: kosteloos
Contact: telefoon: 013 – 5353935
e-mail: info@natuurmuseumbrabant.nl
4. Natuurmuseum Brabantpas
Met dit abonnement kan de school het Natuurmuseum Brabant een jaar lang gratis bezoeken. Dit kan in groepsverband, maar ook kunnen kinderen en docenten individueel het museum bezoeken met de pas. Een jaar abonnement voor de hele school bedraagt €0.80 per
leerling voor scholen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Gilze-Rijen, Dongen, Hilvarenbeek en
Loon op Zand. Voor scholen daarbuiten bedraagt een schoolpas €1.60 per leerling.
Contact: op de site van het Natuurmuseum Brabant staat een formulier wat u moet invullen
en digitaal moet opsturen. Zij regelen dan de rest en nemen contact met u op. Kijk op
www.natuurmuseumbrabant.nl .
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IVN (Instituut voor Natuureducatie en milieu)
IVN biedt educatieve programma’s voor basisscholen. Speciaal voor het basis-onderwijs
biedt Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen vier educatieve programma’s aan. Voor
de lagere groepen zijn er de natuurbelevingsprogramma’s ‘Takkenhoedjes’ en ‘Zandgebak
en Luchtkastelen’. Voor de hogere groepen zijn er de natuurleerpaden, ‘Zandspoor’ en
‘Dassenwerk’.
1. Takkenhoedjes
De ‘Takkenhoedjes’ is een verdwerkprogramma waarbijkleuters op een speelse wijze kennis
maken met Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. De kinderen schouwen takken,
bouwen een hutje, horen het gras groeien, zoeken bomen die verstoppertje spelen, vangen
de wind met hun wangen. Bij dit programma hoort een sfeervol prentenboek met versjes van
Erik van Os en Elle van Lieshout over de Loonse en Drunense Duinen. De illustraties zijn
gemaakt door Paula Gerritsen; een uitstapje met en in een prentenboek langs de verschillende seizoenen in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen.
Startlocaties:
 Café de Rustende Jager in Biezenmortel


Café de Roestelberg in Kaatsheuvel

Doel van de activiteit: de kinderen op speelse wijze kennis te laten maken met het Nationaal park de Loonse en Drunense Duinen.
Doelgroep:Dit programma is speciaal ontwikkeld voor de groepen 1 en 2 van het
basisonderwijs.
Tijdsduur van de activiteit: Het programma duurt 1,5 tot 2 uur en start om 09.30uur en om
13.00 uur. Dit programma is te reserveren in het voorjaar tot
in het najaar.

Begeleiding: deze activiteit wordt begeleid door ervaren
schoolgidsen van het nationaal park.
Kosten: de kosten bedragen €35,- per groep en er kunnen
in een groep maximaal 32 kinderen deelnemen. U ontvangt
naast de docenthandleiding ook het prentenboek om het
bezoek aan de Loonse en Drunense Duinen met de kinderen voor te bereiden. Dit prentenboek ontvangt u eenmalig (maximaal 2 exemplaren per school). Mocht u meer
exemplaren willen bestellen dan kan dat via de boekhandel
voor €7,50 ISBN: 978-276-7399-2 of via brabant@ivn.nl .
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2. Zandgebak en luchtkastelen
Dit project bestaat uit een aantal speelse activiteiten die een uitnodiging zijn om de Loonse
en Drunense Duinen te beleven. En dat doe je met je neus in de wind, je handen in het zand
en je hoofd in de wolken! Met windvangers, het geluid van duinkeepjes en het berichtje van
Weerenwindman wordt dit bezoek aan de Loonse en Drunense Duinen een bijzondere belevenis. In de toegestuurde handleiding ontvangt u als docent o.a. tips om dit programma op
school voor te bereiden en af te sluiten met de kinderen.
Startlocaties:
 Partycentrum Duinoord in Helvoirt


