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In de loop van schooljaar 2014-2015 zal NMC waarschijn-
lijk met al haar diensten en 10 locaties in Utrecht verder 
gaan als zelfstandige stichting onder de naam stichting 
Utrecht Natuurlijk. De gemeente wordt onze subsidiever-
lener en tevens grootste opdrachtgever. Onze dienstver-
lening aan de Utrechtse scholen blijft binnen de opdracht 
van de gemeente aan onze stichting vallen. Dus ook als 
stichting blijven wij ons inzetten om natuur en milieu 
dichtbij alle kinderen in Utrecht te brengen. Wij informe-
ren u als er dingen voor u veranderen.

U kunt kiezen uit lessen op de stadsboerderijen en op 
de educatieve tuinen. En er zijn projecten met levend 
materiaal en leskisten die u op school kunt uitvoeren. De 
programma’s zijn ingedeeld per twee leerjaren of voor de 
hele school. Als u een specifieke vraag heeft met betrek-
king tot NME op uw school dan kunt u ook bij ons terecht. 
Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld na-/bijscholing 
van uw team op gebied van NME, groen spelen, groene 
schoolpleinen of groene invulling van de verlengde 
schooldag/brede school.

Op onze digitale inschrijfsite vindt u bij elke les-/product-
beschrijving een lesmateriaalpagina met daarop de digi-
tale documenten met praktische en inhoudelijke informa-
tie over het programma. In de NME-themakalender vindt 
u een overzicht van landelijke themagebonden dagen of 
weken waar u de programma’s van NMC aan zou kunnen 
koppelen. Via ons digitale inschrijfsysteem kan de NME-
contactpersoon van uw school de inschrijvingen voor de 
verschillende lessen en projecten regelen. Als hulp hierbij 
kan het inventarisatieblad gebruikt worden. 

Natuur- en Milieucommunicatie (NMC) biedt u vele mogelijkheden 
om natuur- en milieueducatie (NME) voor de leerlingen van uw 
school vorm te geven. Jaarlijks nemen basisschoolleerlingen uit 
Utrecht ruim 50.000 keer deel aan onze activiteiten.

Voorwoord

We waarderen het enorm als u de korte digitale enquêtes  
die u ontvangt na een les, materiaalproject of leskist 
invult. Samen kunnen we zo de educatiekwaliteit proberen 
te verbeteren.

Bij het ‘Programma van de Buren’ vindt u verwijzingen 
naar activiteiten voor het basisonderwijs van andere 
organisaties in en rond Utrecht die aansluiten bij ons 
natuur- en milieueducatie (NME) programma. Voor de 
‘ Programma’s van de Buren’ dient u zelf contact op te 
nemen met de betreffende organisatie.

NIEUW!
Dit schooljaar kunt u gebruikmaken van een nieuwe 
 leskist Weer & Klimaat, de leskist (w)onderwaterwereld, 
leven in de sloot en de nieuwe leskist Bomen, bos, hout en 
papier. 
Nieuwe buren zijn Hoogheemraadschap De Stichtse 
 Rijnlanden (excursie naar rioolwaterzuivering), Stichting 
Veldstudie (veldwerk) en Vlinderhof Maxima in Leidsche 
Rijn. Vergeet u ook niet naar de tips te kijken waarmee u 
(meer) met duurzaamheid op uw school aan de slag kunt 
gaan?! 

Drie keer per jaar geeft NMC een Nieuwsbrief voor het 
basisonderwijs uit waarin we u op de hoogte houden 
van nieuwe producten, ontwikkelingen en interessante 
regionale en landelijke projecten. Zijn er tussendoor ver-
meldenswaardige zaken dan ontvangt u die in een digitale 
Nieuwsflits. Ook kunt u ons volgen op twitter: @NMC030.

We wensen u veel plezier met het maken van uw keuze.

Onze dieren en planten en andere (levende) materialen bieden 

de leerlingen onvergetelijke ervaringen.
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Ter ondersteuning van deze taak beheert Natuur- en 
Milieucommunicatie steedes in vijf wijken van de stad. 
Deze steedes zijn NME-centra met een stadsboerderij en 
meestal een educatieve tuin waar scholen en (andere) 
bewoners van de wijk educatieve programma’s kunnen 
volgen en meer te weten kunnen komen over de natuur en 
over duurzaamheid. Naast deze steedes zijn verdeeld over 
de stad nog een aantal educatieve tuinen en dierenweides. 

Visie op natuur- en 

milieueducatie

De jeugd heeft de toekomst en wat misschien belangrij-
ker is: de jeugd kan deels haar eigen toekomst bepalen. 
Wat ons betreft krijgen kinderen daar alle ruimte voor. 
Kinderen krijgen inzicht in de invloed van mensen op hun 
omgeving en leren hier op hun eigen manier verantwoord 
mee om te gaan. Natuurlijk houdt Natuur- en Milieucom-
municatie rekening met de interesses en ontwikkeling van 
de kinderen. 
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd betekent dit, dat 
er geen zware milieuonderwerpen aan de orde komen, 
maar dat we met onderwerpen uit de leefomgeving aan 
de slag gaan waar kinderen zich over verbazen, die hen 
fascineren en waarvan ze iets kunnen leren. 
De programma’s bieden de kinderen een handelings-
perspectief. Ons doel is dat kinderen rekening willen en 
kunnen houden met natuur en milieu. Vanuit een positieve 
houding kan de wil ontstaan om bij te dragen aan een 
beter milieu.

Natuur- en Milieucommunicatie (NMC) zal waarschijnlijk in de 
loop van schooljaar 2014-2015 verder gaan als stichting Utrecht 
Natuurlijk. Utrecht Natuurlijk zal de taken van NMC continueren 
om natuur en milieu dichtbij alle inwoners van Utrecht te brengen. 

NMC heeft als taak de ontwikkeling van een groene, leefbare en duurzame stad te 
stimuleren. Zij stelt mensen (jong en oud) in staat daar zelf aan bij te dragen. 

Samenwerkingsovereenkomsten

NMC sluit met scholen een samenwerkingsovereenkomst 
af. Hierin staat wie u als NME-contactpersoon van uw 
school heeft opgegeven en staan de voorwaarden en af-
spraken voor het gebruik van producten van NMC. Na de 
zomer ontvangt iedere school deze overeenkomst met een 
overzicht van de projecten waarvoor uw school zich via 
uw NME-contactpersoon heeft opgegeven. Deze overeen-
komst wordt getekend door de directeur van de school en 
aan ons teruggestuurd. De algemene communicatie tus-
sen school en NMC verloopt via de NME-contactpersoon. 
Voor een aantal (meer praktische) zaken, bijvoorbeeld 
betreffende de inhoud van lessen op de locaties, kunnen 
leerkrachten direct terecht bij de educatief medewerkers 
op onze steedes (=stadsboerderijen en educatieve tuinen).

Leeswijzer

In het eerste deel van dit programmaboekje vindt u een 
overzicht van alle programma’s van NMC voor het basis-
onderwijs, onderverdeeld per twee groepen: groep 1-2, 
3-4, 5-6 en 7-8. Daarna volgen de projecten en de leskis-
ten die gebruikt kunnen worden voor de hele school.
Voor de lessen op onze locaties zijn er compacte en over-
zichtelijke informatiebladen met praktische en inhoude-
lijke informatie over de les. Ook de rol van de benodigde 
(extra) begeleiders vanuit school wordt hierin beschreven. 
Als voorbereiding op en om in de stemming te komen 
voor het bezoek aan de boerderij of tuin kunt u in de klas 
een paar korte filmpjes bekijken. In de herinneringsmail 

Natuur- en milieueducatie in Utrecht
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die u enkele weken voor de les ontvangt krijgt u een 
link naar de lesmateriaalpagina op ons digitale inschrijf-
systeem waar u al deze informatie vindt.
De overige projecten bestaan uit een leerkrachtenhand-
leiding, werkbladen voor de leerlingen en vaak ‘levend’ 
materiaal, en/of een leskist. De leerkrachtenhandleidingen 
vindt u in de lescassette die zich op uw school bevindt* 
en digitaal op de lesmateriaalpagina van het betreffende 
project. Onder ‘Voor de hele school’ vindt u projecten 
en leskisten die geschikt zijn voor groep 1 tot en met 8. 
Deze zijn behalve in de verschillende groepen ook goed 
bruikbaar voor schoolbrede projecten.

In het deel ‘Programma van de Buren’ (vanaf blz. 42) vindt 
u leuke activiteiten van andere organisaties in Utrecht 
voor het basisonderwijs die aansluiten bij ons natuur- en 
milieueducatie (NME) programma. 

Via de NME-themakalender (blz. 10-11) kunt u een 
 koppeling maken tussen NMC- en Burenprogramma’s en 
(weerkerende) landelijke themadagen of -weken.

lescassette leskist

*  Door vernieuwingen van een aantal projecten kan het zijn dat de 

leerkrachtenhandleidingen die zich in de lescassette bij u op school 

bevinden niet meer helemaal up-to-date zijn.
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Kerndoelen

De NMC-programma’s geven met kerndoel 34, 35, 37, 39 
over Mens en Samenleving en kerndoel 40, 41, 42, 43, 44 
en 45 over Natuur en Techniek en kerndoel 49 over Ruimte 
vooral invulling aan het leergebied Oriëntatie op jezelf en 

Mens en Samenleving

    De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 

    De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

    De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 

    De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Natuur en Techniek

    De leerlingen leren in de eigen omgeving veelvoorkomende 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.

Ruimte

    De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van 
klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, 
 hooggebergten en rivieren. 

de Wereld. In de meeste programma’s of projecten komen 
ook taal, rekenen, kunstzinnige vorming en bewegings-
onderwijs (tuinieren!) aan bod.

34

35

37

39

40

41

42

43

44

45

49
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NME-themakalender

Het kan leuk en nuttig zijn om projecten van NMC te kop-
pelen aan (weerkerende) landelijke themadagen of -weken 
die te maken hebben met duurzaamheid en/of natuur- en 
milieueducatie. U vindt een overzicht van een aantal van 
deze  landelijke evenementen in de NME-themakalender op 
blz. 10-11. Ook ziet u in deze kalender direct wanneer de 
verschillende programma’s van NMC beschikbaar zijn. 

Inschrijven

Via ons digitale systeem kunt u zich inschrijven. Een 
 handleiding voor digitaal inschrijven vindt u op blz. 14. 
Na inschrijving ontvangt u:
•  na de zomervakantie een totaaloverzicht van uw 

 inschrijving;
•  in de loop van het schooljaar bericht waar en wanneer 

u het materiaal voor materiaalprojecten kunt afhalen;
•   z.s.m. na de zomervakantie een roulatierooster voor 

het ophalen van de door u gereserveerde leskist(en).

NB De scholen uit de wijken Vleuten-De Meern, Leidsche 
Rijn en Haarzuilens halen dit jaar hun leskisten op bij 
Steede Hoge Woerd en brengen deze hier ook weer terug.

Evaluatie

We waarderen het enorm als u de korte digitale enquêtes  
die u ontvangt na een les, materiaalproject of leskist 
invult. Samen kunnen we zo de educatiekwaliteit proberen 
te verbeteren.

Informatie, advies en hulpvragen

•  U wilt een project op uw school opzetten op het 
 gebied van Natuur en Milieu.

•  U wilt een leerkrachtenbijeenkomst aan een Natuur- en 
Milieuonderwerp wijden.

•  U wilt op een ouderavond Natuur en Milieu onder de 
aandacht brengen.

Voor aanpak en ideeën hierover, of voor al uw andere  
 vragen op ons vakgebied, kunt u contact met ons 
 opnemen.  

Natuur- en Milieucommunicatie
Telefoon 030 - 286 69 69 
E-mail nmc@utrecht.nl

leskist (w)onderwaterwereld
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In Nederland wordt er door verschillende organisaties aan-
dacht besteed aan jaarlijks terugkerende themadagen of 
-weken om een specifiek onderwerp onder de aandacht te 
brengen. Voorbeelden hiervan zijn De Greenchoice Warme 
Truiendag, de Boomfeestdag, Landelijke Opschoondag 
etc. Het kan leuk en nuttig zijn om uw projecten op school 
en de NME-programma’s van NMC te koppelen aan deze 
landelijke evenementen.

In dit overzicht vindt u een greep uit de mogelijkheden 
en tevens wanneer welk NMC-programma beschikbaar is. 
De websites van de betreffende evenementen bieden vele 
(les)tips en meestal ook leuke (aanvullende) (les)materialen. 
Doe er uw voordeel mee!

NME-themakalender schooljaar 2014 - 2015

NMC-programma’s beschikbaar 
gedurende het hele schooljaar

Lessen: op de tuin en op de boerderij
•	Beestenboerderij (1-2)
•	Veer & Vacht (3-4)
•	Dierverzorgen (5-8)
•	Boerderij in de Kijker (behalve dec - feb) (3-4 en 5-6)

Leskisten (1-8)
•	Vogels
•	Eigen Lijf/Ander lijf
•	Weer & klimaat NIEUW!
•	Bomen, bos, hout en papier NIEUW!
•	Smaaklessen

Materiaalprojecten
•	Hoe komt een boom het jaar door (3-4) 
•	Wildernis op straat (3-4)
•	Kiemen, groeien, bloeien (5-6)
•	Water om te drinken (5-6)
•	Duiven (6-8)
•	Zwerfafval - Doe ff gewoon, houd je buurt schoon (7-8)
•	Energie(k) (7-8) NIEUW!
•	De zaak X (7-8)
•	Sarah’s Wereld (7-8)
•	Keuzekisten (7-8)
•	Drinkwaterproject (1-8)

September 2014

•	Duurzame Dinsdag 2 sept
•	Nachtvlindernacht  6 sept
•	Groene Voetstappen 16 sept tot 5 okt

•	Op de tuin Kabouter Stadswerk herfst (1-2)
•	Op de tuin Donkere Gangen (3-4)
•	Op de tuin Proef de Herfst (5-6) (start) 
•	Project Champignons binnenste buiten (1-2) 
•	Project Kom eens uit je huisje (1-2)
•	Project Water om te drinken (5-6)
•	Leskist (w)onderwaterwereld (1-8) NIEUW!
•	SPECIAL Groene Voetstappen (week 38 of 39)

Oktober 2014

•	Groene Voetstappen 16 sept tot 5 okt
•	Week van de Smaak 27 sept - 5 okt
•	Werelddierendag 4 okt
•	Dag van de Duurzaamheid 10 okt
•	Wereldvoedseldag 16 okt
•	Nacht van de Nacht 25 okt 
•	Fairtrade week 23 okt - 2 nov

•	Op de tuin Kabouter Stadswerk herfst (1-2)
•	Op de tuin Donkere Gangen (3-4)
•	Op de tuin Proef de Herfst (5-6) (vervolg)
•	Op de boerderij Kaasmaken (5-8)
•	Leskist Energieke klas (7-8) 
•	Project Pompoen, wat kun je er allemaal mee doen (1-8) 
•	SPECIAL Groene Voetstappen (week 40)
•	SPECIAL Dag van de Duurzaamheid

November 2014

•	Natuurwerkdag 1 nov

•	Op de boerderij Kaasmaken (5-8)
•	Op de tuin en de boerderij Overleven in de Winter (5-8)
•	Leskist Energieke klas (7-8)

December 2014

•	Op de tuin en de boerderij Overleven in de Winter (5-8)
•	Leskist Energieke klas (7-8) 
•	SPECIAL Winterverhalen

www.beleven.org/feest/duurzame_dinsdag
http://www.groenevoetstappen.nl/
http://www.groenevoetstappen.nl/
http://www.weekvandesmaak.nl/
http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/
http://www.wereldvoedseldag.nl/
http://www.laathetdonkerdonker.nl/
www.fairtradegemeenten.nl/agenda/fairtrade-week-2
http://www.natuurwerkdag.nl/
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Januari 2015

•	Tuinvogeltelling 17 - 18 jan

•	Op de boerderij Kaasmaken (5-8)
•	Op de tuin en de boerderij Overleven in de Winter (5-8)
•	Project Knollen, bollen, soep (3-4)
•	Leskist Energieke klas (7-8) 

