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Volop activiteit tijdens 
het naschoolse groene 
progamma 
‘de wateronderzoeker’.
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Voorwoord

Steeds meer zie ik om me heen dat leefbaarheid en natuur met elkaar 
verbonden worden. Ook in ons programma Leefbaarheid@brabant 
(L@B) zie ik die verbinding in verschillende projecten. Ik juich dat 
toe, want meerdere scholen, die samen op een bijzondere manier wer-
ken aan leefbaarheid, milieu én aan onderwijs: veel mooier kun je het 
niet krijgen. Op meerdere manieren past dit prachtige idee dus prima 
in L@B. 

In de afgelopen vier jaar is mijn uitgangspunt steeds geweest, dat 
iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen is belangrijk en kan een 
stukje bijdragen. Ook als je heel oud of juist nog heel jong bent of als 
je een beperking hebt: je kunt altijd iets betekenen voor elkaar. Samen 
maak je je omgeving, want je goed voelen, daar moet ook je fysieke 
omgeving aan meewerken. Daar moet je in rond kunnen lopen, en 
dan moeten er bijvoorbeeld geen hekjes om de natuur staan.  Dat 
gevoel ligt ook onder de steeds groeiende aandacht voor voedsel van 
dicht bij huis, uit de eigen moestuin, voor stadslandbouw en voor 
natuurprojecten op scholen, zoals hier bij jullie. 

Daar hebben de leerlingen natuurlijk helemaal geen boodschap aan. 
Voor hen is dit vooral een heel leuk project, waar ze buiten biologieles 
krijgen en spelenderwijs meer opsteken dan in een klaslokaal. En ter-
wijl ze dat doen, gaan ze zich betrokken voelen bij hun omgeving en 
bij wat daar gebeurt. Dat is precies waar ons leefbaarheidsbeleid over 
gaat, en waar we bij de provincie heel blij van worden. 

Brigite van Haaften-Harkema
Gedeputeerde Cultuur en Samenleving
Provincie Noord-Brabant 
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Met het NME-netwerk 
aan de slag om een wil-
gentenen hut te bouwen.
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In de NME-leerroute 
wordt bij elke gekleur-
de paal een opdracht 
gedaan.
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Inleiding

Kinderen kennis laten maken met de natuur in de eigen omgeving 
zodat zij de natuur ervaren en zich kunnen verwonderen. Dat is de 
belangrijkste doelstelling van het project ‘Groene Brede Scholen in 
Het Groene Woud’, dat de afgelopen jaren in ’s-Hertogenbosch is ont-
wikkeld. Daarbij hebben de Brede Scholen ook de doelstelling om met 
wijkbewoners samen activiteiten te ontplooien die een wezenlijke bij-
drage leveren aan de leefbaarheid, participatie en veiligheidsbeleving 
in de wijk. Door samen te werken in de natuur, kennis over te dragen 
en talenten te ontdekken is groen een bindende factor voor school en 
wijk.

In het kader van het project is een pakket samengesteld, het zoge-
noemde Groene Arrangement. Dit arrangement bestaat (tot op heden) 
uit twee basisonderdelen en vier keuze-onderdelen. Het zijn produc-
ten en diensten die bijdragen aan het versterken van groen op school, 
natuureducatie en groene activiteiten in de wijk. Het Groene Arran-
gement biedt de deelnemende scholen veel vrijheid. Zij kiezen hun 
eigen biodiversiteitssoort en zij kiezen zelf met welke onderdelen zij 
aan de slag willen gaan. De eigen interesses, de mogelijkheden die de 
schoolomgeving biedt, het telt allemaal mee bij het samenstellen van 
een eigen groen programma op maat.

Het project Groene Brede Scholen in Het Groene Woud is in 2013 met 
steun van de Provincie gestart op twee scholen in ’s-Hertogenbosch. 
Jack van den Dungen van BBS Nieuw Zuid was al gestart met een na-
tuurtuin en met groene naschoolse activiteiten en René Dullaart van 
BBS Kruiskamp had, in navolging van de NME-leerroutes op scholen 
in Vught,  leerroutes laten ontwikkelen. Deze initiatieven bleken suc-
cesvol, de provincie zag het draagvlak en dit alles vormde de aanlei-
ding voor dit project en de basis voor het Groene Arrangement.
De twee scholen hebben RijkenVermaat gevraagd de projectleiding op 
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zich te nemen. RijkenVermaat verzorgt ook de educatieve ontwerpen 
en de coördinatie en uitvoering van de trainingen voor de verschillen-
de onderdelen van het Groene Arrangement. 
Inmiddels hebben zeven Brede Bossche Scholen een eigen groen 
programma op maat gekozen: BBS Nieuw Zuid, BBS De Kruiskamp, 
BBS De Graaf, BBS Haren Donk en Reit, BBS Aan de Aa, BBS Bosch-
veld en BBS Hambaken. Na het vliegwiel effect dat het project in de 
stad ’s-Hertogenbosch had, willen de Brede Bossche Scholen nu met 
dit succesvolle project verder Het Groene Woud in. De Brede School 
Wandelbos in Tilburg maakt inmiddels ook enthousiast gebruik van 
de producten en diensten die zijn ontwikkeld.

Een belangrijk product uit het Groene Arrangement zijn de NME- 
leerroutes. De NME-leerroutes staan op de website van streekhuis 
Het Groene Woud zodat deze voor alle scholen toegankelijk zijn. Alle 
basisscholen zijn uitgenodigd om de NME- leerroutes te gaan wan-
delen met hun leerlingen. Zie hoofdstuk 4 voor verdere informatie 
over beschikbaarheid van en verantwoordelijkheid voor de tot nu toe 
ontwikkelde leerroutes. 

Met dit boek willen wij het proces en de producten die zijn ontwikkeld 
breder bekend maken en aanbieden. Maak gebruik van het inmiddels 
succesvol gebleken concept. Het is snel aan te passen aan de wensen 
van uw eigen school. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met het Groene 
Arrangement drempels kunnen verlagen, zodat natuurbeleving op 
school en met de wijk een rijke ervaring wordt.  
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Achtergronden

Aan het project Groene Brede Scholen in Het Groene Woud liggen 
verschillende ideeën ten grondslag. De Brede Bossche Scholen gaan 
uit van een totaalbenadering: in hun visie werken onderwijs-, zorg- 
en welzijnsvoorzieningen integraal samen aan de verbetering van de 
ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders op school, in het 
gezin en in hun vrije tijd. Een brede school is van en voor de wijk. Zij 
levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in buurten 
en wijken. 

Natuur dichtbij kinderen brengen
Natuur dichtbij kinderen brengen is een belangrijk onderdeel van deze 
benadering. De scholen zorgen ervoor dat de kinderen naar buiten 
gaan om ervaringen op te doen in de natuur. Lekker rennen en spelen 
in de  natuur: vitamine G wordt het ook wel genoemd.
Want uit onderzoek is gebleken dat jongeren die opgroeien in een 
groene omgeving psychisch en fysiek gezonder zijn. Ook zijn zij weer-
baarder. Kinderen die opgroeien in een omgeving zonder groen mel-
den meer gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, verkoudheid, eczeem 
en depressiviteit (uit: Groene kansen voor de jeugd, uitgave Alterra).
Daarbij – en dat is al heel lang bekend – gaan mensen die als kind 
kennis en ervaring opdoen in de natuur, op latere leeftijd met meer 
respect om met natuur, milieu en landschap.