Café De Roestelberg in Kaatsheuvel

Doel van de activiteit: de kinderen door een aantal speelse activiteiten de Loonse en Drunense duinen te laten beleven.
Doelgroep: dit programma is ontwikkeld voor de groepen 3 en 4 van de basisschool.
Tijdsduur van de activiteit: het programma duurt 1,5 tot 2 uur en start om 09.30
uur en om 13.00 uur. Dit programma is te reserveren vanaf het voorjaar tot in het
najaar.
Begeleiding: deze activiteit wordt begeleid door ervaren schoolgidsen van het
nationaal park.
Kosten: de kosten bedragen €35,- per groep en er kunnen ineen groep maximaal 32 kinderen deelnemen. U ontvangt een docentenhandleiding met tips om de activiteit op school
voor te bereiden en af te sluiten met de kinderen.
3. Zandspoor
Kinderen lopen in groepjes een korte route langs acht opdrachten op een overzichtelijk stukje stuifzand: ze onderzoeken de planten die er groeien, de beestjes die er leven, de zandkorrels, de temperatuurverschillen e.d. De docentenhandleiding download u vanaf de website
van het Nationaal Park. In de handleiding vindt u o.a. tips om dit programma op school voor
te bereiden en af te sluiten. Zandspoor kent een lente- en een herfstversie.
Startlocaties:
 Herberg De Drie Linden te Giersbergen in Drunen


Brasserie Bosch en Duin in Udenhout



Café de Rustende Jager in Biezenmortel

Doel van de activiteit: de kinderen onderzoeken de omgeving door naar de plantjes te kijken die er groeien, de beestjes die er leven, de zandkorrels en de temperatuurverschillen.
Doelgroep: deze activiteit is geschikt voor de kinderen van groep 5 en 6 van de
basisschool.
Tijdsduur van de activiteit: het programma duurt 1,5 tot 2 uur en start om 09.30 uur en om
13.00 uur. Dit programma is te reserveren in het voorjaar tot in het najaar.
Begeleiding: deze activiteit wordt begeleid door ervaren schoolgidsen van het
nationaal park.
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Kosten: de kosten bedragen €35,- per groep en er kunnen ineen groep maximaal 32 kinderen deelnemen.
U kunt de docentenhandleiding met tips downloaden via de website van het Nationaal Park
om de activiteit op school voor te bereiden en af te sluiten met de kinderen.

4. Dassenwerk
In de docentenhandleiding vindt u onder andere een brief van de boswachter. In de klas
leest u deze brief voor: ‘de boswachter vraagt om hulp aan de kinderen om te onderzoeken
of een bepaald gebied geschikt is om de das uit te zetten. De hele klas onderzoekt dit gebied: is er genoeg te eten, is er een geschikte plaats om een burcht te bouwen, kan de das
zich ergens verstoppen? etc.’
De handleiding download u vanaf de website. De kinderen maken de buiten-opdrachten in
kleine groepen, waarbij elke groep een rugzakje krijgt met de
benodigde materialen. Eenmaal weer terug op school wordt het advies aan de
boswachter verder uitgewerkt.
Startlocaties:
 Cafe de Rustende Jager in Biezenmortel