Februari 2015

•	Greenchoice Warme Truiendag 6 feb

•	Op de boerderij Kaasmaken (5-8)
•	Op de tuin en de boerderij Overleven in de Winter (5-8)
•	Leskist Energieke klas (7-8) 
•	SPECIAL Warme Truiendag

Maart 2015

•	Beleef de Lente Junior 1 mrt - 1 jul
•	Boomfeestdag 18 mrt
•	Week van de Lentekriebels 16 - 20 mrt
•	Wereldwaterdag 22 mrt
•	Landelijke Opschoondag  28 mrt
•	Earth hour 28 mrt

•	Op de tuin Kabouter Stadswerk voorjaar (1-2)
•	Project Tuin bij School (1-8) (start)
•	Leskist Energieke klas (7-8) 
•	SPECIAL Boomfeestdag

April 2015

•	Beleef de Lente Junior 1 mrt - 1 jul
•	Dag van de Aarde 24 apr

•	Op de tuin Kabouter Stadswerk voorjaar (1-2)
•	Op de tuin Tuinverkenners (3-4) (start)
•	Op de tuin Groene Vingers (5-6) (start) 
•	Project Liesje bloeit vlijtig (1-2)
•	Project Jungle op tafel (5-6) 
•	Project Tuin bij School (1-8) (vervolg)

Mei 2015

•	Beleef de Lente Junior 1 mrt - 1 jul 
•	Fairtradedag  9 mei 

•	Op de tuin Kabouter Stadswerk voorjaar (1-2)
•	Op de tuin Vliegend Volk (6-8) VERNIEUWD!
•	Op de tuin Tuinverkenners (3-4) (vervolg)
•	Op de tuin Groene Vingers (5-6) (vervolg) 
•	Project Tuin bij School (1-8) (vervolg)
•	Leskist (w)onderwaterwereld (1-8) NIEUW!
•	Project Kom eens uit je huisje (1-2)
•	SPECIAL Natuursprong (1-8)

Juni 2015

•	Beleef de Lente Junior 1 mrt - 1 jul 
•	Wereldmilieudag 5 jun
•	Nationale Modderdag 29 jun

•	Op de tuin Vliegend Volk (6-8)
•	Op de tuin Tuinverkenners (3-4) (slot)
•	Op de tuin Groene Vingers (5-6) (vervolg) 
•	Leskist (w)onderwaterwereld (1-8) NIEUW!
•	Project Tuin bij School (1-8) (vervolg)
•	Project Kom eens uit je huisje (1-2) 
•	Project Rupsen voor en vlinders na (5-6)
•	SPECIAL Natuursprong (1-8)

Juli 2015

•	Op de tuin Groene Vingers (5-6) (slot)
•	Project Tuin bij School (1-8) (slot)
•	Leskist (w)onderwaterwereld (1-8) NIEUW!
•	Project Kom eens uit je huisje (1-2)
•	SPECIAL Natuursprong (1-8)

Let op: periodes waarin de lessen op onze locaties aangeboden 
worden verschillen per locatie.

•	= Landelijke themadagen/–weken  • = NMC-programma

Data onder voorbehoud.

http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://www.warmetruiendag.nl/
http://www.beleefdelentejunior.nl/
http://www.boomfeestdag.nl/
http://www.weekvandelentekriebels.nl
http://www.wereld-water-dag.nl/
http://www.nederlandschoon.nl
http://www.earthhour.org
http://www.beleefdelentejunior.nl/
http://www.beleefdelentejunior.nl/
http://www.beleven.org
http://www.beleefdelentejunior.nl/
http://www.modderdag.nl/waarom
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Voorzieningen

NMC heeft verschillende locaties/voorzieningen in de stad 
waar u met de klas naartoe kunt. Kinderen maken hier contact 
met de natuur en dat betekent dat ze naast kennis vooral 
ook ervaringen opdoen. Ervaringen met natuur, dieren en 
planten blijken heel belangrijk te zijn voor de ontwikkeling van 
kinderen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.

Steedes

In Utrecht beheert NMC vijf steedes. Steedes  zijn edu-
catieve voorzieningen die bestaan uit een stadsboer derij, 
een NME-centrum met een educatieve tuin, meestal een 
(bouw)speeltuin en soms een wijktuin. Griftsteede is te 
vinden in het Griftpark, Gagelsteede in park de Gagel, 
Eilandsteede in park Transwijk en Koppelsteede in park de 
Koppel. In Leidsche Rijn is de vijfde steede in ontwikke-
ling, steede Hoge Woerd.
Op onze website www.utrecht.nl/nmc kunt u zien waar 
alle NMC-locaties liggen.

Stadsboerderij
Op de stadsboerderijen op de steedes kunnen kinderen  in 
con tact komen met de dieren die ons voedsel en grond-
stoffen leveren. Vooral in een stad is het belangrijk kin-
deren te laten zien wat de herkomst van ons voedsel is en 
welke plaats de mens heeft in de natuurlijke kringlopen. 
Daarnaast is contact met dieren goed voor kinderen.
Op de Stadsboerderijen kunt u diverse boerderijlessen  
 volgen, zoals dierenlessen voor alle verschillende jaar-
lagen, een les kaasmaken en een les overleven in de 
winter.

Educatieve tuinen
Op de meeste steedes zijn ook educatieve tuinen. 
Daarnaast hebben we verspreid over de stad nog vier 
 educatieve tuinen. Kinderen kunnen er zelf groenten en 
bloemen zaaien, verzorgen en oogsten. Ervarend leren 
is het  uitgangspunt van de educatieve tuinen. Voor elk 
 niveau is er een ander tuinprogramma. Groep 7 en 8 kun-
nen ook meedoen aan een speurtocht in de botanische 
tuinen. 
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Dierenweides

De dierenweides van Utrecht hebben naast hun vooral 
recreatieve functie ook een educatieve functie. U kunt er 
met de leerlingen naar dieren kijken en bijvoorbeeld hun 
bouw of gedrag observeren. 

Parken en Amelisweerd

In de Utrechtse parken en in Amelisweerd is in ieder 
seizoen veel te beleven. De wandelingen kunnen aanslui-
ten bij een NMC-project, ook kunt u zelf een onderwerp/
thema aandragen.

Voor een wandeling in Amelisweerd of Rhijnauwen kunt u 
bellen naar boswachter Peter Kragten 06 - 533 218 84 of 
mailen: p.kragten@utrecht.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen.

Steede Hoge Woerd  

in Leidsche Rijn / De Meern

Met steede Hoge Woerd heeft NMC een bijzondere educa-
tieve voorziening in Leidsche Rijn. De locatie bestaat uit 
twee delen: het deel aan de Vicuslaan met de educatieve 
tuin, de dierenweide en een educatief centrum en het deel 
in de boomgaard bij rotonde ‘t Zand.

In de boomgaard zijn verschillende Romeinse resten 
gevonden: een castellum, een badhuis en een weg. Op de 
kop van de boomgaard staat de nagebouwde Romeinse 
wachttoren. Daarnaast staan er de twee zogenaamde 
‘Parasites’ in de boomgaard.

Rond 2014-2015 zullen de twee delen door een moderne 
versie van een Castellum verbonden worden. In dit ge-
bouw is er ruimte gereserveerd voor dierenverblijven, een 
theater, een archeologiemuseum en horeca. Hier wordt 
dan onder andere het Romeinse schip tentoongesteld dat 
in 2003 onder grote publieke belangstelling in De Meern 
is opgegraven. 
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Handleiding Digitaal inschrijven

Digitaal inschrijven www.nmegids.nl/nmcutrecht

Inloggen 
U kunt via www.nmegids.nl/nmcutrecht ons programma 
raadplegen. De NME-contactpersoon van uw school kan in-
schrijvingen of reserveringen plaatsen. Rechtsboven in de 
pagina staat de gele knop Inloggen (fig. 2a). Als u hierop 
klikt, kunt u zich aanmelden met Gebruikersnaam/nummer 
en Wachtwoord die de NME-contactpersoon van NMC heeft 
ontvangen (fig.1). Wanneer u uw gegevens kwijt bent, 
neem dan contact op met het secretariaat van NMC.

Zoeken
U komt de catalogus binnen in het zoekscherm. Hier kunt 
u zoeken op groepsniveau, soort materiaal of trefwoord. 
Zoekcombinaties zijn ook mogelijk. Als u géén zoekcriteria 
opgeeft wordt ál het materiaal getoond.
Klik vervolgens onderaan dit scherm op programma 
tonen (fig. 2b). U krijgt het menu met ons programma op 
uw scherm. In het overzicht kunt u scrollen en alle items 
bekijken. 

fig. 2

fig. 1

Lesmateriaalpagina
Voor meer informatie over een item klikt u op de titel. Er 
klapt dan een schermpje open met meer gegevens. Rechts-
boven in dit scherm ziet u het icoon ‘lesmateriaal’ (fig. 3).
Op deze lesmateriaalpagina vindt u belangrijke praktische 
en inhoudelijke informatie over de les en indien van toe-
passing filmlinks en (voorbeelden van het) lesmateriaal.

fig. 3

2b

2a
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Projecten met een les op een NMC-locatie:
Op de tuin- en Op de boerderij-lessen
U kunt zich op de website inschrijven voor een les op het 
tijdstip, de dag en de locatie van uw keuze. De bevestiging 
en herinneringen voor deze lessen krijgt u via e-mail. 

Projecten met leskist
Leskisten kunt u per periode reserveren in het systeem. 
Er zijn per project meerdere leskisten beschikbaar. Is de 
door uw gewenste periode bij leskist nr. 1 al bezet, pro-
beer het dan bij leskist nr. 2 enz. 
Na uw reservering ontvangt u een bevestigingsmail en na 
de zomervakantie ontvangt u een roulatierooster waarin 
u kunt zien bij welke school u de leskist moet ophalen en 
welke school de leskist weer bij u komt ophalen.

NB De scholen uit de wijken Vleuten-De Meern, Leidsche  
Rijn en Haarzuilens kunnen alleen leskisten reserveren die 
bestemd zijn voor deze wijken. Zij halen dit jaar hun les-
kisten op bij steede Hoge Woerd en brengen deze hier ook 
weer terug. Hiervoor ontvangen zij van ons een rooster.

Projecten met (levend) materiaal
In de kalender en in de beschrijving van deze projecten 
staat aangegeven in welke periode u het project kunt 
uitvoeren. U vindt de handleiding van deze projecten in 
de lescassette met handleidingboekjes die bij u op school 
aanwezig is en digitaal op de lesmateriaalpagina van het 
betreffende project op onze digitale inschrijfsite. 
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en 
ongeveer 2 weken voordat het materiaal beschikbaar 
is ontvangt u een uitnodiging voor het ophalen van het 
 materiaal met datum, plaats en tijd.

Programma van de Buren
In ons digitale programmaboek en in het digitale inschrijf- 
systeem staan actieve links naar deze organisaties.  
U dient zelf contact met de betreffende organisatie op te 
nemen. NMC heeft hier verder geen aandeel in.

Overzicht
U kunt via het knopje bestelhistorie in het overzichts-
scherm ook zien welke reserveringen er dit jaar voor uw 
school geplaatst zijn (fig. 4).

In ieder scherm ziet u rechtsboven een blauwe helpknop, 
hiermee kunt u uitleg over het betreffende scherm opvragen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat: 
telefoon 030 - 286 69 69, e-mail nmc@utrecht.nl

fig. 4

Let op Als u ingelogd bent, controleer dan of uw school-
gegevens nog  correct zijn en of ALLE groepen zijn aan-
gemaakt en of de leerlingen aantallen (nog) kloppen. Dit 
i.v.m onze voorbereidingen van de lessen. Ook de contact-
gegevens van de groepsleerkracht en het e-mailadres van 
de groep is heel belangrijk, omdat de bevestigingen van 
de lessen daarheen gestuurd worden. Dit gebeurt auto-
matisch door het digitale systeem. U bent zelf verantwoor-
delijk voor de juiste gegevens.
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Programma’s NMC

Projecten Groep 1 - 2

Op de tuin: Kabouter Stadswerk 

Met Kabouter Stadswerk maken kleuters op speelse wij-
ze kennis met de verschillende onderdelen van de tuin: 
de planten, de dieren, de groenten en het verzorgen van 
een tuin. Het is een ontdekkingstocht op één van onze 
tuinen met uitdagende en verrassende opdrachten.

De kinderen gaan twee keer met Kabouter Stadswerk mee, 
één keer in de herfst en één keer in de lente. Voor beide 
lessen dient u zich apart in te schrijven.
Let op Dit is een doe-het-zelf-les; na de ontvangst voert u 
de ontdekkingstocht zelfstandig in groepjes uit. U dient 
voor elk groepje een begeleider te regelen. 

Leskist Kabouter Stadswerk: Als u niet in staat bent met 
uw klas naar de tuin te komen hebben we een leskist 
waarmee u een Kabouter Stadswerkpad rondom uw school 
kunt uitzetten. Dit kost u wel enige voorbereiding.

Locatie educatieve tuin van NMC
Uitvoering doe-het-zelf-les
Begeleiding 1 begeleider per groepje (max. 5 leerlingen) 
Materiaal ontdektocht met materialen (op de tuin)
Periode najaar (1x), voorjaar (1x)
Duur 1 uur per ontdektocht

Huppen als een konijn, een cavia voeren of de gekke 
poten van de kip bekijken, een greep uit de leuke en 
leerzame opdrachten waarmee leerlingen verschillen en 
overeenkomsten tussen dieren en mensen ontdekken.  

Deze doe-het-zelf-les speelt zich af op één van onze 
stadsboerderijen. De klas wordt welkom geheten door een 
 medewerker van NMC. Na de ontvangst coördineert u zelf 
de verdeling en roulatie van de opdrachten. 
Let op U dient voor elk groepje een begeleider te rege-
len. De opdrachten zijn duidelijk omschreven en zonder 
voorbereiding  uit te voeren. Per opdracht is er voor vijf 
deelnemers materiaal aanwezig. Houdt hiermee rekening 
bij het maken van groepjes. 

Locatie stadsboerderij van NMC
Uitvoering doe-het-zelf-les
Begeleiding 1 begeleider per groepje (max. 5 leerlingen) 
Materiaal leskist (met opdrachten op de boerderij) 
Periode hele jaar
Duur 1 à 1,5 uur

40

Op de boerderij: Beestenboerderij  40
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Doe-het-zelf-project: Kom eens uit je huisje  

Een geheimzinnige bak wordt de klas binnengebracht. 
De bak is zwaar en ruikt een beetje muf. Na verloop 
van tijd verschijnen er witte bolletjes uit de donkere 
aarde. Nog wat later zien de leerlingen dat daaruit 
champignons groeien die je zelfs op kunt eten.

Bij dit project hoort een champignonkweekset. Na onze 
uitnodiging kunt u de kweekset afhalen. Aan de hand van 
verschillende opdrachten bekijken de leerlingen de groei 
van deze paddenstoel. Met de rijpe champignons kan 
bijvoorbeeld soep gemaakt worden, die met de hele klas 
gegeten kan worden. 

Locatie school
Materiaal  lesbeschrijving met werkbladen op de 

lesmateriaalpagina of uit de lescassette, 
champignonkweekset

Periode  najaar

Kun je houden van een slak? Door dit lesproject maken 
leerlingen op zo’n manier kennis met slakken dat ze 
deze met spijt in het hart aan het einde van het project 
weer vrij moeten laten. Tegelijkertijd leren ze veel 
over slakken, wat ze eten, hoe ze bewegen en waar ze 
wonen etc.

Een leuke start van dit project is om samen met de leerlingen 
in de buurt van de school slakken te gaan zoeken.

Locatie school
Materiaal  lesbeschrijving met werkbladen op de 

lesmateriaalpagina of uit de lescassette
Periode ca. mei t/m september

40

Project: Liesje bloeit vlijtig

Een eigen plantje voor op je tafel. Gedurende een 
 aantal maanden zorgen de  leerlingen voor hun eigen 
plantje. Ze geven het niet alleen water, maar meten 
ook de groei, onderzoeken wat een plant nodig heeft 
om goed te groeien en  vergelijken het uiterlijk van 
verschillende  planten.