Bevindingen
Aanwijzingen voor positieve effecten van natuur dichter bij kinde-
ren brengen, ervaren wij binnen het project ook al. De Brede School 
Wandelbos in Tilburg heeft in het vroege voorjaar 2014 het school-
plein groen ingericht. Na een half jaar werden de bevindingen van de 
leerkrachten geïnventariseerd en de volgende zaken werden daarbij 
genoemd: 
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Kinderen bewegen meer en gebruiken de hele speelplaats.
Kinderen worden veel meer uitgedaagd om te spelen.
Kinderen zoeken materialen uit de natuur om mee te spelen.
Er wordt minder ruzie gemaakt, kinderen hebben het te druk.
Kinderen komen rustiger de klas binnen.

Aansluiten bij het onderwijsprogramma
Voor scholen is het belangrijk dat de onderdelen van het Groene Ar-
rangement  goed aansluiten bij het onderwijsprogramma. Jack van den 
Dungen, manager van BBS Nieuw Zuid en René Dullaart, manager 
van BBS Kruiskamp hebben hier bij de ontwikkeling van het Groene 
Arrangement voor gewaakt. Daarbij: de huidige tijd vraagt om nieuwe 
vaardigheden (de 21st century skills): samenwerking, communiceren, 
kritisch denken, creativiteit, ict-geletterdheid, probleemoplossend ver-
mogen en sociale en culturele vaardigheden. Dit is niet uit een boekje 
te leren. Natuuronderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze 
vaardigheden. Vaak spelenderwijs zijn kinderen aan het ontdekken, 
ontwerpen, ondernemen en samenwerken.  

De Brede Bossche Scholen zien zichzelf een taak hebben in de talent- 
ontwikkeling van  kinderen. Het natuuronderwijs biedt de mogelijk-
heid talenten bij ‘natuur’kinderen te ontdekken en stimuleren.
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Het Groene Arrangement

Scholen die met het Groene Arrangement aan de slag gaan, betrek-
ken daar alle mogelijk geïnteresseerden uit school, wijk en lokaal 
NME-netwerk bij. Zij stellen een Natuur- en Milieucoördinator aan 
en kiezen een biodiversiteitssoort. Als de basis is neergezet, kunnen 
zij een keuze maken uit verschillende aanvullende activiteiten die zijn 
ontwikkeld en die passend kunnen worden uitgevoerd. Er worden nog 
steeds nieuwe activiteiten ontwikkeld die aan het keuzepakket worden 
toegevoegd. 

Basis-onderdelen:
   1. Biodiversiteitssoort kiezen 
   2. NME-netwerk versterken

Keuze-onderdelen:
   3. NME- leerroutes
   4. Natuurtuin en groen schoolplein
   5. Naschools Groen programma 
   6. Activiteiten met wijkbewoners

3
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Elk onderdeel van het 
arrangement heeft een 
eigen icoontje in de 
boom.
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Biodiversiteitssoort kiezen3.1
De school kiest een biodiversiteitssoort. Een vlinder of een vogel of 
een plant waar de school iets mee kan; een soort waarvan de school 
de biodiversiteit in de wijk kan versterken en waarbij zij een educatief 
verhaal kan vertellen en activiteiten kan ondernemen.

Zo heeft de BBS Nieuw Zuid gekozen voor de biodiversiteitssoort 
Atalanta of Admiraalvlinder. Dit is een van de meest voorkomende 
vlinders in Nederland. Het Kindcentrum van BBS Nieuw Zuid heeft 
de naam gekregen De Vlindertuin en er is een natuurtuin aangelegd 
waarin vlinderbloemen zijn geplant. In de lessen wordt aandacht 
besteed  aan het voorkomen en de leefwijze van vlinders. Hiervoor 
wordt ondersteunend materiaal gebruikt van de Vlinderstichting. 

 (basis)

De atalanta is de 
biodiversiteitssoort van 
BBS Nieuw Zuid.
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Er zijn meer voorbeelden die tot de verbeelding spreken, zoals het 
roodborstje van de BBS De Kruiskamp. Het roodborstje waagt zich 
dichtbij huizen, vooral ’s winters en komt veel voor in de wijk. Het 
hele jaar door kunnen er activiteiten rond het roodborstje worden 
georganiseerd.

Een heel ander voorbeeld: BBS Haren, Donk en Reit zocht naar een 
relatie natuur en techniek en heeft de dwergvleermuis als biodiversi-
teitssoort gekozen. De dwergvleermuis is een van de kleinste Europese 
vleermuissoorten. Gewapend met een batdetector gaan kinderen en 
wijkbewoners in de schemering op pad om te ontdekken dat er ook 
vleermuizen in de wijk wonen.

Het roodborstje is de 
biodiversiteitssoort van 
BBS De Kruiskamp.
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Zoek, zoek!

Wij 
hebben als 

biodiversiteitssoort het 
lieveheersbeestje gekozen, 

want we gaan werken in tuintjes 
en daar is hij nuttig. Daarnaast 
staat het lieveheersbeestje sym-
bool tegen zinloos geweld, en 
dat is ook goed. (Ankie de Laat,  

directeur BS Het Rondeel en 
manager BBS Aan de 

Aa)

BBS De Graaf koos de voorn als biodiversiteitssoort, een vissoort die 
voorkomt in wateren in de omgeving, onder andere in De IJzeren 
Vrouw.
BBS Aan de Aa heeft het lieveheersbeestje gekozen, een zeer gewenste 
soort in tuin en moestuin omdat lieveheersbeestjes bladluizen eten. 
Het is duidelijk: het lukt altijd om een leuke aansprekende soort te 
vinden. 
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Samengevat gaat het bij de keuze van een 
biodiversiteitssoort om:

- de soort is te herkennen of een icoon
- de soort is aantrekkelijk of aansprekend voor kinderen, prikkelt de 
fantasie
- er is een educatief verhaal over de soort te vertellen
- er is een relatie te leggen met de locatie van de school of wijk
- het is geen ingewikkelde soort, zoals alpenwatersalamander
- het is een soort, dus geen verzamelnaam zoals vlinder
- het verhaal van de soort wordt extra leuk als de soort een bepaald 
karakter heeft. Bijvoorbeeld het winterkoninkje staat voor deftig, de 
grauwe klauwier voor nieuwsgierig, de zwanenbloem voor charmant 
en de slanke sleutelbloem voor kwetsbaar.
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NME-netwerk versterken

Alle basisscholen die meedoen in het project Groene Brede Scho-
len in Het Groene Woud hebben een natuur- en milieucoördinator 
aangesteld. De NME-coördinator krijgt taakuren voor natuur- en 
milieueducatie, meestal zo’n 20 uur op jaarbasis. De NME-coördinator 
is iemand met hart voor natuur en milieu, denkt mee, inspireert, kan 
goed thema’s met elkaar verbinden, staat open voor samenwerking 
met andere organisaties en weet kansen te creëren.

