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VOORWOORD
Vergroen jouw schoolplein!
Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten, op natuurrijke, avontuurlijke en speelse plekken kunnen spelen en zo rijke
ervaringen op kunnen doen. Een schoolplein kan bijdragen aan deze avontuurlijke plekken. Door jouw schoolplein te
gaan vergroenen kunnen kinderen beestjes en planten ontdekken; kan reken- en taalles ook buiten gegeven worden
met o.a. vormen uit de natuur. En kan jouw schoolplein een groene plek zijn voor de straat of buurt.
Deze hand-out ‘Vergroen jouw schoolplein’ geeft tips en ideeen over welke stappen gezet kunnen worden om van een
versteend schoolplein naar een groen schoolplein te komen.
In het eerste deel vind je een samenvatting van het stappenplan ‘Groene schoolpleinen’. Ook zijn er verschillende
bijlagen die gebruikt worden als inspiratie voor inrichting en gebruik van de schoolpleinen. Daarnaast is er een
checklist en stappenplan voor de subsidie aanvraag Amsterdam Impuls Schoolpleinen.
Veel plezier!
Lidy Zeinstra
ANMEC
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VERGROEN
JOUW SCHOOLPLEIN
BELANG VAN EEN GROEN SCHOOLPLEIN
-

-

-

-

Onderwijs & Educatief
• Groen schoolplein is een buitenlokaal
• Onderwijs kan aansluiten bij huidige vraagstukken zoals klimaatverandering
• Natuurlijke vormen kunnen gebruikt worden voor taal en rekenen
• Kinderen ontdekken de natuur & duurzaamheid
Natuur & Klimaatadaptie
• Groen schoolplein biedt plekken voor dieren en planten
• Vergroot de biodiversiteit in de buurt, straat en stad
• Groen schoolplein kan regenbuien verwerken  (wateradaptie)
• Groen schoolplein met waterbergingsplek kan water opvangen
Gezondheid & Creativiteit
• Groen is gezond, Vitamine G
• Groen schoolplein stimuleert de creativiteit van leerkrachten en kinderen
• Kinderen gaan anders spelen, ontdekkend spelen, ontdekkend leren
Sociale cohesie
• Buurt betrekken bij groen schoolplein
• Kinderen kunnen buiten schooltijd ook in een groene omgeving spelen.

EEN GROEN SCHOOLPLEIN

Een groen schoolplein bestaat uit verschillende elementen.
• Zand, water
• Boomstammen en speel bosjes
• Heuvels en grasveldjes
• Theater
• Bloemen perken
• Beschutten plekjes
• Eetbare natuur
• Waterberging
• Duurzaamheid
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AAN DE SLAG
Dit is een samenvatting van het stappenplan groene schoolpleinen
https://www.groeneschoolpleinen.nl/stappenplan

VOORBEREIDING
DRAAGVLAK

Zorg voor draagvlak onder directie, schoolbestuur, schoolteam, leerlingen, ouders en de buurt. Het team moet geloven
in de waarde van een groen schoolplein.
• Actieve  particiatie van ouders, kinderen en eventueel buurtbewoners
• Stel een projectteam in met vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, leerkrachten en eventueel buurtbewoners
• Stel een voorzitter, regisseur aan binnen de school die de regie heeft.
• Inventariseer wie je nog meer kan betrekken (Gemeente Amsterdam, ANMEC, bedrijven, ervaren ontwerper,
hoveniers)

SUBSIDIES

Zorg voor een dekkende begroting. Kijk naar fondsen en subisidies. Check de begroting ook tussentijds of deze nog
klopt. Pas zonodig aan.

BRAINSTORM

Organiseer een brainstorm voor een (grote) groep betrokkenen.  
• Wat wil je met het schoolplein. Het hele terrein aanpakken of een deel daarvan?
• Speelvoorzieningen, een moestuin, ruimte voor dieren?
• Wil je dat het schoolterrein gebruikt wordt tijdens de lessen of is het juist de bedoeling dat het schoolplein alleen
  een groen speelplein is?

INSPRAAK

Geef alle betrokken partijen inspraak, zodat het ook ‘hun’ plein wordt en zij er ook goed voor willen zorgen.
• Oriënteer je goed op de mogelijkheden, neem de randvoorwaarden van de school/ het plein in acht
• denk na over gebruik en onderhoud van het plein.

BIODIVERSITEIT

Bepaal het ambitieniveau voor de biodiversiteit. Hoe wil je met het schoolplein bijdragen aan het behoud en de versterking van biodiversiteit in de wijk
• Bepaal de ambities voor het soort natuur dat je verder wilt aantrekken. Verwerk dat in het ontwerp?
• Inventariseer wat er al is aan planten en dieren.
• Bedenk welke soorten planten en dieren je op het plein wilt zien. Wil je veel kleuren, geuren, veel vlinders en
  vogels en kikkers?
• Bepaal ook de klimaat adaptatie. Kan je ergens een waterberging maken? Hoe veilig is dit voor kinderen
• Vraag hulp bij bijvoorbeeld een afdeling Natuur en Milieueducatie in de omgeving. Misschien zijn er (groot)ouders
die verstand hebben van planten, dieren en tuinieren.
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ONTWERPEN

Ontwikkel een plan dat aansluit bij de wensen, de mogelijkheden en eisen en veiligheid
• Verzamel alle ideeën uit de brainstormfase. Geef per idee de (on)mogelijkheden aan.
• Bepaal aan de hand van de ideeënlijst welke elementen ‘vereist zijn’ (de eisen) en welke ideeën ‘gewenst’ zijn
  (de wensen).
• Betrek kinderen bij het ontwerp. Wat goed werkt, is dat kinderen mogen kiezen tussen twee of meer alternatieven.
Daarna kan de leerkracht in de klassen op eigen wijze hiermee verdergaan (discussie, knutselen, tekenen,
maquettebouw).
• Bepaal wie het ontwerp gaat maken.
• Kies bij voorkeur voor een groen schoolplein dat na schooltijd kan worden gebruikt door de wijk.
• Denk na over hoe het groene schoolplein is geïntegreerd in de totale visie van de school.
• Denk na over de kosten. Zoek uit wat bepaalde aanpassingen en objecten kosten en hoe u denkt voor financiering
		 te zorgen.

BIODIVERSITEIT

• Ga na welke soorten natuur in de omliggende wijk voorkomen en probeer hier in het ontwerp op aan te sluiten met
		 de planten op het plein.
• Vraag de kinderen wat voor planten en dieren ze zouden willen zien op het plein. Willen ze bijvoorbeeld naast de
‘normale planten’ ook vruchten, kruiden of groenten?
• Zorg waar dat kan voor natuurlijke afscheidingen in plaats van hekwerk. Struiken en leilindes trekken meer
		 biodiversiteit aan dan staal.
• Overleg met de ontwerper en de beheerder over de wensen voor biodiversiteit.
• Let op giftige planten en bomen

DEFINITIEF PLAN

Werkplanning
Maak op basis van het voorlopig ontwerp een werkplanning.
• Noteer in een schema alle activiteiten die gedaan moeten worden.
• Denk niet alleen aan het plein zelf, maar ook aan de feestelijke oplevering, het informeren van ouders,
		 omwonenden en andere betrokkenen en het regelen van een artikeltje + foto voor in de huis-aan-huisbladen.
• Het is handig om in de werkplanning aan te geven wie voor welke activiteit verantwoordelijk is en wie de uitvoering
		 daadwerkelijk ter hand neemt.
Onderhoudsplan
Het onderhoudsplan is één van de belangrijkste onderdelen in de planvorming voor het groene schoolplein.
• Bespreek met directie en leerkrachten hoe het onderhoud van het schoolplein past in het lesprogramma (mogelijke
thema’s: zaaien/ oogsten, snoeien, verzorging planten/bomen).
• Informeer bij aanbieders van (groot) onderhoud naar de mogelijkheden en kosten.
• Stel een plan op voor regulier onderhoud (dagelijks/ wekelijks), jaarlijks/seizoensonderhoud en een plan voor de
		 lange termijn.
• Schakel vrijwilligers in via lokale maatschappelijke organisaties.