Voor iedere leerling is er een plantje, een potje en pot-
grond en enkele andere plantjes ter  vergelijking. Na onze 
 uitnodiging kunt u de kweekset afhalen. 
Let op We gaan er vanuit dat de planten die u bestelt ook 
echt voor educatieve doeleinden gebruikt worden.

Locatie school
Materiaal  lesbeschrijving met werkbladen op de 

lesmateriaalpagina of uit de lescassette, 
 plantjes, potjes en potgrond
Periode  voorjaar

40

Kijk voor 
meer lessen ook bij ‘Voor de hele school’ op 
blz. 34-41

Project: Champignons binnenste buiten

Het vogelpad
voor groep 1-4 in de 
Leskist Vogels (blz. 36)

TIP! 

40
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Projecten Groep 3 - 4

Op de tuin: Tuinverkenners 

Met het project ‘Tuinverkenners’ maken de  kinderen 
kennis met het tuinieren. De kinderen planten, zaaien 
en onderhouden de tuin. Ze zien hoe hun gewassen 
gegroeid zijn en verwerken een deel van de gekweekte 
gewassen. Ook doen ze spannende ontdekopdrachten . 
Lekker actief buiten!

Dit tuinierprogramma bestaat uit drie lessen van ander-
half uur in de periode van april tot aan de zomervakantie. 
NMC zorgt voor de inhoudelijke begeleiding. U dient 
zelf voor extra begeleiders te zorgen (minimaal drie per 
groep). Voor de derde (en misschien tweede) les dient u 
zelf wat kleine boodschappen te doen.

Locatie educatieve tuin van NMC 
Uitvoering  medewerker NMC en deels begeleiders 

 vanuit school
Begeleiding minimaal 3 begeleiders per groep 
Materiaal  inhoudelijke begeleiding van NMC, planten 

en zaden, eigen boodschappen les 2 en 3. 
Periode voorjaar - zomervakantie
Duur 3 lessen van ca. 1,5 uur

Op de boerderij: Veer & Vacht

Hoe voelt de vacht van een geit en voelt een paarden-
vacht anders? In welke volgorde zet een schaap zijn 
poten neer als hij loopt en doet een konijn dat ook zo? 

Met behulp van dieren en materialen in de leskist op de 
boerderij gaan de leerlingen op zoek naar overeenkom-
sten en verschillen tussen de dieren en zichzelf.

Deze doe-het-zelf-les speelt zich af op één van onze 
stadsboerderijen. De klas wordt welkom geheten door een 
mede werker van NMC. Na de ontvangst coördineert u zelf 
de verdeling en roulatie van de opdrachten. 
Let op U dient voor elk groepje een begeleider te rege-
len. De opdrachten zijn duidelijk omschreven en zonder 
voorbereiding uit te voeren. Per opdracht is er voor vijf 
deelnemers materiaal aanwezig. Houdt hiermee rekening 
bij het maken van groepjes. 

Locatie stadsboerderij van NMC 
Uitvoering doe-het-zelf-les
Begeleiding 1 begeleider per groepje (max. 5 leerlingen)
Materiaal  leskist met opdrachten (op de boerderij) 
Periode hele jaar
Duur 1 les van ca. 1 uur

40 41

34 35 40 41
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Op de tuin: Donkere gangen

Konijnen wonen in een hol, vossen ook, maar dat er 
nog meer dieren in donkere gangen wonen weten veel 
leerlingen niet.  

Tijdens de les Donkere gangen op een educatieve tuin van 
NMC ontdekken de leerlingen niet alleen dat er veel meer 
dieren onder de grond leven maar ook dat deze dieren 
een belangrijke rol spelen in de kringloop van voedsel.
De leerlingen ervaren hoe het is om door een donkere 
gang te kruipen en ze gaan op zoek naar verschillende 
bodemdieren. De klas doet in groepjes van vijf à zes 
leerlingen de opdrachten. Ze ontdekken dat niet op elke 
plaats dezelfde bodemdieren leven en dat ze soms goed 
moeten kijken om iets te vinden. De begeleiders vanuit 
school begeleiden de groepjes leerlingen bij het buitenge-
deelte van deze les. Op school kunt u een bodemdieren-
plek inrichten.

Met de vervolghandleiding op de lesmateriaalpagina kunt 
u op school nog verder aan de slag met dit onderwerp. 
De leerlingen kunnen een ‘(bodem)dierentuin’ maken die 
de ouders kunnen bezoeken. Ook kunnen ze een ‘wie-
eet-wie-mobiel’ maken en leren zo spelenderwijs over een 
voedselketen.

Locatie  educatieve tuin van NMC 
Uitvoering  medewerker NMC en deels  doe-het-zelf-les
Begeleiding 1 begeleider per 5 à 6 leerlingen 
Materiaal  deels inhoudelijk begeleiding door mede-

werker NMC, bodemdierenwaaier, zoekblad 
leerlingen, doeblad leerkracht voor op school 

Periode  najaar 
Duur ca. 1,5 uur

Project: Knollen, bollen, bloemen en soep

Krokussen, sneeuwklokjes en narcissen wijzen op het 
komende voorjaar. Maar knollen en bollen zijn niet 
alleen voorjaarsbodes met mooie bloemen. Uien en 
aardappels maken een belangrijk onderdeel uit van 
ons voedsel. 

Met dit project onderzoeken de leerlingen de verschillen 
en overeenkomsten van deze gewassen.

Bij dit project horen verschillende soorten voorgekweekte 
bollen en enkele bollen en knollen om zelf op te potten. 
Zelf haalt u bij de groenteboer enkele eetbare knollen en 
bollen. De leerlingen volgen in groepjes de groei en ver-
gelijken de verschillende planten. Ze ontdekken de over-
eenkomsten en verschillen tussen sierbollen en knollen en 
de eetbare exemplaren. Na afloop maken ze uiensoep. Na 
onze uitnodiging kunt u het materiaal ophalen.

39

34 40 41

40 41

Het vogelpad
voor groep 1-4 in de 
Leskist Vogels (blz. 36)

TIP! 

Locatie  school 
Materiaal   lesbeschrijving met werkbladen op de 

 lesmateriaalpagina of uit de lescassette, 
bollenpakket

Periode  januari, februari 
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Doe-het-zelf-project: Wildernis op straat  

Project: Hoe komt een boom het jaar door

Dat een boom verandert gedurende het jaar weten de 
meeste leerlingen wel, maar wat gebeurt er nu precies  
in de verschillende seizoenen. 

Aan de hand van de avonturen van Bono de boom en 
Machteld de kip  besteden de leerlingen ieder seizoen 
aandacht aan een boom in de buurt van de school. Door 
middel van meten, kijken, voelen en ruiken  ontdekken de 
leerlingen de invloed van het seizoen op de boom.

Bij dit project hoort in het voorjaar een bos met voorjaars-
takken om onderzoek te kunnen doen aan de  knoppen. 
Na onze uitnodiging kunt u deze bos takken in het 
 voorjaar ophalen.

Locatie  school(omgeving) 
Materiaal  lesbeschrijving met werkbladen op de 
 lesmateriaalpagina of uit de lescassette,
 voorjaarstakken in het voorjaar 
Periode  hele jaar

Ook rond uw school is natuur te vinden, al is het vaak 
geen park, bos of weiland. Maar tussen de stenen 
groeit gras, onder de tegels kruipen pissebedden en 
wormen en op loopafstand van school zijn bomen te 
vinden.

Met dit project gaan de leerlingen op zoek naar natuur, 
die je tegen kunt komen als je de deur van de school 
 achter je dichttrekt. Ze zetten hun eigen miniatuur natuur-
pad uit en nodigen andere kinderen uit om hun pad te 
‘lopen’. Zo beseffen leerlingen dat natuur niet alleen te 
vinden is in het bos of park, maar aanwezig is zodra je 
een voet buiten de deur zet. 
En… als je goed kijkt blijkt dat deze natuur nog heel 
 verrassend en avontuurlijk kan zijn.

Locatie  school(omgeving) 
Materiaal   lesbeschrijving met werkbladen op de 

lesmateriaalpagina of uit de lescassette
Periode  hele jaar

40 41

40

Kijk voor 
meer lessen ook bij ‘Voor de hele school’ op 
blz. 34-41
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Boerderij in de kijker
Er zijn circa 35 boerenbedrijven rondom Utrecht, die leerlingen en hun leerkrachten uitnodigen 
om kennis te maken met de boerderij. Deze boeren hebben passie voor hun vak, kennen hun 
dieren en het omliggend  gebied en willen hun enthousiasme graag met de kinderen delen. 

De koeien van boer Jan

De kinderen maken kennis met Boer Jan. Boer Jan 
houdt van zijn koeien. Hij kent elke koe bij naam en 
weet precies hoe ze zich voelen: vrolijk, boos, verdrie-
tig of een beetje ziek. Op een dag kan Boer Jan zijn 
koeien verstaan! Leert Boer Jan er iets van dat hij nog 
niet wist?

De werkvorm van deze les is ‘verhalend ontwerpen’. Deze 
werkvorm stimuleert de leerlingen om na te denken en 
vragen te stellen over Boer Jan, z’n boerderij en de dieren. 
Vervolgens bezoeken ze een echte melkveeboerderij. 
Hier maken ze door middel van ontdekactiviteiten kennis 
met het erf en de dieren en mogen ze klusjes doen voor 
de boer, zoals een kalfje melk geven of de koeien voeren. 
De kinderen doen de opdrachten in groepjes van vier leer-
lingen. U dient voor elk groepje een begeleider te regelen. 
Terug op school verwerken de kinderen hun ervaringen in 
een tentoonstelling.
 
U kunt zich dit jaar voor het hele jaar direct inschrijven op 
een rooster moment in ons digitale inschrijfsysteem.

Let op Er wordt per les een financiële bijdrage gevraagd 
van de school. Deze bijdrage is een lesvergoeding voor 
de boer(in). De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van 
de subsidie voor dit lesproject. In 2014 en 2015 bedragen 
de kosten € 62,50 per groep. U ontvangt hiervoor na het 
bezoek aan de boerderij een factuur van de vereniging 
Boerderij in de kijker.

Locatie  school en boerenbedrijf
Begeleiding 1 begeleider per 4-6 leerlingen 
Materiaal  lesbeschrijving met werkbladen 
Periode  september - november, maart - zomervakantie
Duur bezoek ca. 2 uur
Kosten  2014/2015: € 62,50 per groep 

Voor het project is er één lespakket voor groep 3-4 ‘De koeien van boer Jan’, met nadruk op de dieren, en één 
pakket voor groep 5-6 ‘Superboer! Ontmoet de man die ons eten maken kan’, met nadruk op de producten 
van de boerderij.

35 39 40 41

Meer informatie: www.boerderijindekijker.nl/cms/
boerderijlessen/boerderijles-groep-34

www.boerderijindekijker.nl/cms/boerderijlessen/boerderijles-groep-34
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Projecten Groep 5 - 6

Het is lente, de natuur komt tot leven. Tijd om in de 
tuin aan de slag te gaan. Zaaien, planten, wieden, 
 oogsten, de kinderen zullen ogen en oren tekort 
komen. Een belevenis die de leerlingen zich nog lang 
zullen herinneren.

Samen met het nieuwe herfsttuinierprogramma ‘Op de 
tuin: Proef de Herfst’ vormt dit programma het jaarrond 
tuinierprogramma van NMC. Leerlingen maken dan op één 
van onze educatieve tuinen alle seizoenen mee. Bij ‘Op 
de tuin: Groene Vingers’, het voorjaarsonderdeel van dit 
programma, bezoekt u vanaf begin april tot de zomer-
vakantie de tuin wekelijks een uur. De leerlingen krijgen 
een eigen tuintje en er wordt soms ook gewerkt in een 
gemeenschappelijke tuin. Aan de hand van ervaringen 
op de tuin wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen 
zoals duurzaamheid. 

U dient zelf voor extra begeleiders te zorgen: één bege-
leider per vijftien leerlingen. Voor het voorjaars- en het 
herfstprogramma dient u zich apart in te schrijven. Het 
voorjaarsprogramma is ook los te boeken.

Zie ook: Op de tuin: Proef de Herfst 

Met groep 7 en 8 kunt u zich ook inschrijven voor het pro-
gramma ‘Wereldplanten, op stap met professor Billenklap’ 
(zie blz. 44), een leuke speurtocht door de Botanische 
Tuinen Universiteit Utrecht.

Locatie  educatieve tuin van NMC
Uitvoering  medewerker NMC en begeleiders vanuit 

school
Begeleiding 1 begeleider per max. 15 leerlingen,
 min. 2 per groep 
Materiaal   planten, zaden, inhoudelijke begeleiding van 

NMC
Periode  begin april tot de zomervakantie
Duur ca. 10 lessen van 1 uur

Op de tuin: Groene Vingers (voorjaarstuinieren)  34 35 39 40 41 5 t/m 8
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De zomer loopt ten einde. Op de schooltuin zwellen de 
oranje pompoenen dik op en de winterwortels leggen 
voedzame voorraden aan. Bodembeestjes eten zich vol 
aan het bladafval en de egel bereidt zich voor op zijn 
winterslaap. De leerlingen ontdekken hoe de natuur 
zich voorbereidt op de winter. We maken de tuin winter-
klaar, oogsten pompoenen, wortels en prei, maken als 
het kan vuur en koken en eten samen. Proef de herfst!

Samen met het voorjaarstuinierprogramma ‘Op de tuin: 
Groene Vingers’ vormt dit programma het jaarrond 
tuinierprogramma van NMC. Leerlingen maken dan op 
een van onze educatieve tuinen alle seizoenen mee. Bij 
‘Op de tuin: Proef de Herfst’, het herfstonderdeel van dit 
programma, spelen oogsten en koken een hoofdrol. Vanaf 
de zomervakantie tot de herfstvakantie bezoekt u met uw 
groep de tuin drie tot zes keer circa een uur. De frequen-
tie overlegt u met de educatief medewerker. De laatste 
les, het oogstfeest, zal iets langer duren. De leerlingen 
werken in een gemeenschappelijke tuin. Aan de hand van 
ervaringen op de tuin wordt ook aandacht besteed aan 
onderwerpen zoals duurzaamheid.

U dient zelf voor extra begeleiders te zorgen: één begelei-
der per vijftien leerlingen. Voor het herfst- en het voor-
jaarsprogramma dient u zich apart in te schrijven. U kunt 
het herfstprogramma ook los boeken.

Zie ook: Op de tuin: Groene Vingers 

Met groep 7 en 8 kunt u zich ook inschrijven voor het pro-
gramma ‘Wereldplanten, op stap met professor Billenklap’, 
(zie blz. 44) een leuke speurtocht door de Botanische 
Tuinen Universiteit Utrecht.

Locatie  educatieve tuin van NMC
Uitvoering  medewerker NMC en begeleiders vanuit 

school
Begeleiding 1 begeleider per max. 15 leerlingen,
 min. 2 per groep  
Materiaal   planten, inhoudelijke begeleiding van NMC
Periode  na de zomervakantie tot de herfstvakantie
Duur ca. 3 tot 6 lessen van 1 à 1,5 uur

Op de tuin: Proef de Herfst (herfsttuinieren) 34 35 39 40 41 groep 5 t/m 8
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Hoe voelt de wintervacht van boerderijdieren, waar zijn 
de egels en wat doen planten in de winter?

Op de boerderij en in de tuin komen de leerlingen er-
achter hoe dieren en planten de winter doorkomen en hoe 
zij, ieder op hun eigen manier, zuinig met (hun) energie 
omgaan. Daarbij is het heerlijk om ook in de winter met 
de klas een keer lekker naar buiten te gaan.
Het is leuk deze les te koppelen aan energiebesparings-
acties op school en aan bijvoorbeeld de landelijke Warme 
Truiendag in februari.

Let op U dient zelf extra begeleiders te regelen.

Op de boerderij: Kaas maken

Wrongel, wei, stremsel, wat is dat? Na deze les weten 
uw leerlingen het wel! Samen met de kinderen wordt er 
van melk kaas gemaakt en leren de kinderen van alles 
over onze melkleveranciers, de koe of de geit.