De NME-coördinator bouwt aan een netwerk van betrokkenen bin-
nen de school. De NME-coördinator ontwikkelt en implementeert 
producten en activiteiten en betrekt en stimuleert collega’s er ook mee 
aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld als de school een natuurtuin heeft of 
NME-leerroutes.
Tenslotte toetst de coördinator de activiteiten en kijkt of ze goed aan-
sluiten bij de onderwijsleerdoelstellingen en bij de belevingswereld en 
interesses van de leerlingen.

De BBS-manager staat voor de contacten tussen de school en de wijk 
en RijkenVermaat heeft de contacten gelegd met lokale groene vrijwil-
ligers, IVNgroepen en vleermuiswerkgroep. Lokale groene vrijwilli-
gers die daar belangstelling voor hadden, konden een training volgen 
bij Stichting NatuurWijs. Deze NatuurWijzers, die nu ook deel uitma-
ken van het landelijke NatuurWijs Netwerk, begeleiden de naschoolse 
groene activiteiten op de brede scholen en kunnen ook een belangrijke 
rol spelen bij de wijkactiviteiten. 

Hoe goed het netwerk en daarmee het Groene Arrangement gaat 
draaien hangt af van mensen. Niet alleen van de BBS-manager en de 
NME-coördinator, maar ook van het enthousiasme en de betrokken-
heid van collega’s, ouders, buurtbewoners en de lokale NME-groepen.

 (basis)3.2
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Onze groene vrijwilligers 
met hun certificaat van 
Stichting NatuurWijs.

De 
wijkwandeling 

met Peter Twisk van 
de Vleermuiswerkgroep 

was een hele belevenis. We 
wisten niet dat de vleermuis 
zo dicht bij de school vliegt. 
(Khalid Ahdidouch, manager 

BBS Haren, Donk en 
Reit) 

In ’s-Hertogenbosch is het NME-netwerk versterkt door samenwer-
king met Platform biodivers. Dit is het door de gemeente geïnitieerde 
netwerk van vrijwilligers en professionals van alle groene organisaties 
in de stad. In dat verband worden netwerkbijeenkomsten georgani-
seerd om initiatieven ter bevordering van de biodiversiteit te bespre-
ken, ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en te gaan kijken op 
bijzondere plekken in de stad. Door verschillende netwerken met 
elkaar te verbinden is hier een duidelijke win-win-situatie ontstaan.
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NME-leerroutes

De NME-leerroute is een educatieve wandeling door de wijk of verder 
weg naar mooie natuur in en om de wijk. De NME-leerroutes zijn 
voor kinderen van verschillende leeftijden en als uitdaging bedoeld 
om de natuur in de eigen omgeving beter te leren kennen.

De NME-leerroutes zijn ontwikkeld voor de groepen 1 tot en met 
8. Iedere groep heeft zijn eigen thema, voor iedere route wordt een 
speciaal boekje gemaakt waarin opdrachten en ook een kaart staan. 
De wandeling vertrekt vanaf de school. Op 6 plekken in de route zijn 
opdrachten beschreven die ter plekke door de kinderen worden uitge-
voerd. De kinderen hebben een rugzak meegekregen met materialen 
die nodig zijn om de opdrachten te kunnen uitvoeren. 
Elke NME-leerroute start met een verhaal ter introductie van het 
onderwerp dat in de leerroute aan bod komt. Ook alle opdrachten 
onderweg starten met een kort verhaaltje over het onderwerp. Deze 
opdrachten zijn zeer gevarieerd. Elke leerroute heeft een spel/ be-
weegopdracht, een beleef/ zintuigopdracht, een kennis/ leeropdracht 
en een doe-opdracht. Bij deze laatste gaat het om dingen maken of 
verzamelen.

De informatie die wordt geboden sluit aan bij de leerdoelstellingen 
en het niveau van de groep kinderen. Het idee is dat alle groepen 
minimaal één keer per jaar participeren, als onderdeel van het les-
programma van de school. Het gebeurt in principe binnen schooltijd. 
Desgewenst kunnen de NME-leerroutes ook in de groene naschoolse 
activiteiten of wijkactiviteiten worden ingepast. 

 (keuze mogelijkheid)3.3
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De 
kinderen leren 

de wijk op een ande-
re manier kennen en de 

natuur die hier voor komt. 
Dat is een onderliggend doel 
van de NME- leerroutes. 

(René Dullaart, manager 
BBS De Kruiskamp)

NME- leerroute
Bijtjes van het Beatrixpark 

´s-Hertogenbosch, BBS De Kruiskamp                   - groep 1 -

NME- leerroute
De schatten van het Beatrixpark 

´s-Hertogenbosch, BBS De Kruiskamp                   - groep 2 -

NME- leerroute
De konijnenschool 

´s-Hertogenbosch, BBS De Kruiskamp                   - groep 3 -

NME- leerroute
Vlinders in De Kruiskamp 

´s-Hertogenbosch, BBS De Kruiskamp                   - groep 4 -

Betrokkenheid van ouders
De NME-coördinatoren worden betrokken bij de ontwikkeling van de 
leerroutes en krijgen informatie over de aanpak van leerroutes en hoe 
je het beste een buitenles kunt verzorgen. Met collega-leerkrachten, 
geïnteresseerde ouders en vrijwilligers worden de leerroutes verkend 
en de opdrachten getest. 
De betrokkenheid van ouders bij de leerroutes is essentieel. De kin-
deren gaan in kleine groepjes van vier tot zes leerlingen op pad, dus 
er is veel begeleiding nodig bij deze buitenles. De ouders of andere 
vrijwilligers worden in een vroeg stadium betrokken bij de ontwik-
keling en krijgen uitgebreide voorbereiding en instructie. Natuurlijk 
gaat dit over het thema en de opdrachten. Maar het gaat ook over het 
stimuleren van zelfstandig werken en ontdekken en bijvoorbeeld over 
de vraag hoe je je in de natuur gedraagt.
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De leerroutes in ‘s-Hertogenbosch
De Brede Bossche Scholen in ’s-Hertogenbosch hebben inmiddels 
goede ervaringen opgedaan met NME-leerroutes. In de verschillende 
wijken zijn diverse parken en natuurlijke plekken. Maar ook in de 
rand van de stad is bijzondere natuur aanwezig. De scholen zijn 
verdeeld over de stad. Op de kaart van ’s-Hertogenbosch met cirkels 
tot 1 km rond de school is te zien dat bijna de hele stad met leerroutes 
‘bedekt’ kan worden. Alle BBS-en en basisscholen in ‘s-Hertogenbosch 
kunnen er gebruik van maken. Op korte of iets langere afstand 
van de school zijn kinderen met de rugzak op pad om de natuur te 
ontdekken.