AANLEG

Aanleg
Hoe groter de omvang en ambities van het project, hoe meer werk er verzet dient te worden. Aanleg kan uitbesteed
worden aan een gespecialiseerd bedrijf. Om kosten te sparen kun je overwegen om de aanleg in fases te doen, om er
ouders bij te betrekken en/of de kinderen ook een rol te laten spelen.
• Zorg voor goede communicatie naar alle partijen.
• Genereer aandacht bij media en verantwoordelijken in de politiek.
• Zorg voor vakbekwame begeleiding voor het zware werk (grondverzet, grote stenen, bomen plaatsen).
• Betrek ook kinderen bij de uitvoering.
• Organiseer de benodigde materialen goed.
• Zorg voor voldoende medewerkers. Het succesvolst is een mix van deskundigen, betrokken medewerkers en
		 gemotiveerde vrijwilligers
Biodiversiteit
Schenk aandacht aan de flora en fauna en hoe deze met elkaar samenleven en samenwerken.
• Verplaats oude struiken en planten als dat kan, misschien hoeft niet alles nieuw te worden aangeschaft.
• Houdt rekening met het plant- verplaats seizoen.
• Maak geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, maar zoek naar natuurlijke alternatieven. Houd ook de
		 aannemer hierbij in de gaten.
• Werk op een ecologische, milieuvriendelijke manier aan het groene plein.
• Probeer een aannemer te vinden die het als een uitdaging ziet om rekening te houden met biodiversiteit
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GEBRUIK & BEHEER

Natuurlijk spelen
• Houd de eerste tijd met elkaar (leerkrachten, omwonende, ouders, kinderen) een logboek bij (hoe wordt de school
plein gebruikt, wanneer en door wie?). Schrijf ideeën voor verbetering op, nieuwe wensen enzovoort.
• Evalueer na een aantal weken het gebruik van het plein. Wat is er goed, zijn er nog verbeterpunten?
• Spreek na een aantal weken af met het bedrijf dat het plein heeft aangelegd. Bespreek alle nieuwe inzichten.
• Check de uitgaven met de begroting en stuur een afrekening naar de financiële partners.
Natuurlijk leren
Integreer het groene schoolplein in het onderwijs en visie van de school.
• Denk creatief na welke lessen buiten gegeven kunnen worden. Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld reken-, taal- en
		tekenlessen.
• Zorg voor voldoende hulpmaterialen, zoals loeps. Laat leerkrachten oefenen met de organisatie en de leiding van
		 het veldwerk op het schoolterrein. Doe hetzelfde als er een moestuin is.
• Zoek contact met de gemeente Amsterdam en ANMEC en bespreek hoe uw groene schoolplein kan worden inge
		 zet bij natuur- en milieueducatie.
• Kijk in NME gids voor ondersteuning bij natuur en duurzaamheid lessen.
• Zie bijlage inspiratiebundel buitenles.
Biodiversiteit
Een groen speelplein zal voortdurend veranderen, door het spelen van de kinderen en door het beheer. Kinderen kunnen op het groene schoolplein leren met respect met de natuurlijke omgeving om te gaan. Verder zullen ze leren dat
niet alle planten die onverwacht opkomen onkruid zijn en dat ze niet alles mogen plukken, omdat er dan geen herstel
meer plaatsvindt.
• Houd in de gaten of het plein op ecologische, milieuvriendelijke manier onderhouden wordt.
• Als bomen en struiken moeten worden gesnoeid en geknot, kan het overgebleven materiaal op de speelplek als
		 speelmateriaal worden gebruikt.
• Maak compost van snoeimateriaal.
• Houd een logboek bij van de soorten planten en dieren die op het plein worden ontdekt. Laat de kinderen er foto’s
		 of tekeningen bij maken.
• Maak een kalender met daarin de soorten planten en dieren die op het plein te vinden zijn in alle maanden. Kijk
		 ook hoe dat per jaar verandert.

MEER INFORMATIE
GROENE SPEELPLEINEN

Gemeente Amsterdam, Impuls schoolpleinen
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/duurzame-scholen/impuls-schoolpleinen/
Springzaad, landelijk netwerk voor natuurrijk spelen
https://www.springzaad.nl/
Groene schoolpleinen				
https://www.groeneschoolpleinen.nl/
De gezonde school					
https://www.gezondeschoolpleinen.nl/

NATUUR- EN DUURZAAMHEIDSEDUCATIE, ADVIES EN ONDERSTEUNENDE MATERIALEN
ANMEC, hart voor duurzame stad https://anmec.nl/
NME gids van Amsterdam 		
https://www.nmegids.nl/amsterdam/

FONDSEN

Prins Bernard Cultuurfonds
Fonds NME 			
VSB fonds
Triodos foundation
Rabobank stimuleringsfonds
Jantje Beton

https://www.cultuurfonds.nl/
http://fondsnme.nl/  
https://www.vsbfonds.nl/
https://www.triodosfoundation.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/stimulering/
https://jantjebeton.nl/

BIJLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Checklist aanvraag schoolplein Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
Stappenplan Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
Inspiratiebundel Buitenles
Educatieve waarde van een groen en gezond schoolplein
Brochure planten op het plein
Kalender voor beheer en onderhoud
Overzicht beheer en onderhoud groen schoolplein
Klassen zonder muren
Overzicht educatief aanbod ANMEC
Achtergrondinformatie
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BIJLAGE 1
Checklist aanvraag schoolplein Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Een groen schoolplein is ook een gezond schoolplein. Kinderen krijgen de ruimte en uitdaging om te
bewegen.
Is er voldoende bewegingsmogelijkheid en speelruimte beschikbaar voor verschillende leeftijden?
Denk aan: doeltjes, speelbomen of spellen geschilderd op grond en muur. Zijn er voldoende uitdagende speelmogelijkheden beschikbaar om alle gelijktijdig aanwezige leerlingen te laten spelen?
Welke elementen worden opgenomen in het ontwerp voor ‘natuurlijk’ spel? Denk aan: hoogteverschillen, klimboom, bosjes, water, zand, stenen (los of vast), bloemen, dieren, vogelhuisjes, insectenhotels.
Wordt de ruimte slim verdeeld over de aanwezige leerlingen en soorten spel door middel van structuur. Denk aan: goed zichtbare afbakening van prominent aanwezige balspelen en het fietsenhok,
de locatie van het klimspel en het vrij-spel of afspraken over populaire plekken op het plein )
Komt er een watertappunt op het plein?

Bewegen

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij het maken van een integraal ontwerp.
Worden materialen en speelelementen duurzaam ingekocht?
Kunnen materialen worden hergebruikt?
Welke mogelijkheden voor duurzaam energiegebruik zijn er?
Kan er een groen dak op het schoolgebouw of op schuurtjes geplaatst worden? Deze zorgen
voor isolatie, wateropvang, hoger rendement van zonnepanelen en meer biodiversiteit.
Wordt het plein gecombineerd met een duurzaam schoolgebouw?
Wordt er rekening gehouden met duurzame afvalverwerking? Denk aan: voorkomen zwerfafval en scheiden van afval.

Duurzaam

Het regent vaker harder. Door de verstening kan het regenwater niet weg. Voorkom wateroverlast
en zorg voor een goede wateropvang en waterafvoer.
Waar is de locatie van de regenpijp? Kan er een regenton worden geplaatst?
Komt er een buitenkraan?
Kan regenwater de bodem inzakken door grind, houtsnippers, groen, gras tussen tegels of
waterdoorlatende tegels onder speeltoestellen?
Is er wateropvang onder tegels mogelijk?
Wordt het water naar lager gelegen (groen)zones gestuurd?
Is er ruimte voor spelen met water? Denk aan: speelelementen met (regen)water, regenwater
tegels of bruggen over verlaagd groen.

Rainproof

Checklist Herinrichting Schoolplein

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Participatie

Projectmanagementbureau 2016

Een groen schoolplein biedt veel voordelen voor de gezondheid en biodiversiteit. Welke beplanting
kies je? Waar moet je rekening mee houden om ook op lange termijn een aantrekkelijk, groen en
goed te onderhouden plein te hebben?
Is er in het groenontwerp ruimte voor zowel speel- als educatief en/of eetbaar groen?
Is er ook gedacht over de mogelijkheden voor verticaal groen?
Is het ontwerp gericht op biodiversiteit? Denk aan: diversiteit in planten, insectenhotels etc.

Groen

Ontwikkel een educatieve visie op het plein die verbonden is aan het educatieve programma van de school.
Maak van je plein een buitenlokaal.
Wat zijn de beoogde leerdoelen die horen bij de verschillende aan te leggen educatieve elementen en
educatief groen?
Welke onderdelen van het lesprogramma vinden plaats op het vernieuwde schoolplein?
Is er tijdens de lessen bewegingsonderwijs structureel aandacht voor het aanleren van buitenspel
activiteiten voor leerlingen van alle beweegniveaus? Volgens welke aanpak worden educatieve
activiteiten op het gebied van gym, taal, rekenen kunstzinnige- of wereldoriëntatie, bewegings- of
natuuronderwijs gerealiseerd op het nieuwe plein?