Bij dit project wordt de klas op een van onze stadsboerde-
rijen welkom geheten en begeleid door een medewerker 
van NMC. U en de begeleiders zijn verantwoordelijk voor 
de orde in de les en ter ondersteuning van de mede-
werker. Om hygiënische redenen mag de kaas die de 
leerlingen maken niet gegeten  worden. Wel wordt er een 
kaasproeverij aangeboden en is er tijd om zelf meege-
bracht eten te gebruiken. U kunt de klas in maximaal zes 
groepjes verdelen.

Als u met uw groep de boerderij echt niet kunt bezoeken 
dan kunt u de Leskist Kaas maken lenen. Deze kist bevat 
alle materialen die nodig zijn om met uw groep in de klas 
kaas te maken. Neem hiervoor contact op met NMC.

groep 5 t/m 8

groep 5 t/m 8

Locatie  stadsboerderij met educatieve tuin van NMC
Uitvoering  medewerker NMC en begeleiders vanuit school
Begeleiding 1 begeleider per max. 6 leerlingen,
 min. 3 per groep
Materiaal   werkblad en inhoudelijke begeleiding van NMC
Periode  winter
Duur 1 les van 1 à 1,5 uur

Locatie  stadsboerderij van NMC
Uitvoering  medewerker NMC en begeleiders vanuit school
Begeleiding 1 begeleider per 10 leerlingen
 min. 3 per groep
Materiaal   kaasmaaksets, melk en werkbladen, 

 inhoudelijke begeleiding van NMC
Periode  najaar, winter
Duur 1 les van 2 uur

34 40

34 37 40

Op de boerderij en de tuin: ‘Overleven in de winter’ 

Op de boerderij: Dierverzorgen

Met je laarzen aan in het stro staan, een konijntje uit 
zijn hok tillen, de ruwe tong van een koe voelen. 

5 t/m 839 40 41 42 44

Zie voor meer informatie bij groep 7 en 8 op blz. 29.
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Wat is de overeenkomst tussen een appel en een 
walnoot? Waarom heeft een kers maar één pit en een 
zonnebloem er heel veel? Wat is precies de pindakaas 
op je boterham? 

De leerlingen ontdekken door het doen van kleine onder-
zoekjes hoe zaadplanten zich voortplanten. In het najaar 
wordt aan de hand van appels, zonnepitten en andere 
zaden gekeken waar deze zaden en vruchten vandaan 
komen. In het voorjaar volgen ze de kieming van een 
boon op de voet en tegen de zomer komen de bloemen 
en bevruchting aan bod. Ook bekijken de leerlingen hoe 
mensen gebruikmaken van planten en al hun producten. 
Want zeker de energie rijke zaden en vruchten hebben wij 
op ons menu staan.
Op twee momenten in het jaar wordt u uitgenodigd om 
materialen te komen halen. 

Locatie  school 
Materiaal  lesbeschrijving met werkbladen op de les-
 materiaalpagina of uit de lescassette,
 2 x levend en natuurlijk materiaal 
Periode  najaar, voorjaar, zomer

Van dichtbij de metamorfose meemaken van rups tot 
vlinder! Iedere dag kijken de leerlingen even in de 
 vlinderbak. Zijn er al rupsen aan het verpoppen? Zijn er 
al vlinders uitgekomen? 

Bij deze les hoort een vlinderkweekset met eitjes, rupsen 
en poppen van vlinders die zich gedurende het project 
steeds verder ontwikkelen. Uiteindelijk laten de leerlingen 
de vlinders vrij! 
Na onze uitnodiging kunt u de vlinderkweekset ophalen.

Locatie  school 
Materiaal  lesbeschrijving met werkbladen op de les-
 materiaalpagina of uit de lescassette,
 vlinderkweekset
Periode  juni

groep 6 t/m 8Op de tuin: Vliegend Volk

Laat een bij over je hand lopen zonder geprikt te 
 worden! Bezoek de koningin en haar hofhouding.

40 41

Leskist: Zwerfafval - Doe ff gewoon, houd je buurt schoon 6 t/m 83937

Project: Kiemen, groeien, bloeien 40 41

Project: Rupsen voor en vlinders na 40

Hoeveel werk is het om zwerfafval op te ruimen? En 
kan zwerfafval voorkomen worden? 

Zie voor meer informatie bij groep 7 en 8 op blz. 30.

Zie voor meer informatie bij groep 7 en 8 op blz. 28.

Kijk voor 
meer lessen ook bij ‘Voor de hele school’ op 
blz. 34-41
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Project: Heeft Celsie het weer goed? is komen te vervallen 
en is aangepast opgenomen in de nieuwe leskist Weer & 
Klimaat, zie blz. 34.

Project: Water om te drinken

Op een ochtend ligt er een schatkaart in de klas. De 
leerlingen gaan in groepjes aan de slag om de plek waar 
de schat verborgen ligt te vinden. Gezamenlijk wordt de 
schat opgegraven. Het enige wat tijdens het graven naar 
boven komt is grondwater. Een teleur stelling?

Door dit project worden de leerlingen zich bewust van 
hun eigen omgang met water. 

In het najaar wordt u uitgenodigd enige materialen die bij 
dit project nodig zijn bij ons te halen. U kunt het project 
verder gedurende het hele schooljaar uitvoeren.

Locatie  school 
Materiaal   lesbeschrijving met werkbladen op de 

l esmateriaalpagina of uit de lescassette,
 enkele materialen voor proefjes
Periode  hele jaar

Project: Jungle op je tafel

Door zelf een plantje te verzorgen en proefjes te doen 
ontdekken de leerlingen wat planten nodig hebben om 
te groeien. 

Ook vergelijken ze verschillende planten. Wat zijn de 
verschillen en overeenkomsten? Kan het  uiterlijk van een 
plant je iets vertellen over de plek waar deze groeit? Waar 
komen deze planten vandaan? Ze ontdekken dat de wijze 
van verzorgen iets te maken heeft met de herkomst.

Bij dit project horen een plantje, potje en potgrond en en-
kele andere plantjes ter vergelijking. Na onze uitnodiging 
kunt u deze materialen ophalen. 

Locatie  school 
Materiaal   lesbeschrijving met werkbladen op de 

lesmateriaalpagina of uit de lescassette, 
planten, potten en potgrond

Periode  voorjaar

35 39

40

Project: Heeft Celsie het weer goed?

Meer over water: Zie dan Lesbrief Watereducatie voor 
groep 1 t/m 8 en het heel speciale eenmalige aanbod voor 
‘De Watervlo’ beide op blz.38.

40

41
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Superboer! Ontmoet de man die ons eten maken kan

Wat heb jij gegeten? Is de eerste vraag die centraal 
staat in dit project. Een inventarisatie volgt, met als 
uitkomst een heel palet aan voedselwaar. Maar waar 
komen deze voedselproducten eigenlijk vandaan? Van 
de supermarkt natuurlijk! Ja, en daarvoor?  

Om dat concreet te maken gaat de klas op bezoek bij een 
echt boerenbedrijf. Dit kan een bezoek zijn aan een melk-
veehouderij, vleesveehouderij of een fruitteler.
Daar gaan de leerlingen in groepjes van vier leerlingen op 
ontdekkingstocht en maken kennis met voedselproductie 
in al zijn facetten: de producten, de dieren, de werkzaam-
heden en de machines. En natuurlijk vertelt de boer(in)! 
U dient voor elk groepje een begeleider te regelen.
Terug op school worden de ervaringen verwerkt en het 
project afgesloten met de vraag ‘Was deze boer een 
‘superboer’?’
 
U kunt zich dit jaar voor het hele jaar direct inschrijven op 
een rooster moment in ons digitale inschrijfsysteem.

Let op Er wordt per les een financiële bijdrage gevraagd 
van de school. Deze bijdrage is een lesvergoeding voor de 
boer(in). De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de 
subsidie voor dit lesproject. De kosten in 2014-2015 zijn 
€ 62,50 voor groep 5. Door subsidie van het Nederlands 
Zuivelbureau is deelname voor groep 6 in 2014 gratis. 
Deelname voor groep 6 in 2015 is mogelijk weer gratis 
o.v.b. rondkomen subsidie. U ontvangt hiervoor na het 
bezoek aan de boerderij een factuur van de vereniging 
Boerderij in de kijker. 

Locatie  school en boerenbedrijf
Begeleiding 1 begeleider per 4-6 leerlingen 
Materiaal  lesbeschrijving met werkbladen 
Periode  september - november, maart - zomervakantie
Duur boerderijbezoek ca. 2 uur 
Kosten  2014: € 62,50 (groep 5), gratis (groep 6)  

2015: € 62,50 (groep 5), gratis o.v.b. (groep 6) 
(zie tekst)

Boerderij in de kijker
Er zijn circa 35 boerenbedrijven rondom Utrecht, die leerlingen en hun leerkrachten uitnodigen 
om kennis te maken met de boerderij. Deze boeren hebben passie voor hun vak, kennen hun 
dieren en het omliggend  gebied en willen hun enthousiasme graag met de kinderen delen. 

Voor het project is er één lespakket voor groep 3-4 ‘De koeien van boer Jan’, met nadruk op de dieren, en één 
pakket voor groep 5-6 ‘Superboer! Ontmoet de man die ons eten maken kan’, met nadruk op de producten 
van de boerderij.

34 35 37 39 40 41 44

Meer informatie: www.boerderijindekijker.nl/cms/
boerderijlessen/boerderijles-superboer

www.boerderijindekijker.nl/cms/boerderijlessen/boerderijles-superboer
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Projecten Groep 7 - 8

Op de tuin: Proef de Herfst

De zomer loopt ten einde. Op de schooltuin zwellen de 
oranje pompoenen dik op en de winterwortels leggen 
voedzame voorraden aan. Bodembeestjes eten zich vol 
aan het bladafval en de egel bereidt zich voor op zijn 
winterslaap. De leerlingen ontdekken hoe de natuur 

Op de tuin: Groene Vingers

Het is lente, de natuur komt tot leven. Tijd om in de 
tuin aan de slag te gaan. Zaaien, planten, wieden, 
 oogsten, de kinderen zullen ogen en oren tekort 
komen. Een belevenis die de leerlingen zich nog lang 
zullen herinneren.

Zie voor meer informatie bij groep 5 en 6 op blz. 22.

groep 5 t/m 8

groep 5 t/m 8

zich voorbereidt op de winter. We maken de tuin winter-
klaar, oogsten pompoenen, wortels en prei, maken als 
het kan vuur en koken en eten samen. Proef de herfst!

Zie voor meer informatie bij groep 5 en 6 op blz. 23.

Op de tuin: Vliegend Volk

Laat een bij over je hand lopen zonder geprikt te 
 worden! Bezoek de koningin en haar hofhouding. 

De leerlingen maken kennis met bijen, observeren hun 
gedrag en bouw. Ze ontdekken dat hoewel sommige in-
secten prikken, deze ook nuttig zijn voor ons. Ook zien ze 
dat we meer gebruikmaken van insecten dan ze eigenlijk 
dachten en dat bloemen en insecten op een slimme wijze 
samenwerken.

Let op U dient voldoende extra begeleiders vanuit school 
mee te nemen.

Locatie  educatieve tuin van NMC
Uitvoering medewerker NMC en imker
Begeleiding min. 3 begeleiders
Materiaal   lesbeschrijving met  werkbladen en 

 inhoudelijke begeleiding van NMC
Periode  mei, juni
Duur 1 les van ca. 1,5 uur

groep 6 t/m 840 41

34 35 39 40 41

34 35 39 40 41
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Op de boerderij: Dierverzorgen

Met je laarzen aan in het stro staan, een konijntje 
 voorzichtig uit zijn hok tillen, de ruwe tong van een 
koe voelen. Allemaal onvergetelijke ervaringen. 

Leerlingen gaan zelf aan de slag met het verzorgen van de 
boerderijdieren. Vegen, mesten, opstrooien, schoonmaken 
en voeren. Kortom, de leerlingen komen in aanraking met 
de verantwoordelijkheden die wij mensen hebben voor de 
(landbouw)huisdieren die wij houden.

Omdat de groep in kleine groepjes opgesplitst wordt is 
het nodig dat er genoeg volwassen begeleiding mee komt 
om een oogje in het zeil te  houden en te helpen bij het 
uitvoeren van de werkzaamheden.
De leerkracht en de begeleiders van school hebben dus 
een actieve rol tijdens deze les. Zij coördineren en stimu-
leren de werkzaamheden van de leerlingen. 

Let op In deze les wordt er met dieren en met mest 
gewerkt en het kan stoffig zijn. Zie voor meer informatie: 
www.kinderboerderijen.nl/kinderboerderijen/hygiene-op-
de-kinderboerderij

34 37 40 groep 5 t/m 8

Op de boerderij en de tuin: Overleven in de winter 5 t/m 8

Hoe voelt de wintervacht van boerderijdieren, waar zijn 
de egels en wat doen planten in de winter?

Zie voor meer informatie bij groep 5 en 6 op blz. 24.

39 40 41 42 44

Locatie  stadsboerderij
Uitvoering medewerker NMC
Begeleiding 1 begeleiders per max. 6 leerlingen
Materiaal   werkbladen op de boerderij
Periode  hele jaar
Duur 1 les van ca. 1,5 uur à 2 uur
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Leskist: Zwerfafval - Doe ff gewoon, houd je buurt schoon

Locatie  school, schoolomgeving
Materiaal   leskist met lesbeschrijving en materialen
Periode  hele jaar

Aan de hand van een filmpje over het opruimen van 
de stad Utrecht na Koninginnedag ontdekken leerlin-
gen hoeveel werk het is om zwerfafval op te ruimen. 
Zouden de leerlingen hierna nog zomaar een blikje op 
straat gooien? En is afval eigenlijk wel afval?

Met behulp van het stellingenspel kunt u met u leerlingen  
meerdere aspecten van zwerfafval bediscussiëren. De 
leerlingen leren hoe ze hun hoeveelheid afval kunnen be-
perken. Vervolgens kunt u aan de slag om het schoolplein 
schoon te maken. O.a. met de leuke DVD van de provinci-
ale Utrechtse campagne Doemeermetafval kunt u aan de 
slag met verschillende afvalstromen en recyclemogelijk-
heden. U kunt de opschoonactie ook groots aanpakken in 
de buurt. Naar keuze kunt u ook aan de slag met andere 
verdiepingslessen zoals bijvoorbeeld over het principe van 
‘Cradle tot Cradle’ (afval = voedsel). 
U kunt ook aan de slag met een extra opdracht duurzaam-
heid over o.a. de ecologische voetafdruk.

37

Leer de planten kennen. Een leuke speurtocht door de 
Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, als mondiaal 
vervolg op de tuinierprogramma’s van NMC. 

Wereldplanten, op stap met Professor Billenklap 39 40

Op de boerderij: Kaas maken

Wrongel, wei, stremsel, wat is dat? Na deze les weten 
uw leerlingen het wel! Samen met de kinderen wordt er 
van melk kaas gemaakt en leren de kinderen van alles 
over onze melkleveranciers, de koe of de geit.

Zie voor meer informatie bij groep 5 en 6 op blz. 24.

groep 5 t/m 8

groep 7 en 8

Voor meer informatie zie het aanbod van de Botanische 
Tuinen Universiteit Utrecht op blz. 44.

Doe ff gewoon, 
houd je buurt schoon!

Doe ff gewoon, 
houd je buurt schoon!

34 40

39 6 t/m 8
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Leskist: Energie(k)

Letten op lampen, slurpers en sluipers, isoleren, spier-
kracht, windenergie, zonnewarmte, zonne-energie, bio-
energie, fossiele brandstoffen… kortom vele aspecten 
van de wereld van energie. 

De leskist Energiek is een compact programma dat be-
staat uit drie lessen over duurzaam energieverbruik. Het 
gaat daarbij enerzijds om zuinig omgaan met energie en 
anderzijds om het gebruiken van duurzame (hernieuw-
bare) energiebronnen. De leerlingen maken kennis met de 
begrippen duurzame energie, duurzaam energiegebruik 
en het versterkte broeikaseffect. Door zelf proeven te 
doen gaan deze begrippen meer leven. Zo leren de leer-
lingen bijvoorbeeld voor- en nadelen kennen van wind- en 
zonne-energie, welke apparaten veel energie gebruiken en 
dat een zonneboiler veel warm water kan opleveren.  

