
Inleiding voor docenten 

Dit lespakket, geschikt voor groepen 3, 4 en 5 van 
het basisonderwijs, is een product van het project 
Vlinders in Het Groene Woud. Hierbij is voor enkele 
afbeeldingen gebruik gemaakt van lesbrieven van de 
Vlinderstichting. 

Voor het uitvoeren van de opdrachten is een aanvullend 
pakket nodig met materialen, zoals loeppotjes, een 
glazen pot, vlindernet, vangbuizen en zoekkaarten 
bodemdiertjes, vlinders en rupsen.

In verschillende opdrachtenbladen wordt geadviseerd 
een passend gebied te zoeken voor de opdracht. Een 
voorbeeldgebied is als foto toegevoegd. In Het Groene 
Woud is ook bij uw school in de buurt een dergelijk 
gebied te vinden. 

We wensen u én de kinderen veel plezier met deze 
ontdekkingstocht.

Vera de Vlinder 
Lespakket
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Natuurverenigingen en deskundigen maken zich zorgen over de vlinderstand 
in Nederland en zijn van mening dat stimuleringsmaatregelen noodzakelijk 
zijn voor behoud van de diversiteit aan vlinders. Daarom heeft Natuur- en 
Milieucentrum Schijndel het initiatief genomen tot het project Vlinders in 
Het Groene Woud. Het project valt onder de nieuwe Stichting Natuurprojecten 
Schijndel. Het is een groot, twee jaar durend project (2011-2013), waarin 
naast concrete natuurmaatregelen om vlinders meer geschikte plaatsen te 
bieden, is gewerkt aan een boek over vlinders, aan wandelkaarten en aan 
begeleidende producten zoals thema-excursies, presentaties en lespakket. 

De producten lespakket, poster en wandelkaarten zijn gratis te downloaden 
via de website www.nmcschijndel.nl. Ook op de website van Het Groene 
Woud zijn deze producten te downloaden. 

Informatie over natuurmaatregelen, het boek of wandelingen onder begeleiding 
zijn aan te vragen per e-mail via info@nmcschijndel.nl. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een (financiële) bijdrage van de 
volgende organisaties: Provincie Noord-Brabant, Prins Bernard Cultuurfonds, 
Streekfonds Het Groene Woud, Natuur- en Milieucentrum Schijndel en de 
gemeente Schijndel. Daarnaast hebben het Brabants Landschap, de Vlinder-
stichting, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer meegewerkt aan het project.
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