Educatie

Bij het ontwerpen en maken van een nieuw schoolplein hoort het betrekken van de leerkrachten,
kinderen, ouders en de buurt. Zo creëer je een gedeelde verantwoordelijkheid en een schoolplein
waar iedereen enthousiast over is.
Worden leerkrachten, kinderen, ouders en omwonenden gedurende het hele traject betrokken? Van het vormgeven van de visie op het nieuwe plein tot aan het beheer en onderhoud.
Zijn de volgende aspecten meegenomen in het participatieplan: wateropvang, geluidsreductie, meer groen en openbaar toegankelijke speelruimte?
Is er een breed gedragen onderhoud en beheerplan? Wie is verantwoordelijk? Denk ook aan
omwonenden!

BIJLAGE 2
Stappenplan Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

4

tip

Verplichte deelname aan workshops.

Betrek betrokkenen in de planvorming.

bestuurscommissie?

Is er (extra) overleg nodig met de

Stel een begroting op.

Selecteer een ontwerper/architect.

de procesregisseur.

U ontvangt verdere begeleiding door

goedkeuring.

het experteam voor te leggen voor

om een ontwerp te realiseren en aan

€4000,-. U heeft 18 weken de tijd

U ontvangt de eerste termijn van

Bij toekenning subsidie

(los of vast), dieren, insectenhotels.

bosjes (voor hutten en holletjes), gras, water, zand, stenen

‘natuurlijk’ spel? Denk aan: hoogteverschillen, klimboom,

• Welke elementen worden opgenomen in het ontwerp voor

locatie van fietsenhok en ruimte voor vrij spel.

plein? Denk aan: goed zichtbare afbakening van balspelen,

• Welke verschillende (speel-)zones zijn er op het

spellen.

vaste elementen, speelbomen of geschilderde

voor verschillende leeftijdsgroepen? Denk aan:

• Welke vaste spelmogelijkheden zijn beschikbaar

1

5

verticaal groen.

educatief, eetbaar en

elementen: speel,

@

tweede termijn.

Bij goedkeuring ontvangt u de

Leg DO voor aan het expertteam.

een definitief ontwerp (DO).

Verwerk de feedback op het VO in

voor aan het expertteam.

Leg het voorlopig ontwerp (VO)

Goedkeuring ontwerp

Dien je aanvraag
in via de subsidiepagina Amsterdamse Impuls
Schoolpleinen

opnieuw gebruikt worden?

• Kunnen materialen

benutten van regenwater.

• Denk aan het afvoeren en

tip

• Denk aan groene

6

Is het bestuur en de VVE akkoord?

Vul de subsidieaanvraag in.

kinderen, ouders en omgeving.

Koppel het plan terug aan het team,

vernieuwde schoolplein!

plein als leslokaal en geniet van het

Maak optimaal gebruik van het school-

ingediend.

ding van de subsidieregeling op tijd is

Zorg ervoor dat de verantwoor-

omgeving.

hierbij ook de kinderen, ouders en

Onderhoud het plein goed. Betrek

oplevering schoolplein.

Organiseer een (feestelijke) opening/

over de voortgang.

Houdt uw procesregisseur op de hoogte

Kunnen leerlingen of ouders helpen?

uitvoering.

Koppel de lessen eventueel aan de

Uitvoeren en verantwoorden

3

Indienen aanvraag

@

tip

Projectmanagementbureau 2018

• Denk na over beheer en onderhoud.

• Denk alvast na over de cofinanciering.

spelen, fantasiespel, samen leren.

plein? Denk aan: vrij sport en spel, samen

- Welke activiteiten missen op het school-

visie?

plein binnen de educatieve

- Welke rol krijgt het nieuwe

volgende vragen:

• Betrek betrokkenen bij de

aanvraag.

voor meer informatie over de subsidie-

Kijk op: www.amsterdam.nl/duurzamescholen

regisseur.

van eisen en leg deze voor aan de proces-

schoolbestuur.
Toets het plan tussentijds
bij het expertteam via de
procesregisseur.

plein en gebruik hiervoor de checklist.
Werk de wensen uit tot een programma

Geef vorm aan de educatieve visie van het

etc.

voor de ouders, een stukje in de nieuwsbrief

een thema op school, een informatie avond

Organiseer het participatieproces. Denk aan

kinderen en omwonenden.

Breng betrokkenen samen. Denk aan ouders,

Voorbereiding

Benoem coördinator in de school en betrek het

Schoolpleinen@amsterdam.nl

van de procesregisseur.

Impuls Schoolpleinen voor hulp

Leg contact met Amsterdamse

@

2

Is er budget beschikbaar of zijn er sponsoren nodig?

of van de bestuurscommissie?

Is het schoolplein eigendom van het schoolbestuur

vanuit de educatieve visie van de school?

Is er een duidelijke motivatie voor een nieuw plein

Opstarten herinrichting

Stappenplan Herinrichting Schoolplein

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

BIJLAGE 3
Inspiratiebundel Buitenles

Buitenles

inspiratiebundel

Voorwoord
Beste leerkracht,
De Nationale Buitenlesdag staat bij steeds meer
scholen op de jaarkalender. Dat blijkt ook uit de
succesvolle editie met ruim 2400 deelnemende
scholen in 2018! Voor ons als initiatiefnemers,
Jantje Beton en IVN Natuureducatie, een be
vestiging dat er voorzien wordt in een behoefte
van leerkrachten die graag buitenlessen geven.
Met de Nationale Buitenlesdag en de buiten
lessen die daarna door leerkrachten worden
gegeven, wordt ook voorzien in een behoefte
van de kinderen. Zij vinden buitenlessen erg
leuk, leerzaam én een fijne afwisseling op de
lessen binnen.
Buitenles is echter niet alleen leuk en leerzaam,
maar ook steeds urgenter. De inspectie van het
onderwijs schrijft in haar onderwijsverslag ‘de
Staat van het Onderwijs 2017’ dat de prestaties
van leerlingen op onder andere bewegings
onderwijs, natuur en sociale vaardigheden lager
zijn dan jaren geleden en er onvoldoende vor
deringen plaatsvinden. Daarnaast concludeert
de Onderwijsraad in de publicatie ‘Meer plezier
in bewegen’ dat te veel kinderen veel te weinig
bewegen en het beweegaanbod beperkt is.
De Nederlandse Sportraad (NLsportraad), de
Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezond
heid en Samenleving (RVS) adviseren scholen
meer aandacht te geven aan sporten en be
wegen om onderwijsdoelen te halen en bij te
dragen aan een goede gezondheid voor kinde
ren. Buitenlessen bieden dan ook een ideale
manier om zowel meer beweging te stimuleren
tijdens schooltijd als onderwijsdoelen voor alle
vakken na te streven. Digitale tools kunnen

worden ingezet om leerlingen en leerkrachten te
stimuleren en te ondersteunen met inspirerende
praktijkvoorbeelden, zoals de Buitenlesbundel.
Met deze nieuwe Buitenlesbundel, samen
gesteld door leerkrachten, voorzien we jou weer
van uitdagende lessen. We zijn verschillende
leerkrachten, studenten van ROC Sportcollege
en de klankbordgroep, bestaande uit leerkrach
ten en schoolleiders uit heel Nederland, erg
dankbaar voor hun bijdrage. De Buitenlesbundel
biedt per bouw 3 nieuwe uitgewerkte lessen, die
je zelf, al naar gelang het niveau van de groep,
eenvoudig makkelijker of uitdagender kunt
maken. Ook kun je ze simpel aanpassen aan
de lesstof waar je op dat moment mee bezig
bent. In deze bundel vind je ook een handige
materialenlijst met middelen die een buitenles
nog makkelijker en leuker maken. Laat je hier
door inspireren voor het bedenken van nieuwe
lessen.
Heb je zelf ook een leuk buitenlesidee? Laat het
ons weten via info@buitenlesdag.nl en wie weet
komt jouw les in de volgende Buitenlesbundel.
Voor nu wensen we jou en alle leerkrachten,
scholen en leerlingen heel veel plezier toe op
de Nationale Buitenlesdag.
Hartelijke groet,
Team Nationale Buitenlesdag

INHOUD

lesvoorbeelden GROEP 1-2

lesvoorbeelden GROEP 3-4

Sorteren en tellen op het plein
REKENEN

Klok kijken: halve en hele uren
REKENEN

Raak of rommel TAAL

Race-lezen TAAL

Waterdieren tekenen TEKENEN

Spoorzoeken REKENEN

lesvoorbeelden GROEP 5-6

lesvoorbeelden GROEP 7-8

Tafels automatiseren REKENEN

Levend stratego met breuken REKENEN

Ren je rot naar spellingscategorieën
TAAL

Oefenen met als-dan en is-zijn TAAL

Teken-renspel
Kunstzinnige oriëntatie

Memory uit de tijd Geschiedenis

voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
30 minuten

rekenen
Sorteren en tellen op het plein
groep 1-2
Lesdoel
De leerlingen oefenen met sorteren op kleur,
tellen en aangeven wat meer of minder is.
Kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal
gebruiken.
Kerndoel 24: De leerlingen leren praktische en
formele rekenwiskundige problemen op te los
sen en redeneringen helder weer te geven
Inhoud
Voorbereiding
Bedenk en bekijk op het schoolplein of in de
schoolomgeving welke natuurlijke materialen
je voor deze les kunt gebruiken. Is er weinig
te vinden, gebruik dan gekleurde buitenspeel
materialen voor het sorteren en tellen. Verzamel
ze van te voren en leg dit klaar.