Herberg De Drie Linden te Giersbergen in Drunen

Doel van de activiteit: de kinderen onderzoeken zelfstandig in kleine groepjes het natuurgebied van de Loonse en Drunense duinen. Het is een overzichtelijk gebied waardoor de
schoolgidsen de kinderen wat vrijer kunnen laten en meer zelf moeten doen inhun groepje.
Doelgroep: dit programma is ontwikkeld voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.
Tijdsduur van de activiteit: het programma duurt 1,5 tot 2 uur en start om 09.30uur en om
13.00 uur. Dit programma is te reserveren in het voorjaar tot in het najaar.
Begeleiding: deze activiteit wordt begeleid door ervaren schoolgidsen van het
nationaal park Loonse en Drunense duinen.
Kosten: de kosten bedragen €35,- per groep en er kunnen ineen groep maximaal 32 kinderen deelnemen.
U ontvangt een docentenhandleiding met tips om de activiteit op school voor te
bereiden en af te sluiten met de kinderen.
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5. Wonderweb
Volop natuur, vlakbij school. Met een goedgevulde WonderKoffer gaan leerlingen van groep 5 en 6 op ontdekkingsreis naar het WonderWeb, de soortenrijke natuur
in de omgeving van school!
Om het lespakket WonderWeb te bestellen vult u het
bestelformulier in op www.wonderweb.nl . U hebt al het
materiaal dan binnen een week in huis.
Kosten: € 35,- (excl. verzendkosten á € 6,10 voor 1 of 2
exemplaren).
Daarvoor hebt u:
- de WonderKoffer
- de WonderPlaat (op schoolplaatformaat)
- dertig WonderWijzers
- veldwerkmaterialen
- de docentenhandleiding
- toegang tot alle achtergrondinformatie en de WonderGame op deze website
Bij deelnemende Natuur– en Milieueducatiecentra kunt u ook terecht voor het lenen van aanvullende veldwerkmaterialen.
Aanmelden voor een programma van IVN via internet


Aanmelden gaat via www.np-deloonseendrunenseduinen.nl .



Links op de website kiest u Onderwijs> Reserveren educatieve programma’s.
Hier kunt u een keuze maken uit de programma’s en locaties.



U voert de gegevens van uw school in (naam school, contactpersoon, adres,
telefoonnummer, emailadres). Vervolgens kiest u een loginnaam en een wachtwoord.



U kiest een datum en een dagdeel. U kunt zien welke data er vrij zijn en kunt zelf de
dag kiezen wanneer u wilt komen met uw klas(sen).



Tot slot voert u het aantal klassen en aantal leerlingen in. Hierna kunt u de reservering
bevestigen of nog wijzigen.

U dient per programma een reservering aan te maken. Voor iedere reservering ontvangt u
een apart reserveringsnummer. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een bevestiging per mail.
Bij de bevestigingsmail is een factuur toegevoegd. Dankzij subsidie van het Nationaal Park
betaalt u €35,- per klas.
Websites: www.ivn.nl/brabant & www.np-deloonseendrunenseduinen.nl
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Leermaterialen
De leermaterialen vindt u op www.groengelinkt.nl .
1. Spelboekje ‘Natuurspelen!’
Natuurspelen! is een boekje vol natuurspelen en –activiteiten uitgebracht door Jong Nederland om het spelen in en met de natuur te bevorderen. In dit boekje vind je
allerlei natuurspelen en –activiteiten. De natuurspelen en -activiteiten zijn geordend op de
spelpijlers van Jong Nederland: (Sport &) Spel, Creativiteit en Buitenleven. De lichtgroene
balkjes in het boekje geven het onderdeel Spel aan. Bij de felgroene balkjes vind je Creativiteit en bij dondergroen Buitenleven. Binnen de ordening op spelpijlers, zijn de spelen vervolgens geordend op leeftijd en aantal deelnemers.