NME- leerroute
Bomen van het 
    Schutskamppark 
´s-Hertogenbosch, BBS De Kruiskamp                   - groep 5 -

NME- leerroute
Schuilen bij het Engelermeer

´s-Hertogenbosch, BBS De Kruiskamp                   - groep 6 -

NME- leerroute
Vogels in de gement

´s-Hertogenbosch, BBS De Kruiskamp                   - groep 7 -

NME- leerroute
Struinen in de moerputten

´s-Hertogenbosch, BBS De Kruiskamp                   - groep 8 -
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Natuur in de omgeving
Deze kaart laat het bereik van de groepen 5 en 6 zien, tot 1 km van 
de school         . Zij kunnen de natuur ontdekken in bijvoorbeeld het 
Zuiderpark, Engelermeer of het Schutskamppark.
De groepen 1, 2, 3 en 4 blijven dichter bij school, tot 500 m van de 
school        . Zij gaan bijvoorbeeld naar het Beatrixpark, de IJzeren 
Vrouw of natuurgebied Meerendonk.
De groepen 7 en 8 kunnen verder weg gaan. Zij gaan bijvoorbeeld 
naar de Moerputten, de Gement of Haanwijk.
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Het IJzeren Kind

Het heempark

Aan de Aa

De Kruiskamp

De Graaf

Nieuw Zuid

Boschveld

Haren Donk en Reit

Hambaken

De Kruiskamp
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Groep 1:  Eerste ontdekking
Via de bijtjes of kaboutertjes worden de jongste kleuters in aanraking gebracht met de 
natuur.

Zoekopdracht
 - Speuren tussen de bloemen, letten op vormen, kleuren en geuren.
Spel/beweegopdracht
 - Staan als een reiger, vliegen als een vogel, springen als een sprinkhaan.
Beleef/zintuigopdracht
 - Luisteren naar geluiden, voelen van de bast van een boom, blotevoetenpad.
Kennis/leeropdracht
 - Blaadjes zoeken en vergelijken, verschil bekijken tussen roodborstje en reiger.
Doe-opdracht
 - Maak een kabouterhuisje van losse gevonden materialen of de bijendans.
Interessante soorten
 - Libelle, juffertje, gele lis, pimpelmees, hommel, bij.

De kleinste beentjes, de groepen 1, 2, 3 en 4
Voor de groepen 1, 2, 3 en 4 blijven we dicht bij school, tot een af-
stand van 500 meter. Dit is ongeveer de afstand die de kleinsten lopen 
vanaf het schoolplein. Zo kunnen de jongste groepen bijvoorbeeld het 
Beatrixpark, de IJzeren Vrouw of natuurgebied Meerendonk verken-
nen. We geven hier voor iedere groep het thema met in steekwoorden 
een toelichting/mogelijke uitwerking. De precieze uitwerking wordt 
altijd gemaakt in onderling overleg en passend bij de locatie.
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Startpunt

NME Route Bijtjes van 
het Beatrixpark BBS De 
Kruiskamp

Opdrachtenpalen:

Route:

Bloemen en bijtjes

Bijtjes zoeken de bloem

Blaadjes om je heen

Veertjes van de vogels

Kleuren in de natuur

Geluiden in de natuur

Groep 2:  Bodemdiertjes
De kinderen gaan ontdekken dat er in de bodem van alles leeft en veel gebeurt.

Zoekopdracht
 - Op verschillende plekken beestjes opsporen en verzamelen in de witte bak.
Spel/beweegopdracht
 - Het natuurspel ‘Ik zoek ...’ of ‘Wie is het?’
Beleef/zintuigopdracht
 - De grond voelen, proefje doen met de bodem.
Kennis/leeropdracht
 - Beestjes zoeken, benoemen en de verschillen zien.
Doe-opdracht
 - Samen een bodemmonster maken van natuurlijke materialen.
Interessante soorten
 - Pissebed, oorworm, duizendpoot, regenworm, mier, lieveheersbeestje.
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Groep 3:  In en om het water
De kinderen gaan ontdekken wat er allemaal in het water zit, kikkers, maar ook libellen, 
larven, kevers en spinnen.

Zoekopdracht
 - Zoek de waterdiertjes, waar zijn ze, hoeveel poten hebben ze etc.
Spel/beweegopdracht
 - Natuurmemory of springen als een kikker.
Beleef/zintuigopdracht
 - Blotevoetenpad (met blinddoek) en de voel- en raadzak.
Kennis/leeropdracht
 - Drijven en zinken, verzamel materiaal en kijk of het blijft drijven.
Doe-opdracht
 - Een witte bak onder boom of struik, schudden en kijken wat er in de boom leeft. 
 - Waterdiertjes scheppen.
Interessante soorten
 - Kikker, schrijvertje, kikkervisje, reiger, libelle, salamander, geelgerande watertor.
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Groep 4:  Vlinders en spinnen
De leerlingen kijken naar vlinders en spinnen en ontdekken dat er relaties zijn, 
ook met bloemen.

Zoekopdracht
 - Vlinders en hommels zoeken, zien welke bloemen ze bezoeken. Spinnenwebben   
    zoeken, zien welke insecten in het spinnenweb zitten.
Spel/beweegopdracht
 - Het natuurspel ‘Eten of gegeten worden’.
Beleef/zintuigopdracht
 - Geuren en kleuren, parfum maken.
Kennis/leeropdracht
 - Bloemen onderzoeken, meeldraden en stampers.
Doe-opdracht
  - Met behulp van de zoekkaarten vlinders en spinnen de gevonden vlinders en 
    spinnen benoemen.
Interessante soorten
 - Oranjetipje, dagpauwoog, klein koolwitje, atalanta, zandoogje, kruisspin.
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Als 
de kinderen 

klaar zijn met de 
opdrachten in het Beatrix-

park nemen we ook nog even 
tijd om daar vrij te spelen. De 
kinderen vinden dat een mooie 
afsluiting van deze leuke bui-

tenles. (Leerkracht BS De 
Kruisboelijn)

Groep 5:  Bomen
Er valt veel te leren over bomen en over wat erin leeft.

Zoekopdracht
 - Silhouettenpuzzel, zoek de juiste bomen op.
Spel/beweegopdracht
 - Het natuurspel ‘Bospaadje’ en boompje wisselen.
Beleef/zintuigopdracht
 - Bomen voelen met een blinddoek en daarna de boom raden.
Kennis/leeropdracht
 - Schudden aan de boom, opzoeken wat eruit valt. Hoogte en dikte van de boom   
    meten.
Doe-opdracht
 - Materialen zoeken, verwonderen over de natuur en er een elfje over schrijven.
Interessante soorten
 - Els, treurwilg, plataan, beuk, eik, berk, lijsterbes.

Natuur in de omgeving, de groepen 5 en 6
De groepen 5 en 6 gaan iets verder weg, tot 1 km van de school. Zij 
zullen de bijzondere natuur in de woonomgeving gaan ontdekken, 
zoals het Zuiderpark en het Schutskamppark. 