Benodigde materialen
• Natuurlijke materialen van verschillende
kleuren
• (Spel)materialen van verschillende
kleuren, zoals pionnen, hoepels,
emmertjes, ballen, zandbakvormpjes,
loopklossen en bouwblokken
• Eventueel stoepkrijt

Inleiding
Verzamel de leerlingen buiten. Vraag hen als
eerste opdracht om zichzelf te sorteren op kleur
van jas (kleding). ‘Welke kleur zit het meeste
in je kleding? Zoek de andere leerlingen met
dezelfde kleur als jij.’ Wellicht heb je dan gelijk
groepjes voor het vervolg van de les. Zo niet,
dan maak je zelf groepjes. Vertel de leerlingen
alvast dat ze zometeen alle verzamelde losse
spullen op het plein mogen verdelen in groepjes,
dat doen ze op kleur. Dit kan dezelfde kleur van
hun jas zijn, maar als dat niet uitkomt kies je
voor elk groepje een eigen kleur.
Aan de slag
Buiten zet je verspreid over het plein voor elke
kleur een gekleurde pion (of hoepel) neer. Hier
kun je leerlingen ook bij laten helpen. Loop
vervolgens elke pion langs en vraag aan de leer
lingen welke kleur het heeft. Vertel dat bij elke
pion het materiaal of speelgoed met dezelfde
kleur neergelegd moet worden. Heb je geen
groepjes kunnen maken bij de eerste opdracht,
verdeel dan nu de leerlingen in groepjes gelijk
aan het aantal kleuren dat ze kunnen sorteren.
Geef elk groepje een kleur om te sorteren.
Daarna mogen de leerlingen de materialen van
hun kleur pakken en neerleggen bij de pion of
hoepel van hun kleur.
Differentiatie:
Je kunt leerlingen van groep 2 uitdagen eerst
zelf te tellen hoeveel voorwerpen ze hebben. Je
laat ze dan het juiste getal met stoepkrijt bij de

Iris Witkamp

Sorteren en tellen op het plein

pion (of hoepel) zetten. Als het niet met stoep
krijt kan, schrijven ze het getal groot op een
kaartje en leggen ze die ernaast.
Reflectie
Als alle groepjes klaar zijn, ga je met de leerlin
gen tellen. Tel hardop samen met de leerlingen
het aantal materialen bij elke kleur. Houd bij het
tellen steeds het speelgoed omhoog.
Vervolgens oefen je nog met meer-minder.
Vraag aan de leerlingen of ze weten van welke
kleur de meeste spullen zijn. Hoeveel waren dat
er? En waar liggen de minste? Vergelijk ook
twee groepjes materialen, bij welke van de twee
liggen er meer?
Ben je klaar met dit onderdeel; laat de leerlingen
de materialen opruimen.

voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
15 minuten

taal
Raak of rommel
groep 1-2
Lesdoel
De leerlingen oefenen met het herkennen van
letters in woorden (visuele discriminatie)
Kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal
taalkundige principes en regels. De leerlingen
kennen regels voor het spellen van andere woor
den dan werkwoorden.
Kerndoel 12: De leerlingen verwerven een
adequate woordenschat en strategieën voor het
begrijpen van voor hen onbekende woorden.
Inhoud
Voorbereiding
Knip alle kaartjes los van de werkbladen of
maak zelf kaartjes die aansluiten bij jouw
leerlingen. Het is handig om ze te lamineren,
zodat je ze vaker kunt gebruiken. Verspreid de
kaartjes over je schoolplein, leg er bijvoorbeeld
een steentje of pittenzakje op zodat ze niet weg
waaien. Houd één kaartje bij je voor de uitleg.

Benodigde materialen
• Uitgeprinte en -geknipte kaartjes van de
werkbladen
• 2 bakken of emmers met daarop ‘raak’
of ‘rommel’ (eventueel in 2 verschillende
kleuren om het herkenbaar te maken)

Zet op een centrale plek de bakken of emmers
neer.
Inleiding
Leg de leerlingen uit wat ze mogen doen. Doe
het hierbij eerst zelf voor. Bij de voorbereiding
heb je één kaartje apart gehouden, laat deze
zien aan de leerlingen. Vertel dat er op elk kaart
je een woord en een letter staat. Zit de letter in
het woord of klopt het niet? Als het klopt, is het
raak en als het fout is, is het rommel. Ren dan
naar de bakken of emmers en gooi het kaartje in
de juiste bak (raak of rommel).
Aan de slag
Geef de leerlingen de opdracht om alle kaartjes
in de raak of rommel bakken te gooien. Afhan
kelijk van jouw groep deel je ze in groepjes of
tweetallen in of laat je de leerlingen alleen de
kaartjes zoeken en lezen.
Differentiatie:
• Je kunt de woorden vervangen door plaatjes.
• Je kunt ervoor kiezen om alleen woorden te
gebruiken die wel kloppen of juist foute en
goede antwoorden te husselen.
Reflectie
Als alle kaartjes zijn gevonden en in de bak
ken gegooid, verzamel je alle leerlingen bij de
bakken. Bespreek met de leerlingen de kaartjes
en of ze in de juiste bak zijn beland. Als je wilt,
begin je weer opnieuw met dezelfde kaartjes en
doe je het nog een keer.

Nicole Boogmans

RAAK OF ROMMEL

Werkblad 1
Letters in woorden herkennen

kip

p

jas

s

hoog

g

bad

d

muur

m

poes

g

klas

z

pen

a

huis

h

dag

b

som

s

bos

b

pet

p

roos

h

zee

s

zus

o

tak

k

sok

k

aap

p

hond

b

doos

d

RAAK OF ROMMEL

Werkblad 2
Letters in woorden herkennen

boot

b

oog

p wip

w

duif

f

pet

l

dak

h

bal

d

veer

r

been

m

zon

m tas

s

boom

n

vis

v

jas

j

bel

t

hond

n

boek

k das

a

voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
20 minuten

tekenen
Waterdieren tekenen
groep 1-2
Lesdoel
De leerlingen tekenen buiten op het plein dieren
na met water.

Vertel daarna de leerlingen dat ze de dieren uit
de dierentuin ook mogen verven. Maar niet met
verf, maar met water!

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden te ge
bruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit
te drukken en om er mee te communiceren.

Aan de slag
Geef elke leerling een bekertje en een verf
kwast. De leerlingen mogen zelf hun bekertje
met water vullen om mee te gaan verven. Ze
kiezen een dier uit om te verven en zoeken een
plekje op het plein. Dan kunnen ze zelf aan de
slag. Als een leerling klaar is, kan hij/zij nog een
volgende dier tekenen.

Inhoud
Voorbereiding
Zorg dat je een dag uitkiest waarop het niet
onlangs geregend heeft, zodat de tegels van
het schoolplein niet al nat zijn. Vul emmers met
water zodat de leerlingen buiten hun bekertje
kunnen vullen met water. Verzamel de verf
kwasten en eventueel ook afbeeldingen van die
ren zodat de leerlingen deze kunnen natekenen.
Inleiding
Lees eerst een verhaal uit een prentenboek voor
waar dieren in voor komen, bijvoorbeeld over de
dierentuin. Dit kan je al buiten doen.

Benodigde materialen
• Bekertjes
• Emmers met water
• Verfkwasten
• Eventueel voorbeeldafbeeldingen van
dieren om na te tekenen

Tip! Je kunt er ook voor kiezen om met

modder te tekenen. Hiervoor heb je nog wel
witte vellen papier nodig en aarde om de
modder te maken. Ook met modder maken
de leerlingen de mooiste kunstwerken.

Reflectie
Laat alle leerlingen naar elkaars dieren kijken,
staan ze er nog? Als het zonnig is, verdwijnen
de dieren al snel. Bespreek met de leerlingen
hoe dat kan. Eventueel kun je nog met elkaar de
geluiden van de dieren maken en/of de bewe
gingen om de les af te sluiten.