Doelgroep: dit lesmateriaal is ontwikkeld voor de groepen 1 tot en met
8 van de Basisschool.
Omvang: het boekje bevat een serie elementen met een inhoudelijke context.
Thema’s: afval, dieren, duurzaamheid, milieu, natuur, planten en water.
Aanbiedende organisatie: Jong Nederland (zie ook: www.groengelinkt.nl).
Begeleiding nodig: geen begeleidingstijd voor leerkrachten. Het is de
bedoeling dat de kinderen zelfstandig aan het werk gaan met dit boekje.
Kosten: het spelboekje Natuurspelen! kost € 12,50 (exclusief verzend- en
handelingskosten).
Aanvraag: dit boekje wordt bezorgd / verstuurd via de post.
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2. Switch
Switch verzorgt op aanvraag diverse workshops rondom Mondiaal Burgerschap.
Doelgroep: de doelgroep voor deze workshop is groep 8 van het basisonderwijs.
Omvang: les (meerdere elementen, met toegevoegde didactische context).
Thema’s: afval, burgerschap, duurzaamheid, energie, klimaat, milieu en water.
Aanbiedende organisatie: Switch.
Begeleiding nodig:15 minuten voorbereidingstijd voor de leerkracht en 60 minuten verwerkingstijd voor de klas.
Kosten: gratis.
Aanvraag: via de website kunt u een workshop of gastles aanvragen. Ga naar groengelinkt.nl > Ga naar Switch Tilburg > Klik door naar workshop Mondiaal
Burgerschap.
3. Bodemdierenonderzoek
Deze praktische natuurles laat leerlingen kennismaken met de wondere wereld van het leven op en bovenin de bodem en de kringloop van de natuur.
Bodemdieren, insecten, schimmels en bacteriën breken (af)gestorven planten en dieren af en zetten het kleingemaakte materiaal via een organisch
rottingsproces om in humus en mineralen. Via hun wortels nemen de planten
deze voedingsstoffen op. Naast de voedingskringloop voor planten is er ook
een voedingskringloop voor dieren. Kleinere dieren vormen het voedsel voor
grotere dieren. De rijkdom aan bodemleven bepaalt de natuurwaarde van de
begroeiing en de vruchtbaarheid van de bodem.
Doelgroep: deze gastles is ontwikkeld voor de groepen 5 en 6 voor het basis-onderwijs.
Thema’s: bodembeestjes, voedselkringloop, afvalvertering en bodemdieren.
Aanbiedende organisatie: Stichting Milieu Dichtbij.
Tijdsduur: 1,5 uur.
Begeleiding nodig: er komt een gastdocent naar school om te vertellen over
bodemdieren.
Kosten: op aanvraag.
4. FOOMPS: TE WATER!
Een voorstelling over zwerfafval en de rivieren. Met een goede dosis
humor en
muziek krijgen de kinderen van alles mee over ecologie en milieu. Dit
spannende avontuur vind plaats op en in de rivieren van Nederland. De Foomps belanden
als piraten op een bootje van papier, echter, zij worden door een monster van zwerfafval
overmand en lijden schipbreuk. Dit monster blijkt de bewoners van de rivier ecologie in zijn
greep te hebben. Met hun nieuwe vrienden gaan de Foomps de strijd aan tegen het zwerfafval. Zal het ze lukken de rivier weer schoon te houden? Ik zal u vertellen: niet zonder de hulp
van de kinderen uit het publiek.
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Doelgroep: groep 1 tot en met 8.
Omvang: voorstelling van 35 minuten. Maximaal 50 kinderen per voorstelling.
Thema’s: afval, biodiversiteit, burgerschap, dieren, duurzaamheid, klimaat, landschap, milieu, natuur, water, afval scheiden, afval verwerken, plastic soep, zwerfvuil, diversiteit, duurzame ontwikkeling, mondiale betrokkenheid en vrede en conflict.
Aanbiedende organisatie: Tom Haagse Educatieve Projecten.
Begeleiding nodig: nee.
Kosten: ja op aanvraag.
Aanvraag: info@tomhaage.nl
5. Gastles Greenpeace