31

Groep 6:  Eten en gegeten worden
De leerlingen onderzoeken hoe de voedselketen werkt.

Zoekopdracht
 - Een maaltijd zoeken voor een eigen gekozen dier.
Spel/beweegopdracht
 - Het natuurspel ‘Aarde, lucht of water’.
Beleef/zintuigopdracht
 -Zoek een plek waar jouw dier schuilt of zich laat zien.
Kennis/leeropdracht
 - Voedselpiramide maken.
Doe-opdracht
 - Waterdiertjes scheppen en benoemen.
Interessante soorten
 - Meerkoet, wilde eend, vos, ree, kokerjuffer, voorn.
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Groep 7:  Vogels
In deze leerroute valt veel te ontdekken over vogels, bijvoorbeeld over hun uiterlijk, hun 
vliegen en hun nest.

Zoekopdracht
 - Welke vogels zie je, let op de kenmerken, zoek de naam op en noteer het.
Spel/beweegopdracht
 - Het natuurspel ‘Vogelvrij’ of ‘Bescherm je ei’.
Beleef/zintuigopdracht
 - Geluidenkaart maken van de omgeving. 
Kennis/leeropdracht
 -  Wat voor vogels zijn er? Zangvogels, roofvogels, watervogels, weidevogels en  
     ganzen / zwanen.
Doe-opdracht
 - Teken de verschillende snavels en poten van de vogels die je ziet.
Interessante soorten
 - Ekster, grutto, kiekendief, kievit, geelgors.

Bijzondere parels ontdekken, de groepen 7 en 8
De groepen 7 en 8 zijn toe aan meer uitdaging, daarom zorgen we 
ervoor dat ze de bijzondere omgeving wat verder weg leren kennen. 
Dat mag een flinke wandeling kosten. De natuur in de omgeving van 
de stad is divers, zoals de Moerputten, de Gement en Haanwijk. We 
zoeken de gebieden op die interessant zijn, waar bijzondere natuur en 
historie bijeen komen.
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Groep 8:  Sporen, mens en dier
In de leerroute voor de laatste groep komt ook de mens in beeld.

Zoekopdracht
 - Kaart maken van de route van school naar de natuur.
Spel/beweegopdracht
 - Landgoederenspel en afval verzamelen (sporen van de mens).
Beleef/zintuigopdracht
 - Stiltespel / geluidenspel en sporen zoeken.
Kennis/leeropdracht
 - Historie in de omgeving of landschapselementen en hun functie.
Doe-opdracht
 - Kenmerken van het gebied opsporen aan de hand van foto’s of een fotocollage. 
    Zelf foto’s maken van elementen. 
Interessante landschapselementen of gebieden
 - Knotwilg, eendenkooi, Landgoed Haanwijk, Halve Zolenlijntje.
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Verstoppen tussen het 
riet.
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Natuurtuin en groen schoolplein

Het vergroten van de biodiversiteit van een stad en kinderen betrek-
ken bij de natuur kan heel goed in de eigen schoolomgeving. Bij ver-
schillende scholen is het groen in de schoolomgeving onder de loep 
genomen en zijn vervolgens op maat en naar wens plannen gemaakt, 
bijvoorbeeld voor het inrichten van een natuurtuin, voor kweekbak-
ken op het schoolplein, voor het planten van fruitbomen of voor de 
aanleg van een ecologische oever aan de waterkant. Zo’n natuurtuin 
(vlindertuin, kruidentuin en/ of moestuin) of groen schoolplein kan 
een onderdeel vormen van het schoolprogramma en van de naschool-
se groene activiteiten.
 
Het ontwikkelen en uitvoeren van een plan en later ook het beheer en 
gebruik en onderhoud vragen om betrokkenheid van velen. Natuur-
lijk speelt de NME- coördinator van de school een belangrijke rol. 
Daarnaast zijn een landschapsarchitect en een educatief ontwerper 
betrokkenen. Samen met wijkbewoners, kinderen, ouders en leer-
krachten van de school wordt een plan gemaakt met een ontwerp van 
het schoolplein. 
Ook voor het beheer en onderhoud van het groen wordt een plan ge-
maakt; uitvoering gaat in principe gebeuren samen met de kinderen. 
De leerkrachten en vrijwilligers krijgen informatie over de aanpak en 
over het beheer. Ook worden zij geïnformeerd over hoe zij de natuur-
tuin of de kweekbakken of welk groenproject er dan ook gerealiseerd 
is, kunnen gebruiken in hun schoolprogramma of in de naschoolse 
activiteiten.

In het kader van dit project zijn flyers gemaakt over bijvoorbeeld 
werken in een natuurtuin of werken in plantenbakken. De kinderen 
krijgen erin instructies over het maken van een teeltplan. Hoe maak je 
een schema of tekening van de tuin of de bak en hoe geef je aan welke 
planten worden gezaaid en hoeveel ruimte de planten nodig hebben. 

(keuze mogelijkheid)

3.4



36

Ook krijgen ze instructie over het voorkweken van plantjes in com-
postbakjes om ze vervolgens in de bak buiten te zetten.

Een groene schoolomgeving kan op zichzelf al zorgen voor verwon-
dering; iedereen die weleens buiten komt ziet het. Met de juiste aan-
pak kan een groene schoolomgeving de betrokkenheid bij de natuur 
versterken.

De Brede Bossche Scholen in ’s-Hertogenbosch hebben inmiddels 
enkele groene projecten in de schoolomgeving gerealiseerd. We geven 
enkele voorbeelden van ontwerpen.

Werken in de natuurtuin 
van BBS Nieuw Zuid.
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De speelleertuin van BBS Nieuw Zuid
De speelleertuin is een kleine groene plek nabij BBS Nieuw Zuid, in 
natuurgebied Meerendonk. De speelleertuin bestaat uit een natuur-
tuin, een speelboom en een wilgentenenhut. In de natuurtuin is een 
deel met kruiden en een deel met bloemen ingezaaid. Er is een moes-
tuin, een composthoop en een insectenhotel.
De speelleertuin is bedoeld voor educatie, natuurbeleving en spelen. 
Hij is speels ingericht waardoor het leuk is er te zijn en erdoorheen te 
wandelen. De speelleertuin wordt door de kinderen, wijkbewoners, 
vrijwilligers en leerkrachten van KindCentrum De Vlindertuin samen 
onderhouden. 

Het ontwerp voor de 
natuurtuin, na overleg  
met kinderen en 
omwonenden. 

Ilyas

Salma
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Wij 
werken met 

kleine groepjes kin-
deren in de natuurtuin. 