Vivian van Deel

voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
20 minuten

rekenen
klok kijken: halve en hele uren
groep 3-4
Lesdoel
De leerlingen oefenen in groepjes met de halve
en hele uren van het klokkijken.
Kerndoel 33: De leerlingen leren meten en leren
te rekenen met eenheden en maten, zoals bij
tijd.
Inhoud
Voorbereiding
Print de werkbladen uit en knip voor elk groepje
de strook uit (met 6 tijden). Voor beter en vaker
gebruik kun je deze lamineren. Verzamel de
andere benodigde materialen. Deze leg je buiten
klaar op een centrale plek.
Inleiding
Leg eerst binnen de halve en hele uren uit en
oefen er alvast een paar. Deel de leerlingen al
vast in 10 groepjes in. Daarna kunnen jullie naar
buiten en leg je de eerste opdracht uit.

Benodigde materialen
Per groepje:
• Hoepel
• Stoepkrijt
• Werkblad

Aan de slag
Opdracht 1:
Verzamel met de leerlingen op een centrale
plek waar de materialen al liggen of op een plek
waar je op dat moment wilt starten. De groepjes
mogen allemaal een hoepel en een stoepkrijt
pakken en krijgen van jou het werkblad met
tijden erop. Het werkblad per groepje is een
strook met 6 tijden erop. De leerlingen zoeken
een plek op het schoolplein en leggen daar
de hoepel neer. In de hoepel schrijven ze met
stoepkrijt de getallen 1 t/m 12 om zo een klok te
maken. Dan tekenen ze de wijzers van de klok.
Deze verzinnen ze niet zelf, het is de eerste tijd
op hun werkblad. Als iedereen klaar is, verzamel
je hen weer op de centrale plek. Controleer even
of alle klokken kloppen. Klopt er een klok niet,
maar dan met het desbetreffende groepje snel
nog de juiste klok. Doe je dit niet, dan komen de
leerlingen in de 2e opdracht niet goed uit.
Opdracht 2:
Op het plein staan nu allerlei verschillende klok
ken. De leerlingen gaan nu op zoek naar de klok
met daarop de tweede tijd van hun werkblad.
Hebben ze de juiste klok gevonden, dan blijven
ze even staan tot iedereen de klok heeft gevon
den. Daarna roep je iedereen weer terug op de
centrale plek. Nu mogen ze op zoek naar de 3e
tijd van hun strook. De leerlingen herhalen dit
totdat ze alle tijden hebben gevonden. Je kunt
ze bij deze opdracht laten rennen, maar je kunt
ook een andere bewegingsvorm kiezen zoals
hinkelen, springen of huppelen.

Bavinckschool Vlaardingen

klok kijken: halve en hele uren

Reflectie
Als je klaar bent met beide opdrachten be
spreek je met de leerlingen hoe het ging. Von
den ze een tijd moeilijk om te vinden? Eventueel
kan je nog een extra spel als afsluiting doen.
Daarvoor heb je stoepkrijt nodig. Teken op de
grond een paar grote cirkels en schrijf er de
cijfers 1 t/m 12 in. Dit zijn de klokken. Verdeel
de klas in gelijke groepjes zodat iedere ‘klok’
evenveel leerlingen heeft. Noem een tijd en laat
twee leerlingen per klok de juiste tijd aangeven
door als wijzers op de grond te gaan liggen. Alle
groepjes maken dezelfde tijd. Hierna zijn de
volgende twee leerlingen per klok aan de beurt.

klok kijken: halve en hele uren

Werkblad kloktijden
groep 1

1

1 uur

2

half 11
4

5 uur

3

half 5
5

10 uur

6

half 3

groep 2

1

half 5

2

1 uur
4

10 uur

3

half 11
5

5 uur

6

2 uur

groep 3

1

5 uur

2

10 uur
4

half 5

3

1 uur
5

half 11

6

half 8

klok kijken: halve en hele uren

Werkblad kloktijden
groep 4

1

half 11

2

5 uur
4

1 uur

3

10 uur
5

half 5

6

9 uur

groep 5

1

10 uur

2

half 5
4

half 11

3

5 uur
5

1 uur

6

half 12

groep 6

1

half 3

2

half 12
4

half 8

3

2 uur
5

9 uur

6

1 uur

klok kijken: halve en hele uren

Werkblad kloktijden
groep 7

1

2 uur

2

half 3
4

half 12

3

9 uur
5

half 8

6

half 5

groep 8

1

half 8

2

9 uur
4

2 uur

3

half 3
5

half 12

6

5 uur

groep 9

1

9 uur

2

half 8
4

half 3

3

half 12
5

2 uur

6

half 11

klok kijken: halve en hele uren

Werkblad kloktijden
groep 10

1

half 12

2

2 uur
4

9 uur

3

half 8
5

half 3

6

10 uur

voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
35 minuten

taal
Race-lezen
groep 3-4
Lesdoel
De leerlingen oefenen om op tempo woordrijen
te lezen.
Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te
achterhalen in informatieve en instructieve
teksten.
Kerndoel 12: De leerlingen verwerven een
adequate woordenschat en strategieën voor het
begrijpen van voor hen onbekende woorden
Inhoud
Voorbereiding
Verzamel de benodigde materialen per tweetal.
Inleiding
Bespreek met de leerlingen dat zij op een vlot
tempo woordrijen gaan lezen. Verdeel de leerlin
gen in groepjes van twee. Elk tweetal krijgt een
pion, stoepkrijt, dobbelsteen en een leeskaart.

Benodigde materialen
Per tweetal
• Stoepkrijt
• Pionnen
• Dobbelstenen
• Leeskaarten (met zes woordrijen)

Aan de slag
De leerlingen zoeken een plek op het school
plein. Op de gekozen plek zetten ze de pion.
Onder de pion komt de leeskaart. De leerlingen
nemen tien grote stappen en zetten met stoep
krijt op het eindpunt een kruis. Dit is het start
punt. De leerlingen gooien met de dobbelsteen
op het kruis. Het gegooide aantal ogen geeft
aan welke woordrij er gelezen moet worden.
Beide leerlingen rennen naar de leeskaart. De
gene die heeft gegooid leest en de ander helpt.
Vervolgens rennen ze samen terug en mag de
ander gooien en lezen. Dit kunnen de leerlingen
meerdere keren herhalen en ze kunnen bijhou
den hoeveel woordrijen zij hebben gelezen in
verschillende rondes.
Differentiatie:
Je kunt de leerlingen ook andere bewegings
vormen dan rennen laten doen, zoals huppelen,
hinkelen of springen. Daarnaast kun je ook na
een paar rondes nieuwe tweetallen maken zo
dat ze met een ander maatje kunnen oefenen.
Reflectie
Maak samen met de leerlingen een kring. Be
spreek met hen hoe het oefenen ging. Kies een
paar groepjes uit die voor de anderen kunnen
laten zien hoe het ging.

Timon Koster

voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
15-20 minuten

rekenen
Spoorzoeken
groep 3-4
Lesdoel
De leerlingen oefenen met het leggen en volgen
van een route van “A” naar “B”.
Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige
meetkundige problemen op te lossen: beschrij
ven van routes.
Inhoud
Voorbereiding
Print voor elk tweetal een werkblad uit. Het
werkblad start eerst met maximaal vijf tegels,
de kortste route. Er zijn ook routes te maken
met meer tegels, maximaal tien. Teken van te
voren met stoepkrijt letters of cijfers op het
plein met verschillende aantallen tegels ertus
sen. Zo kunnen de leerlingen routes met ver
schillende lengtes maken.