Informeren, maar vooral inspireren. Dat is wat we willen bereiken
door voorlichting te geven over het werk van Greenpeace. Een van
onze getrainde en enthousiaste vrijwilligers komt naar uw klas toe
om leerlingen te vertellen wat Greenpeace is, hoe we werken en
welke campagne we voeren. Aan u de keuze waar de nadruk op
ligt. Misschien wilt u specifiek aan de slag met het thema 'Klimaat
en energie', met duurzame landbouw en de bijen of aandacht besteden aan het kappen van
regenwoud en de invloed van ons handelen op de dieren mensen die daar leven.
Doelgroep: groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Omvang: creativiteit, discussiëren, formuleren en rapporteren, materialen en
middelen inzetten, onderzoeken, presenteren en spel.
Thema’s: afval, biodiversiteit, burgerschap, dieren, duurzaamheid, energie, klimaat, landschap, milieu, natuur, planten, verkeer & vervoer, voeding en water.
Aanbiedende organisatie: Greenpeace.
Begeleiding nodig: ja.
Tijdsduur: 60 minuten.
Kosten: nee
Aanvraag: voorlichtingen.nl@greenpeace.org .
6. Groene voetstappen
Met ‘Groene voetstappen’ worden kinderen op een actieve
manier betrokken bij de klimaatproblematiek. Tegelijkertijd
levert dit project een bijdrage aan de bescherming van een
schone en veilige omgeving. Het doel is om zoveel mogelijk
te voet, per fiets of met de step te reizen en daarmee zoveel
mogelijk groene stickers te kunnen
plakken. Eén sticker staat voor één groene voetstap, één groene voetstap staat voor één kilometer van een symbolische reis om de aarde. Stichting Milieu Dichtbij neemt de organisatie
van dit evenement op zich.
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Doelgroep: groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.
Omvang: buitenwerk.
Thema’s: duurzaamheidseducatie, klimaatverandering.
Aanbiedende organisatie: Stichting Milieu Dichterbij.
Begeleiding nodig: nee.
Tijdsduur: 120 minuten.
Kosten: ja op aanvraag.
Aanvraag: info@milieudichterbij.nl .
7. Natuurwijs
NatuurWijs wil kinderen weer in verbinding brengen met de natuur. Daarom bieden wij een
natuurprogramma aan voor basisscholen. Er kan gekozen worden tussen korte buitenlessen
voor 2 uren, een hele dag buiten of drie keer per jaar een hele schooldag met een NatuurWijzer de bossen in of de hei op. Daar mogen de kinderen kijken, voelen, ruiken, luisteren en
proeven. Zélf de natuur ervaren en zélf ontdekken wat mensen en natuur met elkaar te maken hebben. Dat blijft pas écht hangen. Er is ook een hele leerlijn beschikbaar, van groep 1
tot en met groep 8.
Doelgroep: groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Omvang: korte buitenlessen van 2 uur; een hele dag buiten; 3x per jaar een hele schooldag.
Thema’s: biodiversiteit, dieren, duurzaamheid, natuur en planten.
Aanbiedende organisatie: Staatsbosbeheer.
Begeleiding nodig: nee.
Kosten: ja, €50,- per klas per dagdeel.
Extra: docentenhandleiding.
Aanvraag:p.terstegge@staatsbosbeheer.nl
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Bureau RijkenVermaat
Het groene arrangement
Het groene arrangement biedt de mogelijkheid voor brede scholen om de natuur dicht bij de
school te brengen en de kinderen dicht bij de natuur in de eigen omgeving. In het groene
arrangement zijn de producten en diensten opgenomen die bijdragen aan het versterken
van groen op school, natuureducatie en groene activiteiten in de wijk.
Wat houdt het precies in?
Het groende arrangement bestaat uit 2 (verplichte) basisonderdelen en 4 activiteiten waar je