Tot slot presenteren de leerlingen elkaar welke energie-
bronnen en energiebesparende maatregelen volgens hen 
de beste zijn. U kunt ook aan de slag met een extra op-
dracht duurzaamheid over o.a. de ecologische voetafdruk.

Locatie  school 
Materiaal    leskist met lesbeschrijving en materialen
Periode  hele jaar

Leskist: Energieke klas

Als de winterjassen voor de dag komen en de verwar-
ming weer aangaat is de tijd aangebroken om aan 
de slag te gaan met energiebesparing en het binnen-
klimaat in de klas.  

In de leskist Energieke klas vindt u meetapparatuur 
waarmee de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. Een 
CO2-meter laat zien hoe het gesteld is met de kwaliteit 
van de lucht binnen. Een thermometer, lichtmeter en 
energiemeter geven informatie over het energiegebruik 
van de school. De leerlingen ontdekken zelf waar beter 
geventileerd moet worden of waar energie bespaard kan 
worden. Dit project is door de verschillende metingen heel 
praktisch ingericht.
U kunt ook aan de slag met een extra opdracht duurzaam-
heid over o.a. de ecologische voetafdruk.

Het project kan in één dagdeel uitgevoerd worden maar u 
kunt er ook voor kiezen om het over meerdere momenten 
uit te spreiden. Aanvullend kunt u ook nog een warmteca-
mera lenen om warmtescans te maken. De warmtecamera 
dient u apart aan te vragen.

Locatie  school 
Materiaal  leskist met lesbeschrijving en
 meetapparatuur
Periode  gedurende het stookseizoen
 ca. oktober t/m maart

groep 7 en 8

groep 7 en 8

37 39 42

37 39 42

Kijk voor 
meer lessen ook bij ‘Voor de hele school’ op 
blz. 34-41
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Locatie  school 
Materiaal  leskist
Periode  hele jaar

Leerlingen maken kennis met de 11-jarige Sarah van 
wie ze brieven krijgen. Via Sarah komen ze in aan-
raking met tal van situaties; hoe zwaar is een leeg 
blikje cola eigenlijk? Zwaar is het niet maar als je eens 
gaat bedenken wat er aan natuur nodig is om dat blikje 
te maken, dan is dat blikje eigenlijk heel zwaar! 

In dit fantasierijk opgezette lespakket komen de leerlin-
gen in aanraking met de begrippen ‘ecologische rugzak’ 
en ‘duurzaamheid’. Aan het einde van het lesthema 
 krijgen de leerlingen concrete tips hoe zij op een een-
voudige wijze minder milieubelastende en duurzamere 
keuzes kunnen maken. 
 
Het lespakket bestaat uit vier lessen van 1,5 tot 2 uur. De 
benodigde materialen, zoals de handleiding, kopieerbare 
werkbladen, pluchen beesten, een opblaasbare wereldbol 
en tal van andere spannende materialen zitten in een 
bijzondere koffer.

Project: Sarah’s Wereld 37 39

Locatie  school 
Materiaal   leskist, lesbeschrijving met werkbladen op 

de lesmateriaalpagina of uit de lescassette
Periode  hele jaar

49

Project: De zaak X

Een fossiel, een krop sla, een flesje water, mest, 
 allemaal met een rode X erop. Wat is het verband  tussen 
deze mysterieuze objecten? Een archeoloog heeft het 
antwoord en leidt de leerlingen naar de oplossing. 
X is een deeltje dat nu in de hand van een leerling zit 
en gisteren misschien wel in de sla zat die de leerling 
heeft opgegeten. 

Zo ontdekken leerlingen dat alles door kring lopen 
 verbonden is. Aan de hand van een aantal eenvoudige 
proeven leren ze hoe een kringloop in elkaar zit.
U kunt ook aan de slag met een extra opdracht duurzaam-
heid over o.a. de ecologische voetafdruk.

De basis van dit project is een leskist. Een aantal ver-
bruiksmaterialen dient u zelf aan te schaffen.

4140



Projecten Groep 7 - 8 33

U heeft de keus uit de volgende onderwerpen:
• Windenergie
• Water
• Stadsnatuur

Het is tegenwoordig steeds belangrijker dat leerlingen kritisch met informatie kunnen omgaan. Steeds meer 
gaat het erom: wat doe je met die kennis? Wat vind ik en wat vinden anderen? Wat zijn mijn waarden? En 
waarop zijn ze eigenlijk gebaseerd? Veel leermethodes schieten op deze aspecten tekort, terwijl deze vragen 
juist ook goed binnen NME aan de orde kunnen komen.

Keuzekisten

Locatie   school en in de schoolomgeving 
Materiaal   leskist,  handleiding
Periode  hele jaar

Keuzekisten
De kisten prikkelen de leerlingen om verder te kijken. Ze leren 
meer dan alleen feiten; ze leren keuzes maken. Niet zomaar, maar 
gebaseerd op  informatie die ze zelf zoeken.

35 37 39

Lesbrief: Duiven in de stad

Duiven horen bij de stad. Sommige mensen vinden ze 
leuk, anderen hebben er last van. Maar waarom? 
En is dat oude brood en ander eten op straat wel goed 
voor de duif? En zijn eigenlijk alle duiven in de stad 
‘lastposten’? 

Een lesbrief over dit bekende stadsdier, met recepten 
voor hapjes van oud brood en het duivenbordspel. U kunt 
vanaf de lesmateriaalpagina de werkbladen downloaden 
en printen.

groep 6 t/m 8

Locatie  school
Materiaal  lesbeschrijving met
 werkbladen op de
 lesmateriaalpagina
Periode  hele jaar

40

Let op Een keuzekist bevat geen praktische materialen om 
experimenten mee te doen. Deze meer filosofische kisten 
prikkelen de leerlingen om verder te kijken. De keuzekis-
ten zijn nu ook als project voor het digibord beschikbaar. 
Als u zich hiervoor bij de doe-het-zelf-projecten inschrijft 
ontvangt u hiervoor een inlogcode. Bij de digitale keuze-
kisten kunt u kiezen uit meer onderwerpen.
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Voor de hele school

Project: Tuinieren bij school 

Bij school kan (een deel van) de tuin/het schoolplein 
worden omgevormd tot een schooltuin.  

Een tuin bij school kan zeer veel verschillende vormen 
en doelen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een tuin(deel) 
speciaal voor vogels of juist voor vlinders en andere vlie-
gende insekten. Ook kan het een meer klassieke werktuin 
zijn met groente of bloemen of een ontdektuin met extra 
veel (bodem)dieren. En u kunt een stuk tuin koppelen aan 
lessen uit uw natuurmethode zoals bijvoorbeeld een bol-
lenhoek bij de bollenlessen.

NMC kan u ondersteunen met advies over inrichting, 
onderhoud en educatief gebruik van de tuin en u kunt bij 
ons een aantal zaden en planten bestellen. U ontvangt 
van ons bericht over de momenten waarop u de bestelde 
materialen kunt ophalen.

Locatie  school(omgeving)
Materiaal  advies, zaden en planten
Periode  hele jaar

groep 1 t/m 834 35 39 40 41

Leskist: Weer & Klimaat

Waaruit bestaat het weer en hoe wordt het gemeten? 
Hoe verandert het weer gedurende het jaar en geduren-
de de dag. Waarom zijn er eigenlijk seizoenen? Wat is 
klimaat en hoe zit het nu met die klimaatverandering?

Met deze leskist gaan leerlingen opzoek naar antwoorden  
op deze vragen. Ze meten met allerlei aparatuur de ver-
schillende elementen van het weer meten. In de hogere 
groepen komt de oorsprong van de seizoenen aan de 
orde en de verschillende klimaten op aarde. Ook staan ze 
stil bij het versterkte broeikaseffect en de klimaatveran-
dering. 

39 43 49 groep 1 t/m 8

Let op U dient zich ieder jaar opnieuw 
in te schrijven voor Tuinieren bij school, 
dus ook als u het al jaren doet.

U kunt ook aan de slag met een extra opdracht duurzaam-
heid over o.a. de ecologische voetafdruk.

Locatie  school(omgeving)
Materiaal  leskist
Periode  hele jaar
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Leskist: Eigen lijf/Ander lijf

Tijdens het project Eigen lijf/Ander lijf leren de leer-
lingen over de vorm en functie van het eigen lichaam 
én dat van dieren. 

In groep 1 en 2 komen alle lichaamsonderdelen aan bod 
en is er een eerste kennismaking met de zintuigen. 
In groep 3 en 4 gaan de leerlingen uitgebreider aan de 
slag met zintuigen, onder andere door het doen van 
proefjes. Ook komt het wisselen van de tanden aan bod. 
In groep 5 en 6 leren de leerlingen over het skelet, de 
spieren, de bloedsomloop en de ademhaling. Naast het 
doen van proefjes zijn hiervoor een skeletmodel, dvd en 
levens grote posters met alle spieren en de bloedsomloop 
beschikbaar. 
In groep 7 en 8 zijn er lessen over de organen en de 
 binnenkant van het oog en het oor. Hiervoor zitten onder 
andere een demonstratietorso, een oogmodel en een 
oormodel in de kist.

Voor lesprojecten over gezond leven, bewegen en voeding  
en seksuele voorlichting verwijzen wij u door naar de 
GG&GD. Kijkt u hiervoor op blz. 52. 
Ook het Universiteitsmuseum heeft diverse projecten en 
lessen die aansluiten bij het thema van deze leskist. Kijkt 
u hiervoor op blz. 46.

Let op De materialen voor groep 1 tot en met 4 en voor 
groep 5 tot en met 8 zijn apart gebundeld. Wilt u beide 
sets lenen, dan moet u deze beide aanvragen!  

Locatie  school
Materiaal   twee leskisten voor groep 1-4 en groep 5-8
Periode  hele jaar

groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 841

Let op: 
bij steeds meer les kisten zijn alle documenten ook digitaal beschikbaar op de les-materiaalpagina van de betreffende leskist in het digitale inschrijf-systeem.
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Leskist: Vogels

Een nestje in de boom op het schoolplein, een zin-
gende merel voor het raam van de klas. Vogels zijn de 
meest opvallende dieren in de stad. 

Tijdens het Vogelproject leren de leerlingen van alles over 
vogels in hun directe leefomgeving. Onderwerpen die 
aan de orde komen zijn: vogels kijken in alle seizoenen, 
overeenkomsten en verschillen tussen vogels, vogels rond 
de school, zorgen  voor vogels en vogeltrek.

In de leskist vindt u onder andere: pluchen vogels, een 
compleet vogelpad voor groep 1 t/m 4, (computer)
spelletjes over vogels, verrekijkers, een vogellokfluitje, 
vogelboeken en -waaiers, posters en een DVD met vogel-
geluiden.
Een compact overzicht en handleiding maken duidelijk 
wat u per niveau met de materialen kunt doen. In het 
voorjaar is deze leskist te gebruiken samen met de unieke 
live-beelden van de webcams in verschillende vogelnesten 
van www.beleefdelentejunior.nl van de vogelbescherming.

Locatie  school(omgeving)
Materiaal  leskist
Periode  hele jaar

groep 1 t/m 8

Locatie  schoolomgeving of een locatie van NMC
Materiaal  leskist
Periode  ca. mei t/m september

Leskist: (w)onderwaterwereld

Leerlingen die niet meer willen ophouden met het van-
gen van waterdiertjes en die enthousiast hun vangsten 
aan de anderen laten zien. Onder het wateroppervlak 
blijkt een verborgen wereld te zijn. Rijk en divers aan 
leven. 

Ga op onderzoek met uw klas met de onderzoeksmateria-
len uit deze leskist: schepnetten, loeppotjes, zoekkaarten 
etc. Een onderwaterkijker biedt een spectaculaire blik 
onderwater. Leerlingen ontdekken hoe divers het leven 
onderwater is en dat ook daar roof- en prooidieren zijn 
en een complete voedselkringloop. U kunt ook aan de 
slag met een extra opdracht duurzaamheid over o.a. de 
ecologische voetafdruk.

Het project kan bij school uitgevoerd worden als daar een 
geschikte sloot/waterpartij in de omgeving is. 
Als dat niet het geval is kunt u een bezoek brengen aan 
één van de locaties van NMC. Daarvoor dient u wel een 
afspraak te maken met de betreffende locatie.

groep 1 t/m 8

34 40 41

39 40 41
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Locatie  school(omgeving)
Materiaal  leskist
Periode  hele jaar

groep 1 t/m 8Leskist: Smaaklessen

Eten en voedsel spelen een zeer belangrijke rol in ons 
leven. En het heeft vele verschillende aspecten. Heerlijk 
om mee aan de slag te gaan met uw leerlingen. ‘Smaak-
lessen’ heeft een gloednieuwe leskist gemaakt die u als 
school via NMC kunt lenen.

De nieuwe methode bestaat uit één handleiding per 
groep. Hierin staan vijf lessen van maximaal een uur. 
De lessen zijn zo bijvoorbeeld goed in te passen in een 
projectweek. De thema’s die behandeld worden zijn: 
smaak, gezond eten, voedselproductie, consumenten -
vaardigheden en samen koken. in de nieuwe leskist zitten 
de meeste materialen die u nodig heeft en er wordt duide-
lijk aangegeven waar u zelf nog voor moet zorgen. 

Bij elke Smaakles hoort een opdracht op het digibord, 
zoals een filmpje, illustratie of spel. 
Smaken de lessen naar meer? Dan kan de leerkracht in 
het online inspiratie- boek op zoek naar allerlei extra les-
suggesties.

groep 1 t/m 8

Wat is een boom precies en hoe groeit hij? Zouden we 
zonder bomen en bossen kunnen? Al snel zal blijken 
dat bomen niet alleen heel mooi en bijzonder zijn maar 
dat ze onmisbaar zijn voor de wereld.

In de schoolomgeving gaan groep 1-4 met een bomenpad 
en groep 5-8 met een opdrachtencircuit op ontdekkings-
tocht met behulp van de aansprekende materialen uit 
de leskist. De leerlingen leren over takken en bladeren, 
boomvormen en -soorten, verschillende bostypen en de 
functies van en producten uit bossen. Ze experimente-
ren met verschillende soorten hout en papier. Welk hout 
is duurzaam? En zouden ze zelf misschien met minder 
papier toekunnen? Ook kunt u het duurzaamheidsthema 
verdiepen met een opdracht over o.a. de ecologische voet-
afdruk. Of laat de schoolplein-ontwerp-opdracht doen.

De leskist kan in alle seizoenen gebruikt worden.
Let op Deze nieuwe leskist wordt in de loop van het 
schooljaar verwacht.

Locatie  school(omgeving)
Materiaal  leskist
Periode  hele jaar

34 35 40 41

Leskist: Bomen, bos, hout en papier 39 40 4441 49

Combineren?! Zie ook Special: Boomfeestdag blz. 39
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Lesbrief: Drinkwatereducatie

Leerlingen denken na over de voordelen van kraan-
water drinken en de nadelen van het drinken van zoete 
(fris)dranken. Kraanwater drinken is niet alleen gezond, 
maar bespaart ook afval, is goedkoop, en bovendien 
ook lekker! 

Deze lesbrief is ontwikkeld voor het programma Gezond 
Gewicht van de GG&GD*. Via korte reken-, taal en doe-op-
drachten leren kinderen op een positieve manier dat water 
drinken gezond (voor lijf en tanden), duurzaam, goedkoop 
en lekker is. Omdat bepaalde onderdelen thuis uitgevoerd 
moeten worden, raken ook ouders bij het thema betrokken. 
Opdrachtjes over afvalbesparing en smaakproefjes worden 
afgewisseld met aandacht voor gezondheid.
* Zie ook andere programma’s van de GG&GD op blz. 52.