Benodigde materialen
Per tweetal
• Werkblad
• Potlood
• Klembord
• Stoepkrijt

Inleiding
Leg eerst de opdracht uit en maak vervolgens
tweetallen. De leerlingen gaan in tweetallen een
route maken en lopen. Op het plein staan allerlei
letters of cijfers. Eén leerling maakt een route
naar een gekozen letter of cijfer. Dat doet hij/zij
door op het werkblad pijlen te tekenen (zie voor
beeld). Let hierbij op dat de tweetallen samen
een ‘starttegel’ afspreken (of aankruisen met
stoepkrijt). De gekozen starttegel moet 5-10
tegels van een lettertegel verwijderd zijn. Bij het
tekenen van de route staat één pijl gelijk aan
één stoeptegel. Als de leerling klaar is, geeft
hij/zij het werkblad aan de andere leerling van
het tweetal.
Aan de slag
De andere leerling gaat met het werkblad op
pad. De leerling start bij de afgesproken start
tegel. Met behulp van de pijlen loopt hij/zij de
route naar de eindletter of -cijfer. Pijltje naar
links is een tegel naar links, pijltje naar boven
is een tegel naar voren. Komt de leerling bij de
juiste eindtegel met een cijfer of letter uit?
Daarna wisselen de leerlingen van rol en doen
ze het nog een keer. Vanaf de derde route kun
nen de leerlingen een langere route maken van
maximaal 10 tegels.
Differentiatie:
Deze les kun je moeilijker maken door de leerlin
gen een woord te laten lopen. Hiervoor moet je
alleen letters op het plein tekenen, geen cijfers.
Geef de opdracht om een woord van drie of vier

Nicole Boogmans

spoorzoeken

letters te maken, dit woord mogen ze zelf ver
zinnen. De eerste leerling tekent een route met
pijltjes van letter naar letter op het werkblad,
bijvoorbeeld p-e-n. De andere leerling loopt de
route via de pijltjes en maakt het woord. Is het
woord goed?
Reflectie
Bespreek met de leerlingen hoe het ging. Als de
leerlingen ook woorden hebben gemaakt, vraag
dan welke woorden en of het gelukt was.

A

B

spoorzoeken

Werkblad
Geef in de blokjes aan met     welke weg je volgt

1

2

3

4

spoorzoeken

Werkblad
Geef in de blokjes aan met     welke weg je volgt

5

6

7

voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
30 minuten

rekenen
Tafels automatiseren
groep 5-6
Lesdoel
Automatiseren van de tafel van… (tafel naar
keuze)
Kerndoel 27: De leerlingen leren de basisbewer
kingen met gehele getallen, in elk geval tot 100,
snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij de tafels
van buiten gekend zijn.
Kerndoel 29: De leerlingen leren handig verme
nigvuldigen en delen.
Inhoud
Voorbereiding
Teken met stoepkrijt op het schoolplein vijf ver
schillende circuits. Er moeten evenveel circuits
zijn als groepjes.
Onderdeel 1. Cijfers 1-10 achter elkaar tekenen
Onderdeel 2. Cijfers 1-10 met grotere afstand
ertussen achter elkaar tekenen. Zet pionnen
langs de cijfers.
Onderdeel 3. Cijfers 1-10 (hinkel-veldvorm)
Onderdeel 4. Teken een lange lijn. Oneven
cijfers aan de ene kant en even cijfers aan de
andere kant.

Benodigde materialen
• Stoepkrijt
• Pionnen
• Mand met een bal

Onderdeel 5. Cijfers 1-10 op een muur tekenen.
Inleiding
Verdeel de klas in 5 groepjes. Vertel de leer
lingen dat ze vandaag meerdere tafels gaan
oefenen.
Aan de slag
Elk groepje begint bij een ander circuit Als ze
met een onderdeel klaar zijn, gaan ze door naar
de volgende, totdat ze alle circuits voltooid heb
ben. De leerkracht noemt een tafel, bijvoorbeeld
7! De leerlingen gaan de onderdelen af. Als ze
op 1 komen moeten ze hardop zeggen 1 x 7 = 7.
Bij twee wordt het 2 x 7 = 14, zo gaat het door
tot 10 x 7 = 70. Zo herhalen de leerlingen de ta
fel van 7 vijf keer (vijf onderdelen). Herhaal deze
cyclus meerdere keren met andere tafels, zodat
kinderen met verschillende tafels oefenen.
Uitleg onderdelen
Onderdeel 1. Springen op de getallen.
Onderdeel 2. Slalommen om de pionnen (cijfers
aantikken).
Onderdeel 3. Hinkelen op de getallen.
Onderdeel 4. Spring schuin naar voren over de
lijn van links naar rechts.
Onderdeel 5. Gooi met de bal op de getallen die
zijn getekend op de muur.
Differentiatie: Extra moeilijkheid om bij onder
deel 5 de bal in willekeurige volgorde te gooien
op de getallen.
Herhaal dit met verschillende tafels. Bijvoor

Titia Stolk

Tafels automatiseren

beeld de tafels die ze net geleerd hebben of
waar ze moeite mee hebben.
Reflectie
Ga in een kring staan, gooi met een bal over.
Degene die de bal krijgt toegeworpen zegt een
som uit een afgesproken tafel (1 x 7 = 7), dan
gooit hij/zij de bal naar een ander. De volgende
die de bal vangt zegt de volgende som (2 x 7 =
14) enzovoorts.

Tafels automatiseren

Werkblad: circuitvoorbeelden
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voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
40 minuten

taal
Ren je rot naar
spellingscategorieën
groep 5-6
Lesdoel
In deze les oefenen de leerlingen in tweetallen
met de spellingscategorieën die ze al eerder
in de klas hebben geoefend. Hierbij bewegen
ze veel en helpen en controleren de leerlingen
elkaar
Kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal
taalkundige principes en regels voor het spellen
van woorden.
Inhoud
Voorbereiding
Verzamel de whiteboards, stiften en bakken.
Heb je geen whiteboards? Met zelfklevend
whiteboardfolie en stukken karton maak je mak
kelijk een aantal whiteboards. Als alternatief
kun je ook klemborden, A4 papier en potloden
gebruiken.
Print en knip de categoriekaartjes uit de bijlage
uit (meerdere keren als je wilt). Lamineer ze als

Benodigde materialen
• Per tweetal een whiteboard (A4-formaat)
met stift (of een stuk karton met zelf
klevend whiteboardfolie)
• Categoriekaartjes uit bijlage
• Twee bakken
• Stoepkrijt

je ze vaker wilt gebruiken. Zijn er categorieën
die je nog niet hebt behandeld, laat deze er dan
uit. Of kies de categorieën uit die jij wilt oefenen
met de leerlingen.
Inleiding
De leerlingen worden verdeeld in tweetallen.
Eén van het tweetal staat klaar bij het startpunt.
De ander heeft een whiteboard met een stift.
Buiten staan twee bakken met spellingscatego
rieën.
Aan de slag
Op het startsignaal van de leerkracht rennen de
leerlingen naar de bakken, halen een spellings
categorie op en rennen terug. De andere leerling
van het tweetal bedenkt een woord bij de spel
lingscategorie en schrijft het woord op. Vervol
gens rent de ander terug met het kaartje en pakt
een nieuw kaartje uit de bak. Op het stopsignaal
controleren de leerlingen elkaars woorden. Ze
leggen elkaar de bijbehorende spellingsregel/
categorie uit. De leerlingen kunnen hun catego
rieënkaart gebruiken voor extra ondersteuning.
Op het tweede startsignaal gaat de tweede
ronde van start.
Differentiatie: Je kunt ook kiezen voor andere
bewegingsvormen dan rennen, zoals huppelen,
hinkelen of springen. Daarnaast kun je ook na
een paar rondes nieuwe tweetallen maken zo
dat ze met een ander maatje kunnen oefenen.

Timon Koster

Ren je rot naar spellingscategorieën

Reflectie
Maak een kring, en vraag iedere leerling om met
stoepkrijt een woord op de grond te schrijven,
dat hij/zij tijdens de les is tegengekomen. Als
iedereen dat gedaan heeft, kies je een paar
leerlingen uit die mogen vertellen bij welke
categorie het woord hoort en eventueel welke
spellingsregel erbij hoort.

Ren je rot naar spellingscategorieën

Werkblad 1: spellingscategorieën
Woord begint met

Woord begint met
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Ren je rot naar spellingscategorieën

Werkblad 1: spellingscategorieën
Woord begint met
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voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
30 minuten

kunstzinnige oriëntatie
Teken-renspel
groep 5-6
Lesdoel
De leerlingen oefenen met het natekenen van
voorwerpen in de buitenruimte
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden te ge
bruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit
te drukken en om er mee te communiceren
Inhoud
Voorbereiding
Verdeel de klas in groepjes van 4 leerlingen.
Geef elk groepje zes A4 papier (leerlingen ge
bruiken de voor- en achterkant), een klembord
(of stuk karton) en 1 potlood en gum.
Inleiding
De leerlingen gaan een ‘teken-renspel’ doen.
Eén iemand van het groepje gaat beginnen met
tekenen. Deze wordt na drie tekeningen afge
lost.