als school aan mee kunt doen. Deze keuze(s) mag de school zelf maken.
Basisonderdelen
1. Een biodiversiteit kiezen.
2. Natuur– en Milieueducatienetwerk (NME-netwerk) versterken, naam doorgeven van een
NME-coördinator.
Keuzeactiviteiten
1. Natuurroutes/leerroutes.
2. Natuurtuin en/of kweekbakken.
3. Naschoolse groene activiteiten.
4. Jaarrond programma voor de wijk.
Hieronder worden de verschillende activiteiten voor u duidelijk geschetst:
1. Natuurroutes
De NME-leerroutes sluiten aan bij de onderwijsleerdoelstellingen van de basis-scholen en
zijn bedoeld als les vervangend. De NME-leerroute is een wandeling door de wijk of verder
weg naar mooie natuur in en om de wijk. De route staat beschreven op de kaart in het NME
– boekje. De wandeling vertrekt vanaf school. Op de route zijn op 6 plekken opdrachten beschreven die ter plekke worden uitgevoerd. In de rugzak zitten de materialen die hiervoor
nodig zijn. Voor elke leerroute is een werkblad ontwikkeld, voor inde klas.
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Natuurtuin en/of kweekbakken
Om de kinderen te betrekken bij de natuur en het vergroten van de biodiversiteit van
’s Hertogenbosch, gaan de kinderen 3 natuurtuinen ontwikkelen en zullen er op
verschillende schoolpleinen kweekbakken komen. De natuurtuin en de kweekbakken zullen
een onderdeel gaan vormen van het schoolprogramma en de naschoolse groene activiteiten. De natuurtuin kan bestaan uit een vlindertuin, kruidentuin of moestuin. Samen met wijkbewoners wordt een plan gemaakt met ontwerp en beheer. Om de natuurtuin en kweekbakken goed te kunnen gebruiken zal deskundigheidsbevordering een onderdeel zijn.
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Naschools groen programma
Er wordt een groen naschools programma aangeboden. Dit houdt in dat kinderen de natuur
in trekken. Zoals bijvoorbeeld waterbeestjes zoeken, in bomen klimmen en een wilgentenen
hut bouwen. Het programma is zo opgezet dat de kinderen elke week een kijkje krijgen in
een groen beroep zoals de imker, de wateronderzoeker of de boswachter. Om het Groen
naschools programma goed te kunnen uitvoeren zal er een training NatuurWijs worden gegeven i.s.m. Stichting NatuurWijs. De NatuurWijzers zijn mensen met groene kennis en ervaring. Zij worden verbonden aan de Brede School zodat er goede afspraken gemaakt kunnen
worden voor de uitvoering van het groene naschoolse programma. De NatuurWijzers worden ook verbonden met het NME – netwerk. Voor meer
informatie kijkt u op www.natuurwijs.nl .
Jaarrondprogramma
Groen ontdekken in de eigen omgeving, hierbij betrokken willen zijn, is een
opmaat voor samenwerking en participatie. Om wijkbewoners te interesseren voor de natuur
in de eigen omgeving willen we een jaarrond programma op maat ontwikkelen en uitvoeren
met behulp van natuurorganisaties in de stad. Mogelijk dat er geïnteresseerde wijkbewoners
zijn die zich willen inzetten bij groende activiteiten en ondersteuning willen bieden bij de natuurtuin, als hulpouder bij de leerroutes, nestkastjes maken etc. Het jaarrond programma
biedt een aantrekkelijk programma voor wijkbewoners en stimuleert betrokkenheid bij de
NME-leerroutes, onderhoud van de natuurtuin en het vergroten van de biodiversiteit in de
eigen woonomgeving. Deskundigheidsbevordering zal een onderdeel zijn van het jaarrond
programma.
Voor meer informatie of vragen over het Groene Arrangement kunt u contact op nemen met
Elly Vermaat: e.vermaat@rijkenvmaat.nl en bekijkt u de website www.rijkenvermaat.nl