De groepjes kiezen zelf wat 
ze leuk vinden, de kinderen 
gaan dan met meer plezier 
aan de slag. (Leonie Schultz, 

NME-coördinator BS 
De Vlindertuin)

Vergroenen voorplein bij BBS De Graaf
Het voorplein van BBS De Graaf is bij- en vlindervriendelijk ingericht. 
De kinderen hebben meegeholpen met het uitzetten van planten die 
bijen en vlinders aantrekken. Zij zorgen ook samen met de beheerder 
voor het onderhouden van de bloementuin. Er is ook een insecten-
hotel op het voorplein van de school geplaatst. De kinderen kunnen 
elkaar inmiddels het verhaal van het insectenhotel goed vertellen. Echt 
een visitekaartje van de school.
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Vergroenen schoolplein bij BBS Aan de Aa
Er zijn eerst twee varianten gemaakt. De kinderen hebben daaruit 
gekozen welke elementen ze op hun schoolplein willen hebben. U ziet 
hierboven het definitief ontwerp. Binnenkort worden de handen uit de 
mouwen gestoken om het schoolplein groen in te richten.
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Groene bakken bij de scholen
Diverse scholen kiezen voor lage plantenbakken op hun schoolplein 
of op het platte dak. Dit zijn initiatieven die in het voorjaar worden 
gestart en in het najaar worden afgerond. De kinderen werken erin in 
het groeiseizoen. De flyer met instructies voor het werken in planten-
bakken helpt de kinderen op weg.

De plantenbakken 
inrichten en watergeven.
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Naschools Groen programma 

Als onderdeel van het naschoolse programma dat wordt ontwikkeld 
op de Brede Bossche Scholen (Klup Up) wordt nu ook een Groen na-
schools programma aangeboden. Dit houdt in dat de kinderen tijdens 
Klup Up de natuur in trekken, zij vormen de natuurdoeklup. Ze gaan 
dan bijvoorbeeld waterbeestjes zoeken, in bomen klimmen of een 
wilgentenen hut bouwen. Het programma is zo opgezet dat de kinde-
ren elke week een kijkje kunnen nemen in een groen beroep, zoals de 
imker, de wateronderzoeker, de tuinman of de boswachter. Tijdens het 
Groen naschools programma worden soms kinderen met natuurtalent 
ontdekt.

Op zoek naar spullen 
uit de natuur voor het 
natuurmuseum.

(keuze mogelijkheid)

3.5
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Voor 
mij staat talent

ontwikkeling van jonge 
kinderen centraal en met 

de groene naschoolse activi-
teiten bieden we de kinderen 
de kans om hun talent voor 
groen te ontdekken. (Jack van 

den Dungen, manager BBS 
Nieuw Zuid)

Om het Groen naschools programma goed te kunnen uitvoeren is 
er een training NatuurWijs verzorgd in samenwerking met Stichting 
NatuurWijs. De NatuurWijzers zijn mensen met groene kennis en 
ervaring. Zij worden verbonden aan de Brede Bossche Scholen en het 
NME-netwerk zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden over 
de uitvoering van het groene naschoolse programma.

De naschoolse groene activiteiten zijn in eerste instantie ontwikkeld 
voor de BBS Nieuw Zuid. Dit is gedaan vanuit de beroepencontext; 
de programma’s gaan uit van groene beroepen, zoals de boswachter, 
de tuinder, de imker, de wateronderzoeker, de bakker, de jager of de 
boomverzorger. Het programma heet ‘Natuurlijk werken in de natuur’, 
de activiteiten laten de kinderen werken met hart, hoofd en handen.
Als basis wordt het beroep geïntroduceerd bij de deelnemers, daar-
na gaan we aan de slag, binnen maar vooral ook buiten, met diverse 
doe-activiteiten. Elke middag wordt afgerond door in het logboek te 
schrijven en te tekenen over de belevenissen.

Het programma draait in het voorjaar en in het najaar en omvat 6 tot 
10 bijeenkomsten van ongeveer twee uur, aansluitend op de school-
tijd. De kinderen geven zich hiervoor op, dus met instemming van de 
ouders. De naschoolse activiteiten vinden meestal plaats met 6 tot 12 
kinderen, er zijn 2 begeleiders.
De kinderen die meedoen hebben deze activiteit gekozen uit de vele 
mogelijke naschoolse activiteiten, sommigen komen geregeld terug. 
Kinderen met echt groene vingers of affiniteit met de natuur krijgen 
met dit naschoolse programma de kans hun talenten te ontwikkelen.
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Voorbeeld 1:  Wat doet de tuinman?
De kinderen gaan een kruidentuin en/of groentetuin aanleggen en 
inzaaien / inplanten. Al doende leren ze hoe ze dat het beste kunnen 
doen. Aan bod komen ook het belang van een vruchtbare bodem en 
de functie van regenwormen in de bodem. Het is een programma voor 
het voorjaar.

Activiteiten binnen
 - Introductie over het belang van een vruchtbare bodem en   
    de functie van regenwormen, veel regenwormen betekent   
    een gezonde bodem!
 - Instructie plantbedden maken, plantjes in regels zetten, 
    plattegrond van de regel maken.

Activiteiten buiten
 - De kinderen gaan in groepjes van 2 als tuinman aan de slag.
 - Ze maken de bodem onkruidvrij en luchtig. Ze zaaien in   
    regels, zetten er plantstokjes bij en maken er een plattegrond  
    van. Ook kunnen in potjes voorgekweekte plantjes worden  
    geplant in plantbedden. 
 - Ze kijken ook naar de resultaten van de andere groepjes.

Afronding
 - Er worden afspraken gemaakt over het vervolg onderhoud  
    van de tuin. En natuurlijk over de oogst!
 - Logboek.
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Voorbeeld 2:  Wat doet de wateronderzoeker?
De wateronderzoeker kijkt naar de waterkwaliteit en naar de water- 
kwantiteit. In dit programma onderzoeken de kinderen de water- 
kwaliteit, vooral aan de hand van de diertjes die in het water voorko-
men. Aan bod komt ook de kringloop van water.

Activiteiten binnen
 - Introductie over de wateronderzoeker en de kringloop van  
    water.
 - Introductie over waterdiertjes en de waterkwaliteit.
 - Instructie werken met schepnet, zoekkaarten, 
    waterdieptemeter en waterthermometer.

Activiteiten buiten
 - De kinderen worden verdeeld in kleine groepjes die op 
    verschillende plekken als wateronderzoeker aan de slag gaan.
 - Ze scheppen waterdiertjes en verzamelen ze in een witte bak.  
    Met behulp van de zoekkaart en een loep zoeken ze op welke  
    dieren ze hebben gevonden. Ook meten ze op hun plek de  
    diepte en de temperatuur van het water.

Afronding
 - De leerlingen laten elkaar zien wat ze hebben gevonden en  
    kijken of er verschillen zijn tussen de verschillende plekken.
 - Logboek.



45

Voorbeeld 3:  Wat doet de jager?
Deze les kijkt terug naar de periode dat de mens als jager-verzame-
laar aan zijn eten kwam. Het gaat over eten en gegeten worden. Jagen 
vraagt heel wat behendigheid van de jager.

Activiteiten binnen
 - Introductie van het onderwerp in een groepsgesprek 
      over de jacht vroeger en waar we het eten nu vandaan halen.  
    Daarbij boek Rien Poortvliet en illustraties indianen op jacht.