Locatie  op school
Materiaal   lesbrieven op de lesmateriaalpagina (gr 1-6), 

digitale webquest (gr 7-8)
Periode  hele schooljaar

groep 1 t/m 8

Special: Dag van de Duurzaamheid

Locatie Stadsboerderij NMC
Uitvoering Docent ROC en medewerker NMC  
Begeleiding min. 1 begeleider per 15 leerlingen
Materiaal  verzorgd door NMC / zelf materiaal 

 verzamelen in de klas van te voren
Periode 10 oktober 2014

groep 5 t/m 8

34 35 39 40

35 37 39

Op 10 oktober 2014 is het de landelijke dag van de 
duurzaamheid. NMC doet natuurlijk ook mee.

Wij bieden een aantal workshops aan waarin leerlingen 
met ‘oud’ materiaal aan de slag gaan. Leerlingen leren 
hoe (zwerf)afval te voorkomen en over hergebruik van 
afval. Zij ontdekken hoe ‘makkelijk en leuk’ het is om 
duurzaam te handelen. 
Deze workshop biedt NMC aan in samenwerking met het 
creatiefrecyclecentrum, onderdeel van het ROC Zorg en 
Welzijn Utrecht. 
Let op Aantal plaatsen beperkt.

Tijdens het Pompoenproject onderzoeken leerlingen de 
kenmerkende eigenschappen van de pompoen en zijn
betekenis voor de mens. 

De leerlingen gebruiken hierbij al hun zintuigen. Andere 
vruchten worden ter vergelijking gebruikt. Thema’s: van 
zaad tot vrucht, voelen, proeven, ruiken, pompoensoep 
koken, een pompoen voor Sint Maarten en pompoenen en 
andere culturen. 

Project: Een pompoen, wat kun je daar allemaal mee doen? 

Locatie school
Materiaal  pompoenen, lesbeschrijving en werkbladen 

op lesmateriaalpagina of uit lescassette
Periode najaar

1 t/m 8

40 41
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Special: Boomfeestdag

Sinds 1957 planten ruim 100.000 kinderen van basisscho-
len op deze dag een boom (of struiken) langs straten en 
pleinen, in parken en bossen in Nederland. De Boomfeest-
dag vindt meestal plaats op de derde woensdag in maart. 
Wilt u met uw school meedoen aan deze dag dan kunt u 
uw interesse daarvoor aangeven via ons digitale inschrijf-
systeem. Vanuit onze locaties en met onze contacten 
binnen de gemeente kunnen we dan zien of we iets voor 
u kunnen regelen. Eén en ander hangt natuurlijk altijd af 
van hoeveel bomen er geplant moeten/kunnen worden en 
de animo die hiervoor is vanuit de scholen. 

Locatie  omgeving school/wijk
Materiaal  gereedschap en bomen/struiken
Periode  maart

groep 1 t/m 8

Special: Winterverhalen

Buiten is het guur, de dagen zijn kort. In de kerstsfeer 
komen? Kom (lekker warm) tussen de dieren in de stal een 
winterverhaal aan de klas voorlezen. Met je klas kun je op 
strobalen in de stal zitten. Wij zorgen voor verschillende 
voorleesboeken en warme chocolademelk. 

Materiaal voorleesboeken zijn op de boerderij
Periode 2 weken voor de kerstvakantie
Duur 1 uur

groep 1 t/m 4

Special: Natuursprong

‘Ga mee naar buiten allemaal’, kinderen tussen 4 en 12 
jaar doen dat bij Natuursprong. Het motto van Natuur-
sprong: ‘Spelen tot je groen ziet’.

Natuursprong is een speel- en beweegprogramma in het 
Gagelbos bij Overvecht. Spelen en bewegen is gezonder 
dan stil zitten. En buiten bewegen is nóg gezonder! In de 
natuur is van alles te zien en te doen. Hutten bouwen, 
sporen zoeken, waterbeestjes vangen en boompje klim-
men. Spannende kruip-door-sluip-door paadjes volgen, 
bosdieren nadoen of je eigen boom herkennen. En natuur-
lijk lekker vrij spelen op de fantastische speeltoestellen 
die het Gagelbos ons biedt. 
Het programma wordt aangepast aan de doelgroep. U 
zorgt zelf voor het vervoer van en naar het bos, voldoen-
de begeleiders/ouders (minimaal 4) en iets lekkers voor 
tijdens de (korte) pauze tijden het programma.

34 39 57 58

Locatie Gagelbos bij fort de Gagel (Overvecht)
Uitvoering begeleider van NMC
Begeleiding vanuit school: minimaal 4
Materiaal verzorgd door NMC
Periode april t/m juli 2014

Locatie Stadsboerderij NMC
Uitvoering doe-het-zelf-les
Begeleiding leerkracht en hulpouders

39 40 41

groep 1 t/m 8
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Duurzaamheid
(landelijke acties)

Groene Voetstappen

Ook aankomend jaar krijgen basisschoolleerlingen 
de kans om mee te doen aan de Groene Voetstappen-
actieweek om onze bijdrage aan de klimaatverandering 
te verminderen. Gedurende één week in september óf 
oktober kunnen zij Groene Voetstappen zetten door lo-
pend, fietsend, steppend of skeelerend naar school te 
komen. Deze concrete actie gaat gepaard met leerzame 
opdrachten over duurzame mobiliteit, beweging en het 
klimaat. Doet uw school of gemeente ook weer mee 
aan deze bewustwordingsactie?!

De slogan van de Europese Mobiliteitsweek voor dit jaar 
is: ‘Schone lucht – Jij bent aan zet’. Want door de kwaliteit 
van de lucht die wij inademen te verbeteren wordt Europa 
gezonder en blijer! Deze slogan laat zien dat burgers ook 
macht hebben de luchtkwaliteit te verbeteren door hun 
keuze voor bepaalde vervoersmiddelen. Is de derde week 
van september te vroeg in het schooljaar? In antwoord op 
vele verzoeken is het dit jaar ook mogelijk om de Groene 
Voetstappenweek uit te voeren in week 39 of 40, in plaats 
van week 38 (16-22 sept). Om de campagne nog levendi-
ger te maken kunt u er ook voor kiezen om de actieweek 
een extra aandachtspunt mee te geven. U kunt daarbij 
denken aan activiteiten rondom sport, overgewicht, 
geluk, groene omgeving, etc. Het Klimaatverbond biedt u 
samen met diverse landelijke partners hiervoor een mooi 
menu aan. Binnenkort vindt u de bijbehorende acties op 
de website: www.groenevoetstappen.nl. Let op: aan het 
meedoen aan de stickeractie zijn kosten verbonden.

Dag van de duurzaamheid

De Dag van de Duurzaamheid is de ideale aanleiding 
om iets bijzonders te organiseren en zo (publiek) aan-
dacht te besteden aan duurzaamheid. Natuurlijk zijn 

39 steeds meer mensen het gehele jaar bezig met duur-
zaamheid, maar door alle initiatieven op één landelijke 
dag te koppelen, wordt duidelijk hoe groot de bewe-
ging al is en hoe ‘normaal’ duurzaamheid is. 

Daarom worden alle particulieren, bedrijven, overheden, 
scholen en organisaties uitgenodigd mee te doen en 
uitgedaagd zich op 10-10-2014 van hun groenste kant te 
laten zien! www.dagvandeduurzaamheid.nl

TiP Doe mee met de Dag van de Duurzaamheid bij NMC 
(groep 5 t/m 8, zie blz. 38).

Warme Truiendag

Doe mee met de Greenchoice Warme Truiendag! De 
Warme Truiendag is een initiatief van het Klimaat-
verbond Nederland en wordt jaarlijks op of rond 16 
februari gehouden. Dat is de dag waarop in 2005 de 
Kyoto-overeenkomst in werking trad. Het idee van de 
Warme Truiendag is simpel: trek een warme trui aan, 
zet de verwarming lager, bespaar 7% energie per graad 
en dus 7% CO2 uitstoot. 

U kunt de actie aankleden met spannende en energie-
zuinige acties om het belang van energiebesparing bij zo 
veel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Op 
de site vindt u vele leuke (educatieve) ideeën.
www.warmetruiendag.nl

TIP: de NMC-les ‘Op de boerderij en de tuin: Overleven in 
de Winter’ (zie blz. 29) sluit heel mooi aan bij activi-
teiten rondom de Warme Truiendag. U kunt zich hiervoor 
inschrijven via ons digitale inschrijfsysteem. Let op: als u 
gewoon zelf met uw school aan de Warme Truiendag wilt 
deel nemen zonder verdere toevoegingen van NMC dan 
hoeft u zich hiervoor niet op te geven bij ons.

35 37 39

35 37 39

http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/
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Eco-Schools 

Bezig met duurzaamheid? Word ook Eco-School en haal 
de Groene Vlag!
Een duurzame school heeft niet alleen duurzame tech-
nieken en installaties, maar daar is duurzaamheid ook 
verankerd in het gedrag van leerlingen en docenten, 
het curriculum en het schoolbeleid. Deelname aan Eco-
Schools kan uw school helpen dit te bereiken!
 
Wereldwijd doen meer dan 40.000 scholen in 53 landen 
mee aan Eco-Schools. Deelnemende scholen kunnen het 
internationale keurmerk ‘de Groene Vlag’ behalen, als 
zij het zevenstappenplan van Eco-Schools doorlopen. 
Dit zevenstappenplan is wereldwijd hetzelfde en on-
dersteunt scholen tijdens een verduurzamingsproces. 
Tijdens dit proces kunt u op uw wijze invulling geven aan 
Eco-Schools. Eco-Schools is een kapstok om bestaande 
activiteiten aan te hangen en is géén nieuw lespakket of 
extra activiteit.

Meer informatie & aanmelden
Eco-Schools Nederland
www.eco-schools.nl 
030 - 635 89 00
info@eco-schools.nl
@EcoSchoolsNL

Duurzaamheid
(keurmerken)

PRISE Leren voor Duurzame Ontwikkeling  

PRISE is een instrument voor het stapsgewijs invoeren 
van Leren voor Duurzame Ontwikkeling in uw basis-
school. Duurzame ontwikkeling staat hoog op de maat-
schappelijke agenda, staat volop in de belangstelling in 
de huidige samenleving en wordt steeds nadrukkelijker 
een aandachtspunt in het onderwijs. Daarbij gaat het 
om veel meer dan alleen ecologische aspecten als ge-
scheiden afval ophalen, reductie van papiergebruik en 
vermindering van energieverbruik. Volgens de UNESCO 
gaat het bij LvDO om aspecten van People, Planet en 
Prosperity (de ‘tripleP’), in samenhang.
 
Maar hoe meet je dat LvDO nu in je school, waar let je op, 
wat weeg je en hoe zet je op het gebied van visie, beleid, 
milieuzorg, uitvoering in het onderwijs en evaluatie ge-
richte en samenhangende stappen op weg naar duurzame 
ontwikkeling in je school?
PRISE (instrument voor Primary Sustainable Education) 
helpt scholen hierbij.

Meer informatie
mail naar a.dehamer@gmail.com
of gjdevr@gmail.com
www.duurzamepabo.nl

PRISE 
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De gemeente ziet het als zijn taak u ook te wijzen op andere organisaties die 
een verbinding hebben met natuur- en milieueducatie bij u in de buurt. In dit 
hoofdstuk vindt u een aantal van hen. 

Programma van de Buren

Let op Om u in te schrijven voor programma’s van de 
 Buren dient u zelf contact op te nemen met de betreffende 
organisatie. Hiervoor kunt u de actieve link gebruiken in 
ons digitale inschrijfsysteem www.nmegids.nl/nmcutrecht 
bij de betreffende organisatie of de link gebruiken die u 
vindt in de digitale versie van dit programmaboek dat te 
vinden is op onze website: 
www.utrecht.nl/natuur-en-milieucommunicatie/onderwijs
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Programma van de Buren

•	 Botanische Tuinen Universiteit Utrecht 44
•	 Haarzuilens 45
•	 Universiteits-museum Utrecht 46
•	 Sonnenborgh museum & sterrenwacht 47
•	 Wereld Natuurfonds Regio Utrecht 48
•	 Dierenbescherming 49
•	 Waterschap De Stichtse Rijnlanden 50
•	 Doe meer met afval 51
•	 GG&GD 52
•	 NatuurWijs 53
•	 Erfgoed 54
•	 Spoorwegmuseum 55
•	 Veldwerk Nederland 56
•	 Stichting Veldstudie 57
•	 Kids moving the World  58
•	 Vlinderhof Maximapark 59

Ook zeer de moeite waard 
•	 Landschap Erfgoed Utrecht 60
•	 Utrechts Landschap 60
•	 Vogelbescherming 61
•	 Solarkids 61
•	 Basisbos 61
•	 En kijk ook eens naar... 62
•	 NME-materialen online 62
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Botanische Tuinen 
Universiteit Utrecht
Voor reserveringen en meer informatie kunt 
u c ontact opnemen met de Botanische Tuinen 
Universiteit Utrecht
Adres Budapestlaan 17, Utrecht (De Uithof)
Telefoon 030 - 253 18 26 / 28 67
E-mail n.a.j.meijdam@uu.nl
www.uu.nl/botanischetuinen

Leer de planten kennen!
Tijdens deze leuke speurtocht door de Botanische 
Tuinen Universiteit Utrecht leren leerlingen van welke 
planten hun eten, drinken en kleren gemaakt worden. 
En welke planten bijvoorbeeld olie leveren voor de 
brandstoftank van de auto en voor de lippenstift.

Maar ook komt aan bod in welke landen die planten 
groeien, waar ze ontdekt zijn (bijvoorbeeld de aardappel 
door Columbus in Zuid-Amerika) en hoe sommige soorten 
over de wereld verspreid zijn. 
Onder virtuele begeleiding van de verstrooide, zeer 
geleerde professor Eusebio Billenklap gaan de kinderen 
de Tuinen in waar ze verschillende opdrachten doen. Op 
die manier komen ze van alles te weten over bijvoorbeeld 
banaan, katoen, tabak en koffie. 
Afhankelijk van het seizoen worden de opdrachten in de 
buitenlucht en/of in de tropische kassen uitgevoerd.

Locatie  Botanische Tuinen Universiteit Utrecht
Begeleiding 1 begeleider per 5 leerlingen
Materiaal   opdrachtenboekjes worden uitgereikt  

in de tuin
Periode  apr t/m juni of van aug t/m nov
Kosten € 35,- incl. een glaasje limonade

Wereldplanten, op stap met professor Billenklap groep 7 en 8
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Natuurmonumenten
Haarzuilens
Voor reserveringen en meer informatie kunt u  
contact opnemen met Natuurmonumenten bij 
Haarzuilens: 
Contactpersoon Stef van Helmondt
Telefoon 030 - 230 37 00
Email s.vanhelmondt@natuurmonumenten.nl 
www.natuurmonumenten.nl/haarzuilens

Natuur in beweging op landgoed Haarzuilens 

Kruipen als een worm, springen als een haas of je nest 
verdedigen als een kievit. Lekker buiten in het veld, 
tussen de bloemen en in het gras leer je spelenderwijs 
hoe de dieren uit de omgeving leven en bewegen. 

Het programma voldoet aan de kerndoelen 40 en 41 van 
het basisonderwijs.

‘Natuur om te eten’ op landgoed Haarzuilens

De boswachter heeft op het erf van de boerderij een 
oud kistje gevonden met een brief van Hendrikje 
en Tom uit 1951. Zij schrijven over hun boerderij in 
Haarzuilens en welke spannende avonturen zij daar 
beleefden. De kinderen gaan in kleine groepjes allerlei 
activiteiten doen die Hendrikje en Tom in 1951 ook 
deden.

De volgende activiteiten staan in het voorjaar op het 
 programma voor groep 5/6:
•  Brandnetelsoep maken, vuur maken en broodje 

 bakken, herbarium maken, diersporen ontdekken. 
De volgende activiteiten staan in het najaar op het 
 programma voor groep 5/6:
•  Appelmoes maken, pijl en boog maken, wilgentakken 

zagen en vlechten.