Aan de slag
De eerste leerling van elk groepje gaat iets uit
de natuur/de omgeving tekenen wat ook op of
rondom het schoolplein te vinden is. Denk aan
takjes, kastanjes, eikels, boom, struiken en bla
deren. Hier heeft hij of zij 1 minuut de tijd voor.
Pas als de tekening af is, dan mag de tekenaar
de tekening laten zien aan de groepsleden,
eerder niet. De drie overige groepsleden rennen
dan zo snel mogelijk naar het getekende voor
werp. De groepsleden moeten hierbij elkaars
handen vasthouden. Heeft het groepje het voor
werp gevonden? Dan mag de tweede tekenaar
aan de slag en zo rouleren ze. Het groepje dat
als eerste 12 tekeningen goed geraden en ge
vonden heeft, heeft gewonnen. Stel hierbij wel
als regel in dat je niet hetzelfde mag tekenen als
een ander.
Reflectie
Laat de leerlingen de tekeningen met de voor
werpen ordenen op grootte (zoals deze in het
echt zijn), op kleur (zoals deze in het echt zijn)
etc. Welke tekening is het best te herkennen?
Waarom? Zijn er dingen getekend die je normaal
helemaal niet ziet liggen op het schoolplein?

Benodigde materialen
Per groepje:
• 6 witte A4 papier
• 1 potlood en 1 gum
• Klembord
• Stopwatch

Studenten ROC Sport College

voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
30 minuten

rekenen
Levend stratego met breuken
groep 7-8
Lesdoel
De leerlingen leren door middel van levend
Stratego op een leuke manier breuken verge
lijken door ze gelijknamig te maken.
Kerndoel 25: De leerlingen leren aanpakken bij
het oplossen van rekenwiskundeproblemen te
onderbouwen.
Kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en
samenhang van breuken op hoofdlijnen te
doorzien en er in praktische situaties mee te
rekenen.
Inhoud
Voorbereiding
Print de bijlage uit: 5x de rode kaartjes (team 1)
en 5x de blauwe kaartjes (team 2). Knip alle
kaartjes uit. Verzamel 2 bakken: rood en blauw
en verzamel ook rode en blauwe lintjes om de
teams herkenbaar te maken.

Benodigde materialen
• Geprinte en geknipte kaartjes met
breuken
• Een rode en een blauwe bak
• Rode en blauwe lintjes (van de gymles)

Inleiding
Dit spel is een variant op levend Stratego. Niet
met de generaal, verkenner of bom, maar met
breuken. De leerlingen gaan breuken vergelijken
door ze gelijknamig te maken om te zien welke
groter is. Oefen (binnen) eerst met de leerlingen
het gelijknamig maken van breuken.
Aan de slag
Verdeel de klas in twee teams (rode kaartjes en
blauwe kaartjes) en deel de gekleurde lintjes
uit aan de teams. Als leerkracht sta je op een
centrale plek om nieuwe kaartjes uit te delen.
Zet bij jou ook de rode en blauwe bak neer, daar
worden de gewonnen kaartjes ingelegd.
Iedere leerling krijgt een kaartje met een bepaal
de breuk erop. Elke leerling gaat een leerling
uit het andere team tikken. Degene met de
grootste breuk krijgt het kaartje van de ander.
Het gewonnen kaartje brengt de leerling naar
de blauwe of rode bak (kleur van zijn/haar eigen
team) en gaat vervolgens weer een andere leer
ling van het andere team tikken. Diegene die zijn
kaartje heeft afgegeven, mag bij de leerkracht
een nieuw kaartje ophalen. Is de breuk gelijk,
dan hoeft geen van beiden het kaartje te geven.
Elke leerling zoekt dus steeds weer een andere
leerling van het andere team om meer kaartjes
te verzamelen.
Het spel stopt na een kwartier of als de kaartjes
van een team op zijn. Het team met de meeste
kaartjes van het andere team is de winnaar.

Jeroen Oosterhout

Levend stratego met breuken

Reflectie
Sluit de les af door iedere leerling een kaartje
met een breuk erop te geven. Laat de leerlingen
een rij maken van grootste breuk naar kleinste
breuk. Hierbij moeten ze weer met elkaar
vergelijken en op de juiste plek gaan staan. Op
deze manier moet iedereen zelf actief nadenken
en zie je als leerkracht welke leerlingen de breu
ken begrijpen en welke leerlingen er nog
moeite mee hebben.
Staat iedereen in de rij? Controleer dan met
elkaar of de rij inderdaad van groot naar klein is.

Levend stratego met breuken

Werkblad 1: Team Blauw
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Levend stratego met breuken

Werkblad 2: Team Rood
Team rood
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voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
15 minuten

taal
Oefenen met als-dan en is-zijn
groep 7-8
Lesdoel
Oefenen met het gebruik van de woorden als en
dan en is en zijn in zinnen.
Kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal taal
kundige principes en regels.
Inhoud
Voorbereiding
Print de vellen met woorden ALS, DAN, IS en
ZIJN uit. Bedenk waar je deze wilt ophangen of
neerleggen en zorg dat dat lukt met tape of een
punaise (of iets dergelijks). Print ook de zinnen
om zelf voor te lezen.
Inleiding
De leerlingen gaan buiten aan de slag met
het oefenen van ‘als’ en ‘dan’ en ‘is’ en ‘zijn’ in
zinnen. Maak buiten een kring en bespreek de
verschillende woorden. Wat voor soort woorden
zijn het en in welke gevallen gebruik je welk

woord. Oefen alvast 1 of 2 zinnen. Die kun je
met stoepkrijt op de grond laten schrijven.
Aan de slag
Buiten hang je eerst de woorden ALS en DAN
op, daar beginnen de leerlingen mee. Zet de
leerlingen klaar op een afstandje vanaf waar je
de woorden hebt opgehangen (of neergelegd).
Lees de eerste zin voor (zonder het woord te
zeggen, natuurlijk). Heb je de zin voorgelezen,
dan mogen de leerlingen rennen naar het juiste
woord. Daarna komt iedereen weer terug. Wie
bij het juiste woord stond, mag bij jou een fiche
komen halen. Zo ga je alle zinnen af. De bewe
gingsvorm kun je variëren: hinkelen, huppelen,
springen.
Heb je alle zinnen gedaan, dan tel je wie de
meeste fiches heeft. Daarna hang je IS en ZIJN
op. De werkvorm is verder hetzelfde.
Reflectie
Ga in een kring staan. Herhaal nog een keer de
zinnen met ‘is’ en ‘dan’. Laat om de beurt een
leerling de zin afmaken.

Benodigde materialen
• 2 vellen met ALS, DAN, IS en ZIJN
• Tape of punaise om de vellen op te
hangen
• Uitgeprinte vellen met zinnen om voor
te lezen
• Fiches als beloning voor het juiste woord

Manja Verbeek

Oefenen met als-dan en is-zijn

Werkblad 1: zinnen om te lezen
‘als’ en ‘dan’
1

Een frikandel is niet zo lekker ... (als) een malse biefstuk.

2

Een uur duurt echt niet langer ... (dan) vier keer een kwartier.

3

Ik slaap liever op de bank ... (dan) op een lekkend luchtbed.

4

Aardbeien zijn lekkerder ... (dan) bramen of frambozen.

5

Ik vond die film echt minstens net zo goed ... (als) het boek.

6

Je tekening is echt veel mooier ... (dan) de vorige keer.

7

Net zo slim ... (als) de juf (meester) zijn maar weinig kinderen.

8

Het weer is stukken minder lekker ... (dan) een week geleden.

9

Wie wil niet net zo rijk zijn ... (als) een multimiljonair?

10

Jezelf vergissen is hetzelfde ... (als) een foutje maken.

Oefenen met als-dan en is-zijn

Werkblad 1: zinnen om te lezen
‘is’ en ‘zijn’
1

Het complete elftal ... (is)

2

De politie ... (is)

3

De meeste medici ... (zijn)

4

Alle spelers van het elftal ... (zijn)

5

Een aantal media ... (is)

6

De hele klas ... (is)

7

Alle groepsleden ... (zijn)

8

Alle leden van het bestuur ... (zijn)

9

De vier bandleden ... (zijn)

10

De vereniging van medici ... (is)

11

Alle leerlingen ... (zijn)

12

Vertegenwoordigers van de politie ... (zijn)

13

Sommige media ... (zijn)

14

De meeste kinderen ... (zijn)

15

De hele groep ... (is)

16

De vierkoppige band ... (is)

17

Een aantal kinderen ... (is)

18

Het voltallige bestuur ... (is)

Oefenen met als-dan en is-zijn

Werkblad 2: woorden om op te hangen

als
dan

Oefenen met als-dan en is-zijn

Werkblad 2: woorden om op te hangen

is
zijn

voorbereidingstijd
10 minuten
Lestijd
20 minuten

geschiedenis
Memory uit de tijd
groep 7-8
Lesdoel
Leerlingen leren door middel van samenwerking
en het spel memory wanneer belangrijke ge
beurtenissen in de geschiedenis plaats vonden.
Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmer
kende aspecten van verschillende tijdvakken
Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belang
rijke historische personen en gebeurtenissen
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die
voorbeeldmatig verbinden met de wereldge
schiedenis
Inhoud
Voorbereiding
Print de gebeurtenissen en jaartallen met
afbeeldingen vijf keer uit. Knip ze los van elkaar
en leg ze in vijf grote vierkanten op het school
plein. Als het winderig is, kan je er pionnen of
pittenzakjes opleggen, zodat ze niet weg waai
en. Vijf meter verder zet je een pion. Verdeel de
klas in vijf groepjes. Elk groep gaat bij een pion
staan.