Activiteiten buiten
 - Jagen is vaak in het donker. De kinderen gaan in groepjes   
    van 2 wandelen, 1 is geblinddoekt en mag de ander alleen bij  
    de arm vasthouden. Hoe ervaren ze dat?
 - Om een prooi te kunnen overmeesteren moet je stil kunnen  
    sluipen. Lukt dat?
 - De kinderen gaan boogschieten op een uitgezet schietterrein.  
   Dat is niet zo makkelijk als het misschien lijkt!

Afronding
 - De leerlingen vertellen elkaar hoe ze de verschillende 
    aspecten van het jagen hebben beleefd.
 - Logboek.
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Voorbeeld 4:  Wat doet de boomverzorger?
Deze les kijken we naar de gezondheid van bomen en doen we een 
bomeninspectie, door erin te klimmen. Op eigen kracht trekken de 
kinderen zich omhoog in touwen. Dit vraagt nogal wat krachtinspan-
ning, maar er zijn kinderen die tot op 6 meter hoogte in de boom hun 
inspectie doen.

Activiteiten binnen
 - Introductie over de gezondheid van bomen. 
    Verschillende soorten hout laten zien en voelen en een schijf  
    met jaarringen, die de kinderen gaan tellen zodat ze weten  
    hoe oud de boom is geworden.

Activiteiten buiten
 - Boomklimmen, samen met een bekende boomklimmer 
    (IVN Den Bosch) die hier speciaal klimmateriaal voor
    kinderen voor heeft. De kinderen worden geholpen om zich  
    goed aan te tuigen en gaan zelfstandig boven in de boom   
    kijken.
 - De kinderen die niet klimmen kunnen een boomschijf zagen  
    en versieren. Zij krijgen de boomschijf mee naar huis.

Afronding
 - De leerlingen vertellen elkaar wat ze leuk of spannend vonden.
 - Logboek. 
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Activiteiten in de wijk 

Het groene aanbod wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de leer-
lingen. Maar: kinderen, ouders en andere geïnteresseerde wijkbewo-
ners zijn van harte welkom om mee te doen, om mee te ontdekken en 
om mee te helpen bij de uitvoering van de activiteiten. Het uitgangs-
punt bij het organiseren van de wijkactiviteiten is het vergroten van de 
betrokkenheid van alle wijkbewoners bij de natuur in de eigen omge-
ving en bij de groene activiteiten die vanuit de school worden georga-
niseerd. Groen ontdekken in de eigen omgeving en hierbij betrokken 
willen zijn, is een opmaat voor samenwerking en participatie.

Vogelhuisjes timmeren 
tijdens de groenmarkt.

(keuze mogelijkheid)

3.6
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Het 
was erg koud, 

maar ik heb ervan 
genoten om mee te 

doen met de wandeling 
naar de Moerputten. Heer-
lijk dat er warme soep met 
een broodje klaar stond! 

(Wijkbewoner De 
Kruiskamp)

Eerst de basis op orde
De Brede Bossche Scholen hebben hun biodiversiteitssoort gekozen 
en een NME-netwerk op poten gezet. Vijf scholen hebben leerrou-
tes en vijf scholen hebben een schooltuin. Voor het naschools Groen 
programma, dat inmiddels op vijf scholen draait, is een groep mensen 
bestaande uit NatuurWijzers, IVNers en mensen van de vleermuis-
groep actief. Deze groep vormt een centraal punt voor de activiteiten 
in de wijk. Dit begint nu te draaien, vaak met de biodiversiteitssoort 
als kapstok voor activiteiten.     

Voorbeelden
Vanuit BBS De Kruiskamp en BBS Nieuw Zuid hebben inmiddels 
wijkactiviteiten plaatsgevonden. Zoals:
 - Bijeenkomst wintervoedsel voor vogels; vetbollen en 
    pindaslingers maken.
 - Bijeenkomst over onderhouden boomgaard en snoeien
    fruitbomen.
 - Groenmarkt waarop o.a. kruiden- en vlinderplanten werden  
    uitgedeeld.
 - Natuurtuin, opgebouwd en ingericht met wijkbewoners.
 - Wedstrijd in de wijk ‘Wie heeft de grootste zonnebloem?’
 - Vogelhuisjes timmeren en schilderen in het vroege voorjaar.
 - Wijkwandeling naar De Moerputten.
 - Een schemerwandeling, met de batdetector op pad om 
    vleermuizen te ontdekken.
 - Een wilgentenen hut bouwen.

Communicatie
Alle wijkbewoners bereiken is niet altijd makkelijk. Communicatie 
is voor de wijkactiviteiten een belangrijk aandachtspunt. Met name 
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bewoners die geen kinderen op de school hebben zijn, zeker de eerste 
keer, moeilijk bereikbaar. Als de informatie ruim van te voren bekend 
is, kan een wijkblad een goed middel zijn. Soms kan er aanleiding zijn 
om een flyer in de wijk te verspreiden. Voor ouders van de leerlingen 
ligt het makkelijker. En als mensen eenmaal een activiteit hebben 
meegemaakt, staan als het ware ‘de antennes uit’. Wijkbewoners die 
hebben meegewerkt aan de inrichting van de natuurtuin, krijgen iede-
re maand een uitnodiging om mee te doen.

Betrokkenheid
Het is niet uniek: wijkbewoners die zo enthousiast zijn geworden dat 
zij niet alleen meedoen met activiteiten die voor hen worden georga-
niseerd, maar dat zij ook komen helpen bij andere onderdelen van het 
Groene Arrangement. Zij komen werken in de natuurtuin of komen 
helpen bij de leerroutes.

Wijkwandeling naar de 
Moerputten vanaf BBS 
De Kruiskamp.
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Bewoners betrekken bij 
groen in de wijk.



51

Meer groene scholen in 
Het Groene Woud
In dit boek hebben wij u een beeld gegeven van de resultaten van het 
project ‘Groene Brede Scholen in Het Groene Woud’. Zeven Brede 
Bossche Scholen hebben hun eigen programma op maat, met een 
biodiversiteitssoort, groen schoolplein, leerroutes, naschoolse groene 
activiteiten en/of wijkactiviteiten.  

Inmiddels is het enthousiasme over dit project overgeslagen naar 
basisscholen in andere gemeenten. De Brede School Wandelbos in 
Tilburg maakt gebruik van de producten en diensten die zijn ontwik-
keld. Het nieuwe groene schoolplein laten wij in dit hoofdstuk nog als 
afsluitend voorbeeld zien. Met andere scholen, onder andere in Eind-
hoven, is overleg gaande over een Groen Arrangement. En zelfs buiten 
Het Groene Woud is al een gemeente - Weert - enthousiast geworden: 
we ontwikkelen leerroutes voor een school in Altweerterheide en een 
groen schoolplein voor een school in Stramproy.