Locatie   Boerderij Baltus,  
Ockhuizerweg 35, Haarzuilens

Duur  2,5 uur; 9.00 tot 11.30 uur (incl. drinkpauze)
Begeleiding  1 begeleider per groepje leerlingen
Periode  april tot half november
Capaciteit  maximaal 30 leerlingen
Kosten  € 2,50 per leerling

Kijk voor meer informatie over het programma op:
www.natuurmonumenten.nl/haarzuilens

Locatie   Boerderij Baltus,  
Ockhuizerweg 35, Haarzuilens

Duur  2,5 uur; 9.00 tot 11.30 uur (incl. drinkpauze)
Begeleiding  1 begeleider per groepje leerlingen
Periode  april tot half november
Capaciteit  maximaal 30 leerlingen
Kosten  € 2,50 per leerling

groep 3 en 4

groep 5 en 6
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Locatie  Universiteitsmuseum Utrecht
Duur  1,5 uur
Begeleiding  1 begeleider per 15 leerlingen
Periode  hele jaar 
Kosten   € 65,- per 15 leerlingen

Met het thema ‘Bouw van mens en dier’ maken leer-
lingen kennis met het doen van onderzoek. Zie je aan 
de tanden van een dier wat hij eet? Lijken de skeletten 
van verschillende dieren op elkaar? Welke bewegingen 
kun je met welke botten maken? 

Leerlingen bekijken en vergelijken de skeletten in het 
museum en onderzoeken hun eigen lichaam. Ze stellen 
vragen, ontdekken hoe je een experiment uitvoert, hoe  
je conclusies trekt en leren meer over de bouw van mens 
en dier. 

Thema Bouw van mens en dier groep 3 t/m 8

Universiteits-
museum Utrecht
Voor reserveringen en meer informatie kunt u 
telefonisch (ma, wo, vr 15.00 – 17.00 uur) contact 
opnemen of een e-mail sturen:
Telefoon 030 - 253 87 16
E-mail onderwijs.museum@uu.nl 
 www.universiteitsmuseum.nl/onderwijs/
basisonderwijs

Je gaat er van uit dat wat je ziet, hoort, ruikt er ook 
echt is. Maar klopt dat wel? Kunnen we op onze zintui-
gen vertrouwen om onze omgeving waar te nemen? 

In het Jeugdlab onderzoeken leerlingen hun zintuigen en 
ontdekken hoe (on)betrouwbaar deze zijn.

Jeugdlab - Thema zintuigen 

Locatie  Universiteitsmuseum Utrecht
Duur  1,5 uur
Begeleiding  1 begeleider per 15 leerlingen
Periode hele jaar
Kosten  € 65,- per 15 leerlingen

Kijk voor andere programma’s en mogelijkheden op: www.universiteitsmuseum.nl/onderwijs

NB De capaciteit per programma is maximaal 30 leerlingen (= 1 klas). Bij meer dan 30 leerlingen kunnen tegelijkertijd 
verschillende programma’s gevolgd worden.

groep 7 en 8
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Kijk voor meer programma’s op: www.sonnenborgh.nl/page=site.treenode/tree=onderwijs/id=3/onderwijsaanbod.html

NB Tenzij anders vermeld zijn de programma’s het hele jaar te boeken met een maximum van 30 leerlingen. Bij elk pro-
gramma is er per 15 leerlingen een begeleider vanuit Sonnenborgh. Ook de school zorgt voor een begeleider per groep 
van 15 leerlingen. Schoolgroepen kunnen Sonnenborgh op afspraak ook buiten de reguliere openingstijden bezoeken.

Sonnenborgh  
museum & sterrenwacht
Om u op te geven voor programma’s van
Sonnenborgh of voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Sonnenborgh: 
Telefoon 030 - 820 14 20 (di t/m vr 11.00 - 17.00 uur)
E-mail info@sonnenborgh.nl (géén reserveringen)
www.sonnenborgh.nl 

groep 5Reis door het heelal 

Leerlingen gaan op bezoek bij de maan, de zon en de 
planeten.
In het onderwijsprogramma voor groep 5 gaan we verder 
dan onze eigen wereld, de aarde. Leerlingen maken een 
virtuele ruimtereis in ons planetarium, waarbij ze de aarde 
verlaten en op bezoek gaan bij de maan, de zon en de pla-
neten uit ons zonnestelsel. Centrale vraag daarbij is: waar 
is er leven mogelijk? En natuurlijk wordt er met een van de 
telescopen gekeken.

Locatie Sonnenborgh
Duur 1,5 uur 
Begeleiding  per 15 leerlingen 1 begeleider vanuit school  

en 1 begeleider vanuit Sonnenborgh
Periode hele jaar
Kosten  € 65,- per 15 leerlingen
Capaciteit maximaal 30 leerlingen

groep 7 en 8Gezichten van de Maan

Langzaam wordt het donker en verschijnen de sterren.
Hoe ontstaan de schijngestalten van de Maan? Wat heeft 
dat te maken met de bewegingen van de zon, de aarde en 
de Maan? Dat zijn enkele van de vragen waarop leerlingen 
het antwoord vinden in Gezichten van de Maan. Leerlin-
gen voeren zelf proefjes uit en bekijken een voorstelling 
in het planetarium. In deze bolvormige bioscoop kun je 
het heelal, en de maanfasen, van heel dichtbij bekijken.

Locatie  Sonnenborgh
Duur  1,5 uur
Begeleiding   per voorstelling 1 begeleider vanuit school 

en 1 begeleider vanuit Sonnenborgh
Periode hele jaar
Kosten  € 65,- per 15 leerlingen
Capaciteit maximaal 30 leerlingen
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Wereld Natuurfonds 
Regio Utrecht
Heeft u interesse in een gastles op uw basisschool? 
Of wilt u meer informatie over het werk van het 
Wereld Natuur Fonds (WNF) in de regio Utrecht? Neem 
dan contact op met WNF-Regioteam Utrecht e.o.
Adres Driebergseweg 10, Zeist
Contactpersoon Jolanda van Vliet
E-mail utrecht@wnfregioteam.nl
www.wnf.nl/nl/regioteams/utrecht 

De educatievrijwilligers van het WNF-Regioteam 
Utrecht geven regelmatig gastlessen op basisscholen. 
Op een speelse manier leren we de leerlingen meer 
over wilde dieren en natuurbehoud.

De gastlessen zijn speciaal ontwikkeld door een onder-
wijskundig bureau en passen bij de 5 thema’s van het 
WNF: Bossen, Soorten, Oceanen & Kusten, Water en 
Klimaat. De lessen sluiten aan bij het reguliere onderwijs-
programma en de kerndoelen voor het basisonderwijs. 
De lessen kunnen hierdoor prima ingezet worden als 
aanvulling op het reguliere lesprogramma. Er zijn lessen 
beschikbaar voor groep 1 tot en met 8.

Les op maat
Heeft uw school of klas een eigen thema? Dan is het 
 mogelijk dat we in overleg een les op maat maken.

Locatie  gastles op basisschool
Duur een lesuur
Periode  hele jaar
Kosten vrijwillige bijdrage

Wereld Natuurfonds Regio Utrecht groep 1 t/m 8
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Dierenbescherming in de klas

Vrijwilligers van de Dierenbescherming afdeling 
Utrecht Amersfoort e.o. (DBUA) verzorgen regelmatig 
leuke en educatieve gastlessen bij basisscholen in de 
regio. Er zijn diverse vaste thema’s zoals huisdieren, 
landbouwdieren, de dierenambulance, het asiel enzo-
voort.

De lessen worden aangepast aan het niveau van de groep, 
zijn gevarieerd en bestaan onder andere uit doe- en 
luister opdrachten. Door rollenspellen en groepsdiscussies 
leren de kinderen op een speelse manier wat er allemaal 
komt kijken bij de zorg voor een dier en wanneer ze de 
 Dierenbescherming kunnen inschakelen voor hulp of 
 advies. Mocht de klas een speciaal verzoek voor voor-
lichting hebben dan is dat bespreekbaar. 

Begeleiding
Bij sommige lessen is extra begeleiding van leerkracht/
ouders nodig. Dit wordt van tevoren aangegeven.

Locatie gastles op school
Duur 45 - 60 minuten
Periode hele jaar
Kosten vrijwillige bijdrage

Dierenbescherming
Voor reserveringen en meer informatie kunt u 
contact opnemen met Dierenbescherming  
Utrecht Amersfoort: 
Telefoon 088 - 811 34 70 
E-mail kfautrechtamersfoort@hotmail.com
www.dierenbeschermingutrechtamersfoort.nl

groep 1 t/m 8
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Eén bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie en 
doortrekken zal nooit meer hetzelfde zijn. Waar blijft 
dat vieze water uit de gootsteen? Waar gaat onze drol 
naartoe? En kun je eigenlijk alles wel doorspoelen? Uw 
klas is van harte welkom! 

Rioolwater zuiveren is een belangrijk proces. Het water-
schap houdt daarmee sloten, kanalen en rivieren schoon. 
Vroeger werd rioolwater zomaar geloosd op het open wa-
ter. Waterdieren gingen dood en het water kon behoorlijk 
stinken. Met de bouw van rioolwaterzuiverings installaties 
(RWZI’s) is dit gelukkig verleden tijd. De RWZI aan het 
Zandpad maakt sinds 197x het rioolwater uit Utrecht 
schoon en loost het als natuurwater op de rivier de Vecht.

Tijdens de rondleiding ontdekken uw leerlingen dat riool-
water zuiveren in verschillende stappen gebeurt. Ze horen 
over de spectaculaire vondsten in het grof vuil rooster en 
bekijken de ‘vangst’ van de dag. Ze zien hoe een ‘hob-
belpaard’ het grove zand uit het rioolwater haalt. Ze leren 
dat bacteriën de poep en pies uit het rioolwater eten en 
daarna ook nog voor energie-opwekking zorgen! Bij de 
nabezinktank zien ze hoe schoon het water is geworden 
en de zuivering kan verlaten.

Waterschap De 
Stichtse Rijnlanden
U kunt de excursies online boeken. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met:
Bertie van Beelen
Telefoon 030 – 634 59 49
E-mail  beelen.ac@hdsr.nl
www.hdsr.nl/excursie

groep 7 en 8Excursie naar de rioolwaterzuivering Utrecht 39 45

Locatie zandpad 1a
Duur 1,5 uur
Begeleiding 1 begeleider per 8 leerlingen
Periode het hele jaar
Capaciteit maximaal 30 leerlingen
Kosten gratis

Bijzonderheden
Deelnemers moeten trappen kunnen lopen, strikte 
 opvolging van instructies is noodzakelijk.
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‘Doe meer met afval’ 

Onder de motto’s ‘Jong geleerd, oud gedaan’ en 
‘De jeugd heeft de toekomst’ wordt de kinderen en 
 jongeren spelenderwijs het belang van afvalscheiding 
en -recycling geleerd. 

Goed omgaan met afval is immers een van de onderwer-
pen waarmee kinderen zelf een bijdrage kunnen leveren 
aan een beter milieu en een duurzame samenleving. Het 
lesprogramma maakt onderdeel uit van de gelijknamige 
campagne.  

Alle basisscholen in de provincie Utrecht kunnen het 
gratis lesprogramma ‘Doe meer met afval’ bestellen. Dit 
lesprogramma bestaat uit verschillende onderdelen, die 
u ook afzonderlijk kunt bestellen en gebruiken voor uw 
school. 
Het aanvragen van het lesprogramma ‘Doe meer 
met afval’ kan met ons digitale aanvraagformulier: 
www.doemeermetafval.nl/item.html&objID=9996

De onderdelen, waaruit het lesprogramma bestaat, zijn:
1 Een compact lesboekje (groep 5 t/m 8).
2 Educatieve dvd (groep 4 t/m 8).
3  De Afvalroadshow (groep 3 t/m 8); een mobiele 

roadshow, waarin op een interactieve, uitdagende én 
leerzame manier kinderen en jongeren persoonlijk 
en spelenderwijs bewust worden gemaakt en geïn-
formeerd over afval, afvalscheiding en afvalrecycling. 
In het voertuig zijn allerlei doe- en spelelementen, 
informatieve en audiovisuele middelen opgebouwd.

4  De campagnewebsite www.doemeermetafval.nl; hier 
vindt u onder ‘Lesprogramma basisscholen’ het digi-
tale aanvraagformulier. Daarnaast bevat deze website 
een ondersteunende lesrubriek: ‘Afvallessen’ genaamd 
(ook handig voor scholen die met digiborden werken).

Een deel van dit programma is ook verwerkt in de leskist 
‘Zwerfafval - Doe ff gewoon, houd je buurt schoon’ van 
NMC (zie blz. 30)

Locatie school
Duur variabel
Periode hele jaar
Kosten geen

Doe meer met afval
Neem voor meer informatie contact op met: 
Freddy van der Brugge (Projectleider provinciebrede 
campagne ‘Doe meer met afval’)
Telefoon 06 – 547 175 43
E-mail  info@doemeermetafval.nl
www.doemeermetafval.nl

groep 3 t/m 8
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Foto: Desiree Meulemans

GG&GD
Voor meer informatie, ondersteuning bij 
 activiteiten en een gezond beleid kunt u contact 
opnemen met:  
Secretariaat G&E, GG&GD Utrecht
Telefoon 030 - 286 34 90 
E-mail gezondgewicht@utrecht.nl
www.utrecht.nl/gezondgewicht

Wilt u op uw school aan de slag met een gezond 
voedings beleid? Of zou beweging op uw school meer 
aandacht kunnen krijgen? Het programma Utrechtse 
Jeugd op Gezond Gewicht biedt ondersteuning aan 
bepaalde scholen die de thema’s voeding, beweging en 
gezonde keuzes invulling willen geven.

Hierbij gaat het om praktische, organisatorische en 
financiële ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld het 
organiseren van themaweken, ouderavonden, teambijeen-
komsten, invoering van voedingsbeleid op school 
(bijvoorbeeld traktatiebeleid of fruitbeleid). Er zijn 
lesmethoden/lesprogramma’s die hierbij goed aansluiten.
Deze zijn schoolbreed of per bouw en primair voor scholen 
in de Utrechtse aandachtswijken en voor scholen waar het 
percentage kinderen met overgewicht hoger is dan 20%.

Kijk voor meer informatie op: 
www.utrecht.nl/gezondgewicht en klik op de button 
‘Voor scholen en voorscholen’.

De GG&GD heeft ook een programma Gezonde School 
Utrecht, zie www.utrecht.nl/gezondeschool

Locatie school
Duur variabel
Niveau  groep 1 t/m 8: voor scholen in de aandachts-

wijken en scholen waar het percentage kin-
deren met overgewicht hoger is dan 20%. Op 
de website www.utrecht.nl/gezondgewicht 
kunt u zien welke wijken hiertoe behoren.

Lekker in je vel, ook op school! groep 1 t/m 8
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NatuurWijs
Voor reserveringen en meer informatie kunt u  
contact opnemen met NatuurWijs: 
Email info@natuurmonumenten.nl 
www.natuurwijs.nl

‘NatuurWijs’, natuurbeleefprogramma

NatuurWijs is een natuurbelevingsprogramma voor 
alle groepen van het basisonderwijs. Een klas gaat drie 
keer per schooljaar een hele schooldag (groep 1 t/m 4 
twee uur tot een dagdeel) naar buiten onder begelei-
ding van een NatuurWijzer. 

NatuurWijs gaat uit van zelfontdekkend leren en sluit 
aan bij natuuronderwijsmethodes op school. Leerlingen 
krijgen alle ruimte om persoonlijke natuurervaringen op 
te doen, ze leren over de natuur en krijgen vaardighe-
den mee in zorgen voor de natuur. Echt hart, hoofd en 
handen! 
NatuurWijs heeft geen vast programma. De lesprogram-
ma’s worden samen met de leerkracht op maat gemaakt 
en zijn afgestemd op het natuurgebied, de leefwereld van 
de leerlingen, de gebruikte natuuronderwijsmethodes op 
school en de natuurpassie van de NatuurWijzer. 

NatuurWijs is ontwikkeld door NatuurCollege in samen-
werking met Staatsbosbeheer en Universiteit Utrecht.