Bibliotheek Midden-Brabant
De Bibliotheek Midden-Brabant biedt educatieve maatwerk oplossingen die aansluiten bij de vraag van uw school. De bibliotheek heeft 15
vestigingen in de gemeenten; Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en
Waalwijk. Jaarlijks ontvangen zij 1,5 miljoen bezoekers en samen lenen zij 3 miljoen boeken,
video’s, spellen, e-books, cd’s en meer. Zij beschikken over een zeer uitgebreide collectie,
die ze graag met u delen. Omdat het aanbod zo groot is geven zij graag maatwerk advies
dat aansluit bij úw vraag. De bibliotheek ondersteund u bij het samenstellen van themakisten
specifiek gericht op bijvoorbeeld natuur en het milieu. Zij kunnen daarbij putten
uit een
uitgebreide collectie informatieve boeken over bijvoorbeeld het maken van een moestuin, recycling, over planten, bloemen, water en meer. Maar
ook prenten-boeken, voorleesboeken, puzzels, spellen en muziek maken deel uit
van de collectie. Experts helpen u graag bij het samenstellen van een themakist.
Ook een themakist op maat? Neem dan contact op met uw lokale Bibliotheek, zij
helpen u graag verder. Bezoek onze website www.bibliotheekmb.nl voor meer
informatie, adressen en openingstijden.
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Streekhuis het Groene Woud
Doeboek voor Groene Woudlopers
Met het Doeboek voor Groene Woudlopers kunnen kinderen en hun ouders op pad
in Het Groene Woud om er de leukste ontdekkingen te doen. Het vrolijk vormgegeven boek staat vol natuurweetjes, eropuit-tips, spelletjes, recepten, doedingen
en allerlei bonnen voor gratis verrassingen. Het is geschreven door de Bossche kinderboekenschrijfster Annemarie Bon. De opbrengst gaat naar leuke projecten voor
en (zoveel mogelijk ook) door kinderen.
Opbrengst voor kindernatuurprojecten
Het Doeboek is gemaakt zonder winstoogmerk. De opbrengst komt ten goede aan projecten
die de natuur en het landschap in Het Groene Woud versterken en die bij voorkeur geschikt
zijn voor kinderen. Bij aanvang besliste een kinderjury mee welke projecten gerealiseerd
worden. Iedereen met een goed idee kon dat insturen en maakt kans op een bijdrage aan de
uitvoering. Hoe meer boeken er verkocht worden, hoe meer leuke kindernatuurprojecten er
gerealiseerd kunnen worden! Ga op pad met dit vrolijke boek en beleef leuke avonturen in
Het Groene Woud.
Het Doeboek voor Groene Woudlopers is verkrijgbaar bij onderstaande verkoop-punten. Er
komen steeds nieuwe verkoopadressen bij. Het boek kost € 8,95 en de opbrengst komt ten
goede aan natuurprojecten voor en door kinderen in Het Groene Woud.
VVV's in en om Het Groene Woud
VVV ’s-Hertogenbosch
VVV Boxtel
VVV Oisterwijk
VVV Schijndel
VVV Heeswijk-Dinther
VVV Oss
VVV Cranendonck/Budel
VVV Eindhoven
VVV Oirschot
VVV Tilburg
Bezoekerscentra in Het Groene Woud
De Groene Poort in Boxtel
Winery & Herbs in Schijndel
Philips Fruittuin in Eindhoven
BallonAIRpoort in Haaren
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten in Oisterwijk
Streekpark Klein Oisterwijk in Oisterwijk
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En verder bij:
Bruna in Oisterwijk
Bruna Verrijt in Berkel-Enschot
Bibliotheek Berlicum
Bibliotheek Best
Boekhandel Heinen in's-Hertogenbosch
Boshuis Venkraai in Oisterwijk
Kerkhovense Molen in Oisterwijk
Dommelzicht in Sint-Oedenrode
Natuurmuseum Brabant in Tilburg
Spoordonkse Watermolen in Spoordonk
De Vresselse Hut in Nijnsel/Sint-Oedenrode
Milieueducatiecentrum Eindhoven (vanaf 13 mei 2013)
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Bijlagen
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Bijlage 1: persbericht
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Bijlage 2: voorbeeld sponsorbrief
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Bijlage 3: flyer voor buurtbewoners
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Colofon
Dit draaiboek werd mede mogelijk gemaakt door de financiering van Brede School
Tilburg en Streekhuis Het Groene Woud.
Met dank aan Streekhuis Het Groene Woud, Kindercampus Wandelbos, alle ouders,
leerkrachten en kinderen die een bijdrage hebben geleverd en Marcella van der Poel
en Sandra Visser, twee derdejaars studenten van de PABO
Tilburg.

Coördinatie, concept en tekst: Tineke Vermeer
Fotografie: werkgroep natuurlijk spelen Wandelbos
Vormgeving: Leila Abosalama
Datum: 1 mei 2014
Voor meer informatie kijk op www.bredeschooltilburg.nl,
Brede School Wandelbos.
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aannemer
A. van Casteren

BLOEMISTERIJ-TUINCENTRUM
"HET WANDELBOS" - TILBURG
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