Groen Arrangement voor alle scholen op maat te maken
Wij hopen dat wij u ook enthousiast hebben kunnen maken voor het 
proces en de producten die zijn ontwikkeld. Maak gebruik van het 
inmiddels succesvol gebleken concept, het is snel aan te passen aan uw 
eigen schoolomgeving/wijk. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met het 
Groene Arrangement drempels kunnen verlagen, zodat natuurbele-
ving in en met de wijk een rijke ervaring wordt. Als u enthousiast bent 
of vragen heeft; neemt u dan contact op met Marlies Rijken of Elly 
Vermaat van RijkenVermaat.

Leerroutes voor alle scholen te gebruiken
Een belangrijk product uit het Groene Arrangement zijn de 
NME-leerroutes. Deze zijn ontwikkeld voor een bepaalde school, 
maar alle NME-leerroutes staan op de website van streekhuis Het 
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Groene Woud, zodat ze voor alle scholen toegankelijk zijn. 
De acht eerder ontwikkelde leerroutes in Vught hebben een eigen 
website, maar komen ook op de site van Het Groene Woud, net als de 
nog te ontwikkelen leerroutes, bijvoorbeeld de leerroutes in Tilburg.
Voor iedere leerroute zijn afspraken gemaakt over wie verantwoor-
delijk is voor de leerroute en wie de rugzakken beheert en up to date 
houdt.
Deze gegevens over de leerroutes en de rugzakken zijn te vinden op de 
website van Het Groene Woud. 
Zie http://www.nmevught.nl/ en http://www.hetgroenewoud.nl/ 

NME-Leerroutes
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6.7.
8. 17.

9.

Legenda

NME-Leerroutes vanuit BBS De Kruiskamp:
1. Schuilen bij het Engelermeer, groep 6 
2. Vlinders in De Kruiskamp, groep 4
3. Bijtjes van het Beatrixpark, groep 1
4. De schatten van het Beatrixpark, groep 2
5. De konijnenschool, groep 3
6. Bomen van het Schutskamppark, groep 5
7. Struinen in de Moerputten, groep 8
8. Vogels in de Gement, groep 7

NME-Leerroutes vanuit Vught:
9. Vogels in de Gement, groep 6
10. Struinen op de Vughtse heide, groep 4
11. De kabouters van de IJzeren Man, groep 1
12. In het bos van Sparrendaal, groep 3
13. Natuurlijk water in de Kwebben, groep 2
14. Bomen in het Reeburgpark, groep 5
15. Sporen en reliëf op Haanwijk, groep 7
16. Langs de Dommel op Halder, groep 8

NME-Leerroutes vanuit BBS Nieuw-Zuid:
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16. Langs de Dommel op Halder, groep 8
17. Bomen in het Zuiderpark, groep 5
18. Vlinders en spinnen in de wijk, groep 4
19. Kleine dieren in Meerendonk, groep 3
20. Vogels van de Meerse plas, groep 6

10.

11.

13.

14.

15.
16.

12.

18.
19. 20.
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De 20 leerroutes die 
begin 2015 beschikbaar 
zijn. De kaart wordt bin-
nenkort aangevuld met 
de in ontwikkeling zijnde 
leerroutes van BBS Aan 
de Aa, BBS De Graaf en 
BS Wandelbos, Tilburg. 
Wie volgt?
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Een impressie van het 
groene schoolplein BS 
Wandelbos.

De definitieve platte-
grond van het school-
plein.
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Laatste voorbeeld:  Vol verwachting
In Tilburg is ook een school met vergroening van het schoolplein aan 
de slag gegaan. BS Wandelbos vroeg om een ontwerp en we begonnen 
met twee varianten. De ouders, kinderen en leerkrachten konden op 
alle losse elementen hun stem uitbrengen. De vier elementen die de 
meeste stemmen hebben gekregen waren: de wilgentenentunnel, de 
zandspeelplek, de tribune en de rioolpijp. Deze zijn in het definitieve 
ontwerp verwerkt.
Door goede samenwerking tussen ouders, kinderen en wijkbewoners 
is een planning gemaakt voor de werkzaamheden en werden de han-
den uit de mouwen gestoken. Vol verwachting kijken de kinderen nu 
uit naar de eekhoorns op het schoolplein.
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Meer informatie
De natuurgidsen die in arrangementen aan de slag gaan zijn opgeleid 
door en werken volgens de uitgangspunten van NatuurWijs. Na-
tuurWijs is een natuuronderwijsprogramma voor leerlingen van de 
basisschool waarbij zelf-ontdekkend leren met hart, hoofd en handen 
centraal staat.
Zie http://www.natuurwijs.nl/

In de voorbeelden van de NME-leerroutes worden verschillende na-
tuurspelen genoemd. Deze spelen staan in ‘Natuurspelen!’, een boekje 
vol natuurspelen en –activiteiten, uitgebracht door Jong Nederland 
om het spelen in en met de natuur te bevorderen.
Zie http://www.jongnederland.nl/
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‘Groene Brede Scholen in Het Groene Woud’ is een project 
van de Brede Bossche Scholen, de Provincie Noord-Brabant 
en RijkenVermaat. Het wordt ondersteund door de gemeente 
’s-Hertogenbosch, Het Groene Woud, Brabants Landschap, 
NatuurWijs, IVN Den Bosch, de Vleermuiswerkgroep, verschillende 
wijkraden èn ouders en buurtbewoners.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt dit project vanuit het 
programma Leefbaarheid. In dit programma staat het ontwikkelen 
van wijkparticipatie centraal. 

De verschillende onderdelen van het Groene Arrangement zijn 
ontworpen door Elly Vermaat, evenals de uitwerkingen op maat voor 
de verschillende scholen. Aan de basis ligt het arrangementenidee 
zoals dat is ontwikkeld door Agentschap NL (sinds januari 2014 
gefuseerd met Dienst Regelingen tot Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland RVO). De educatieve ontwerpen van groene schoolpleinen 
en natuurtuinen komen van de hand van Marlies Rijken.

Dit boek ‘School en buur beleven de natuur’ is onderdeel van dit 
project. De uitgave van het boek is mede mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het is op 15 
april 2015 gepresenteerd tijdens een conferentie in ’s-Hertogenbosch 
waarop de ervaringen tot nu toe met het project zijn gedeeld met een 
breed veld geïnteresseerden. 

Colofon
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School en buur beleven de natuur
Kinderen kennis laten maken met de natuur in de eigen 
omgeving, zodat zij de natuur ervaren en zich kunnen 
verwonderen. Dat is de belangrijkste doelstelling van het 
project ‘Groene Brede Scholen in Het Groene Woud’ van 
de Brede Bossche Scholen, de Provincie Noord-Brabant en 
RijkenVermaat. Inmiddels zijn diverse groene activiteiten 
in basisscholen geïmplementeerd. Dit boek geeft een beeld 
van de ervaringen die zijn opgedaan en de processen en 
producten die zijn ontwikkeld. Alles is beschikbaar en 
eenvoudig voor andere basisscholen op maat te maken. 
Zie hoe de schoolomgeving groener kan worden en hoe 
natuurbeleving in en met de wijk een impuls kan krijgen.
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