Locatie  verschillende natuurgebieden nabij Utrecht  
Duur  3 buiten(halve)dagen: we volgen de schooltijden
Begeleiding  1 NatuurWijzer per klas 
Periode   hele jaar rond 
Capaciteit  maximaal 30 leerlingen
Kosten  € 6,- per leerling per buitendag

groep 1 t/m 8
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Erfgoed
Voor reserveringen en meer informatie kunt u 
contact opnemen met de educatief medewerker 
van Castellum Hoge Woerd: Birgit Postma
Telefoon 06 - 412 830 60
E-mail birgitpostma@ziggo.nl
www.castellumhogewoerd.nl

Badhuisrituelen

Bij het voormalige legerkamp Castellum Hoge Woerd 
heeft op het terrein een echt badhuis gestaan. De 
 Romeinen waren schone jongens en gingen dagelijks in 
bad. Wat deden ze daar zoal? 

De leerlingen worden in vier groepjes verdeeld. Elk groep-
je gaat op verschillende wijze kennismaken met de gebrui-
ken in het Romeinse badhuis. Na een kwartier rouleren de 

Deze kist neemt de leerlingen mee naar Grootmoeders 
tijd. De tijd dat alles nog net even anders ging. In de 
kist een veelheid aan bijzondere voorwerpen uit de 
 collectie van de Historische Vereniging VDMH.  

Deze voorwerpen vormen het uitgangspunt van een 
lessenserie, waarin de leerlingen kennis maken met de ge-
woonten en gebruiken in de periode 1850-1950. Zo komen 
onder andere de bedrijvigheid in de regio, kinderarbeid 

groepjes, zodat alle leerlingen de verschillende onderde-
len binnen het badhuiscircuit kunnen ervaren en beleven. 
Onderdeel van het badhuiscircuit zullen zijn: de badhuis-
quiz, massage, geurige badkruiden en het molaspel.

Locatie Castellum Hoge Woerd (buitenactiviteit)
Duur  de activiteit duurt ongeveer 1,5 uur
Begeleiding extra begeleiding is gewenst

en het huishouden aan bod. Ook bevinden zich een aantal 
voorwerpen in de kist die uitnodigen tot nader onder-
zoek door de leerlingen. De museumkist biedt voldoende 
materialen om een project over ‘Grootmoeders Tijd’ te 
ondersteunen. 

Locatie  Te leen voor op school,  
kijk op  www.histvervdmh.nl 

Duur voor de periode van 1 maand

groep 5 t/m 8

groep 5 t/m 8

De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht biedt in samenwerking met de Historische Vereniging Vleuten-De 
Meern- Haarzuilens een educatieprogramma voor het basisonderwijs aan bij Castellum Hoge Woerd in de Meern. 
 Hieronder een kleine greep uit het uitgebreide aanbod. Kijk voor het volledige aanbod op www.castellumhogewoerd.nl 
of www.histvervdmh.nl. Het volledige aanbod kan u toegezonden worden, stuur daarvoor een mail naar: 
birgitpostma@ziggo.nl 

Museumkist Grootmoeders tijd (1850-1950)
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Het Spoorwegmuseum 

Als journalisten van ‘De Spoorkoerier’ speuren de 
 leerlingen door het hele museum naar bijzonder 
nieuws en spannende weetjes over de duurzaamheid 
van verschillende treinen.

Ze maken een reis door de geschiedenis en beginnen hun 
tocht in een Engels mijnwerkersdorp uit de 19e eeuw. 
Daar ontmoeten ze ‘De Vuurdraak’, de eerste trein van 
Nederland! Van daaruit gaan ze in groepjes als echte 
reporters op zoek naar de opvolgers van de Vuurdraak en 
maken ze ‘De Spoorkoerier’ compleet. Na alle informatie 
te hebben verzameld zijn deze journalisten er klaar voor 
om de duurzaamheidsquiz te doen! Welk groepje weet 
het meest over duurzaamheid en treinen en wint de prijs? 
Het programma sluit aan bij geschiedenis, taal, wereld- en 
zelforiëntatie, biologie, rekenen, verkeer en beeldende 
vorming. 

Locatie Het Spoorwegmuseum
Duur 1,5 uur
Periode hele jaar
Kosten € 10,88 per kind en € 40,- voor het pakket

Spoorwegmuseum
Neem voor meer informatie contact op met 
Het Spoorwegmuseum
Telefoon 030 - 230 62 83
E-mail sales@spoorwegmuseum.nl
www.spoorwegmuseum.nl

groep 7 en 8
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Veldwerk 
Nederland
Voor reserveringen en meer informatie kunt u  
contact opnemen met Veldwerk Nederland: 
Email info@VeldwerkNederland.nl
www.veldwerknederland.nl

Wij ontvangen u graag op ons landhuis Het Woldhuis 
(Apeldoorn) of boerderij De Veldhoeve (Orvelte). Bij 
ons beleeft uw groep de natuur; spannende natuuredu-
catieve opdrachten, boeiende en avontuurlijke buiten-
activiteiten met langdurige invloed op kennis, houding 
en gedrag.

Met u stellen wij een programma op met activiteiten ont-
wikkeld door ons kenniscentrum en uitgebreid getest in 
onze praktijkcentra. U krijgt een evenwichtig natuureduca-
tief programma, afgestemd op uw wensen. Daarmee wordt 
uw natuurwerkweek een belevenis. Dat beleven wordt ont-
dekken, ontdekken wordt ervaren en ervaren wordt leren. 
Tijdens de werkweek ontstaat bij leerlingen waardering en 
respect voor de natuurlijke omgeving en voor elkaar. 

Wij hebben verschillende thema natuurwerkweken, zie: 
www.veldwerknederland.nl/basisonderwijs/werkweken/15 

Locatie Het Woldhuis (Apeldoorn) of De Veldhoeve 
 (Orvelte)
Duur 3 tot 5 dagen
Periode  hele jaar
Kosten  op aanvraag (naar gelang uw wensen)
 voor de wintermaanden gelden lagere tarieven

groep 7 en 8Een week de natuur in 
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Stichting 
Veldstudie
Voor reserveringen en meer informatie kunt u  
contact opnemen met het veldstudiecentrum: 
Email info@natuurkampen.nl 
www.natuurkampen.nl

Stichting Veldstudie

Wilt u met uw klas fijn op kamp om de natuur te 
 beleven. Ga dan naar één van onze accommodaties:  
De Schelphoek op Schouwen of het Centrum Hei- en 
Boeicop, centraal gelegen bij Vianen.

Naast uw eigen invulling kunnen wij met ons natuur-
programma voor een onvergetelijk kamp zorgen. Met 
visnetje, grondboor, verrekijker en microscoop of zoek 
naar al wat leeft. Een programma maken we altijd in 
samen spraak met u. Het verblijf kan een dagproject zijn 
of 1, 2 of meerdaags zijn. Wij hebben programma’s voor 
alle groepen en ontvangen u graag van kleuters t/m 
groep achters. Op de accomodatie zijn slaapzalen met 
voldoende capaciteit en een grote keuken aanwezig. Ook 
kunt u op de accomodatie terecht voor het instuderen van 
een musical of muziekstuk.

Locaties   De Schelphoek op Schouwen en het Centrum 
Hei- en Boeicop bij Vianen

Duur  van dagproject tot meerdaags
Periode  het gehele jaar
Kosten  al naar gelang duur en programma (van 

november t/m maart reductie)
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Kids moving  
the World 
Voor reserveringen en meer informatie kunt u  
contact opnemen met Kids Moving the World: 
Telefoon 06 - 126 856 79
Email info@kmtw.nl
www.kidsmovingtheworld.nl

Planet Me

Help Oscar de ijsbeer mee het broeikaseffect tegen te 
gaan! Het scholenproject rondom de Planet Me Game 
laat kinderen spelenderwijs begrijpen wat klimaat-
verandering is en hoe zij hier zelf een rol in kunnen 
spelen.

In de lessen neemt Oscar de ijsbeer de kinderen mee op 
ontdekkingstocht over onze planeet. De kinderen leren 
wat het broeikaseffect is, wat oorzaken en gevolgen 
hiervan zijn en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een 
oplossing. Energiegebruik is de belangrijkste oorzaak 
van het broeikaseffect. Maar dit is niet het enige milieu-
probleem op aarde. Om dit inzichtelijk te maken wordt in 
het lespakket Ons Gewicht gebruikt. Ons Gewicht is een 
maat voor onze belasting op de aarde. Het bestaat uit drie 
factoren: energiegebruik, vervuiling van water/lucht en 
grondstoffengebruik. Na de voorbereidende lessen spelen 
de kinderen als afsluiting de Planet Me Game.

Vrijwillige actiecomponent
In het Planet Me project krijgen de kinderen de kans om 
zelf iets goeds voor het milieu te doen door zelf oude mo-
biele telefoons in te zamelen. Voor deze actie werkt Kids 
Moving the World samen met stichting Closing the Loop. 
Closing the Loop richt zich onder meer op hergebruik 

en recycling van mobiele telefoons; ook in landen waar 
 kapotte mobiele telefoons een (milieu)probleem vormen. 
De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen.

Thema   klimaatverandering
Tijdsinvestering  3 voorbereidende lessen + gastles
  klimaatverandering en hoe je hier zelf 
  een rol in kan spelen
Gastles  Game Guide en interactief bordspel
Doelstelling  bewustwording creëren omtrent
  klimaatverandering en hoe je hier
  zelf een rol in kan spelen
Kosten  geen

groep 5 t/m 8
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Vlinderhof 
Maximapark
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Vlinderhof Educatie: 
Email info@vlinderhof.com 
www.vlinderhof.com

Vliegend volk en vlinders beleven groep 1 t/m 8

Vlinderhof Máximapark is een tuin vol vlinders, bijen 
en ander vliegend volk. In het ontwerp en het beplan-
tingplan is rekening gehouden met een goede leefom-
geving voor vlinders en bijen. Een bezoek aan deze 
mooie en rustige plek midden in Leidsche Rijn kan 
vanuit twee projecten worden aangevlogen. 

Vrij als een vlinder Voor alle groepen in het basison-
derwijs bieden we een speciaal vlinderbezoek aan de 
tuin aan. We gaan met de kinderen vlinders ervaren en 
beleven. En hopelijk gaan we er veel zien. Als voorberei-
ding kan gebruik worden gemaakt van het project Rupsen 
voor en vlinders na (zie blz. 25) of Koolwitjes in de klas 
(www.vlinderstichting.nl). We gaan tijdens het bezoek in 
de Vlinderhof kijken naar nectarplanten voor het voedsel 
van de vlinders en naar de waardplanten, de planten waar 
de rupsen van eten en de eitjes worden gelegd. 

Bijen van dichtbij Voor groep 5 t/m 8 sluiten we aan bij 
het lesmateriaal Vliegend volk (zie blz. 28) en gaan we 
in de Vlinderhof op stap met de imker van de bijenvolken 
die daar in hun kasten wonen. We kunnen zien hoe de 
bijen leven, welke bloemen ze lekker vinden en hoe ze 
honing maken. De imker geeft meer uitleg over de volken 
en het nut van bijen. En natuurlijk ook over het nut van 
bijen voor de bloemen in de Vlinderhof.

Locatie Vlinderhof Máximapark
Duur Bezoek ongeveer 1,5 uur
Begeleiding  1 begeleider op 5 leerlingen (groep 1 t/m 4) 

en min. 3 begeleiders (groep 5 t/m 8)
Materiaal  Sluit aan op project: Rupsen voor en vlinders 

na (zie blz. 25) en lesmateriaal Vliegend 
Volk (zie blz. 28)

Periode mei - juli
Kosten Vrijwillige bijdrage
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Ook zeer de moeite waard...
In het huidige digitale tijdperk zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van 
educatieve materialen van (gespecialiseerde) organisaties bijna eindeloos. 
De volgende organisaties of initiatieven op het gebied van natuur- en 
milieueducatie en duurzaamheid, met wie we goede ervaringen hebben, willen 
we u in elk geval vast graag onder de aandacht brengen. En dit is nog maar een 
greep uit de vele mogelijkheden.

Landschap Erfgoed Utrecht

De Romeinse LIMES in Utrecht
De Romeinen zaten niet alleen in Rome, maar ook in de 
provincie Utrecht! Hoe leefden de Romeinen? Wat kwamen 
zij hier doen en hoe weten we dat? In dit erfgoedproject , 
dat ontwikkeld is door Landschap Erfgoed Utrecht, 
ontvangt groep 6 een aantal ansichtkaarten van Sem, 
een leeftijdgenootje van de leerlingen. De teksten op de 
kaarten gaan over de Romeinen, maar zijn niet helemaal 
juist. Sem vraagt de leerlingen om hulp. Ze gaan in de klas 
aan de hand van diverse soorten bronnen, zoals internet, 
boeken, filmpjes en creatieve opdrachten, op zoek naar 
antwoorden. Er komt ook een archeoloog in de klas die 
de leerlingen helpt met het bestuderen van Romeinse 
vondsten. Het project kan een deel van de lesstof over de 
Romeinen vervangen. 

Voor reserveringen en meer informatie over dit project 
kunt u terecht op de website:
www.landschaperfgoedutrecht.nl 

Utrechts Landschap

Landgoed Beerschoten (De Bilt)
Met ingang van januari 2014 is er voor leerlingen van basis-
scholen de mogelijkheid de tentoonstelling ‘Bewoners van 
het Landgoed - Dieren op Beerschoten’ te bezoeken. Met 
behulp van een kijkwijzer/lesbrief maken ze kennis met de 
leefgewoonten van de dieren die in de vrije natuur op het 
landgoed wonen. Een deel van het bezoek vindt plaats in 
het bos. De tentoonstelling is op de zolder van Paviljoen 
Beerschoten, het Infocentrum van Stichting Utrechts Land-
schap in De Bilt.

www.utrechtslandschap.nl (zoek op paviljoen Beerschoten)
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Vogelbescherming

Van circa 1 maart - 1 juli bieden de webcams van 
beleefdelentejunior van de Vogelbescherming een unieke 
kijk in het leven van een aantal vogels. Het is echt een 
aanrader om één of meerdere vogels met uw groep te vol-
gen. Naast de unieke beelden biedt beleefdelente junior, 
gedurende het hele schooljaar, ook aantrekkelijk educa-
tief materiaal. Een deel hiervan is verwerkt in de Leskist 
Vogels (voor groep 1 t/m 8) van NMC, zie blz. 36.

www.beleefdelentejunior.nl

Solarkids

Wilt u met uw leerlingen aan de slag met techniek en 
zonne-energie op school dan kunt u terecht bij Solar-
kids. Solarkids biedt basisscholen de succesvolle module 
‘Inleiding Duurzame Energie’ waarin de kinderen bouwen 
met LEGO, Fischertechnik en GIGO. Daarnaast is er de 
workshop ‘Duurzaam Bouwen’ met echte architecten en 
de workshop ‘Luchtvaartkoffer’ met een demo van een 
waterraket!  

www.solarkids.nl

Basisbos

De nieuwe lesmethode BasisBos sluit aan bij het groeiende 
bewustzijn dat een uitdagende en groene leefomgeving 
voor kinderen van belang is. Buiten maken schoolpleintegels 
steeds vaker plaats voor gras en klimbomen. BasisBos 
brengt de natuurbeleving ook binnen in het klaslokaal.  
BasisBos bevat niet alleen de opdrachten, maar levert ook 
het merendeel van de producten, materialen en gereed-
schappen die nodig zijn om ze uit te voeren. Daarbij valt 
te denken aan stro, schaapswol, houtschijven, zijde, klei, 
speksteen en bijenwas. Dit materiaal is met de opdracht- 
en informatiekaarten ondergebracht in 64 lesboxen
(8 lessen/opdrachten per groep), opgeborgen in drie 
 kasten in de vorm van een gestileerde boom. 

www.natuurwerkdag.nl
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En kijk ook eens naar...

• www.vlinderstichting.nl/onderwijs.php
• www.tuinvogeltelling.nl
• www.weekvandesmaak.nl
• www.nederlandschoon.nl
•  www.weekvandelentekriebels.nl
• www.boomfeestdag.nl

NME-materialen online

• www.groengelinkt.nl
• www.kennisnet.nl
• www.wikiwijs.nl
• www.schooltv.nl
• www.schooltv.nl/beeldbank
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