Benodigde materialen
• Stift
• Bijlage: foto’s van tijdperk met jaartallen
en historische gebeurtenissen
• Pionnen

Inleiding
Je start met een gezamenlijke uitleg voor alle
groepjes. Je legt uit dat ze het spel memory
gaan spelen. Onder de vellen papier staan
jaartallen met een afbeelding en historische
gebeurtenissen. Het is de bedoeling dat ze het
juiste jaartal en afbeelding combineren met de
juiste historische gebeurtenis. Leg uit dat elk
groepje een eigen vierkant heeft. Iedereen in
dat groepje mag om de beurt naar de memory
rennen en twee papiertjes omdraaien. Als ze
het goed hebben, pakken ze de kaartjes op
en rennen ze terug. Dan mag de volgende het
proberen. Als ze het fout hebben rennen ze ook
terug maar dan zonder kaartjes.
Aan de slag
Zet alle groepjes klaar en tel af om te starten.
De groepjes gaan nu zelf aan de slag met
memory spelen. Wie is als eerste klaar?
Differentiatie:
Je kan het ook moeilijker maken door meer
gebeurtenissen en jaartallen toe te voegen. En
in plaats van memory kan je er ook een speur
tocht van maken. Verstop de plaatjes over het
hele schoolplein en laat de leerlingen de juiste
plaatjes bij elkaar zoeken.
Reflectie
Maak gezamenlijk een tijdlijn (van alle plaatjes
en gebeurtenissen). Laat om de beurt een leer
ling binnen een halve minuut aan de anderen
uitleggen waarom het een bijzondere gebeurte

Studenten ROC Sport College

Memory uit de tijd

nis in de geschiedenis is. Komen de leerlingen
er zelf niet uit? Ondersteun dan als leerkracht.

Nakijkblad
Tweede Wereldoorlog

1940 - 1945

Koude Oorlog

1947 - 1991

Overlijden Julius Caesar

44 voor Christus

Eerste Wereldoorlog

1914 - 1918

Tachtigjarige oorlog

1568 - 1648

Ontdekking van Amerika

1492

Afschaffing slavernij Nederland

1863

Overlijden Napoleon

1821

Watersnoodramp

1953

Aanslag op World Trade Center

2001

Hunebedden

3000 voor Christus

Overlijden Willem van Oranje

1584

Grondwet van Thorbecke

1848

Suriname Onafhankelijk

1975

Oprichting EU

1993

Memory uit de tijd

Werkblad: memorykaartjes
Tweede Wereldoorlog
1940 - 1945

Koude Oorlog
1945 - 1991

Overlijden Julius Caesar
44 voor Christus

Eerste Wereldoorlog
1914 - 1918

Tachtigjarige oorlog
1568 - 1648

Memory uit de tijd

Werkblad: memorykaartjes
Columbus ontdekt
Amerika
1492

Afschaffing
Slavernij Nederland
1863

Overlijden van
Napoleon
1821

Watersnoodramp
1953

Aanslag op
World Trade Center
2001

Memory uit de tijd

Werkblad: memorykaartjes
Hunebedden
3000 voor Christus

Overlijden
Willem van Oranje
1584

Grondwet van
Thorbecke
1848

Suriname Onafhankelijk
1975

Oprichting EU
1993

Materialenlijst

Bij elke buitenles in deze bundel staat een kleine materialenlijst. Voor veel lessen heb je dezelfde
dingen nodig. Hieronder een lijst met materialen die je veelvuldig bij buitenlessen kunt inzetten.
Sommige daarvan heb je vast al wel op school.

• Klemborden
Deze kan je ook zelf maken: knip een stuk ste
vig karton uit, net iets groter dan een A4. Of
vraag een handige ouder om houten plankjes
te zagen. Doe een postelastiek om de bo
venkant, daar kan het papier onder geklemd
worden.
• Whiteboardjes met stiften
Deze kan je ook zelf maken: knip een stuk
stevig karton op A5 of A4 formaat. Plak daar
zelfklevend whiteboardfolie op.
• Stoepkrijt
• Pionnen
• Hoepels

• Bal
• Pittenzakjes of andere zwaardere materialen,
zoals stenen of blokken, tegen het wegwaaien van papier of kaarten
• Cijfer- en lettermatjes
• Grote dobbelstenen van foam
• Meetlinten van bijvoorbeeld 20 meter
• Touw
• Stopwatch
• Fluitje
• Fiches
• Gelamineerde letterkaarten, woordkaarten,
getallenkaarten, breukenkaarten, procentenkaarten, sommenkaarten

Colofon
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BIJLAGE 4
Educatieve waarde van een groen en gezond schoolplein

Factsheet

Wat is de educatieve waarde van
een groen en gezond schoolplein?
Voor: projectteam - po
Door: IVN

Meer weten over Gezonde Schoolpleinen? Kijk op Gezondeschool.nl/schoolpleinen.

Elke les naar buiten!
Wat is de educatieve waarde van een
groen en gezond schoolplein?

Hoe kan je het schoolplein gebruiken voor lessen die je nu binnen geeft? Deze vraag stelden wij
aan 30 experts uit het onderwijsveld, o.a. leerkrachten, pedagogen, educatieve medewerkers van
centra voor natuur- en milieueducatie (NME) en onderzoekers. Wij daagden deze experts uit om
te bedenken op welke manier je elementen van een groen schoolplein in je lessen kan gebruiken. Hieronder staat per vak een overzicht van de educatieve waarde van groene elementen. Deze
tabellen kan je gebruiken om inspiratie op te doen en groene elementen te koppelen aan lesmethoden en kerndoelen. Veel plezier met het gebruik van jullie groene en groene schoolplein!

Wereldoriëntatie – aardrijkskunde
Groen element

Educatieve waarde

Grondsoorten/bodem

Leren kennen, voelen van groen en leren over bodemgebruik

Beplanting

Groei, (micro)klimaat, functies van groen (waterberging, zuiveren lucht, zuiveren
water, hittestress voorkomen, fotosynthese), hoogte meten: landschappen van de
wereld

Erosie

Leren over erosie op kleine schaal

Water/pomp/regenton

Waterkringloop (Waar gaat water naartoe? Waar komt water vandaan?), groen helpt
waterberging, Deltaplan en dijken, drinkwater

Totempaal

Invloeden van anderen landen op de Nederlandse cultuur

Wind

Stand van bomen, wind breken, windkracht meten

Bouwmaterialen

Herkomst materialen, gebruik versus hergebruik van materialen

Zon

Werking zonnewijzer, schaduw meten, temperatuur in verschillende seizoenen, groei

Dieren

Kringloop (wie eet wie?), wat voor omgeving hebben dieren nodig?

Verhard versus onverhard

Overstromingen, waterberging

Nacht

Sterren en maan bestuderen, hoe donker/licht is het gebied?

Wereldoriëntatie – geschiedenis
Groen element

Educatieve waarde

Moestuin

Vergeten groenten, ontwikkeling landbouw, landschapsontwikkeling, leren over
jagers, verzamelaars en boeren

Heuvel

IJstijd: bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug

Boomstammen

Jaarringen tellen (besef van tijd)

Graafplek (fossielen, aardlagen)

Wat vertelt de grond over vroeger?

Banden/wielen

Technische ontwikkeling

Hut

Bouwstijlen en de ontwikkeling daarvan

Dode bomen

Klimaatverandering, ecosystemen

Kruiden

Geneeskrachtige werking van kruiden (gebruik vroeger en nu)

Vuurplek

Levensstijl jagers/ verzamelaars, uitvinding en invloed van vuur in de geschiedenis

Bomen

Bouw

Waterplek

Waterlinie, Deltaplan, Watersnoodramp

Stenen, losse bakstenen

Bouw piramides, bouw hunebedden

Wereldoriëntatie – natuuronderwijs/biologie
Groen element

Educatieve waarde

Water

Waterzuivering, waterplanten (biodiversiteit), waterdiertjes (biodiversiteit), stroming

Regenton

Recycling water

Kuil/grond

Leven in de grond, grondlagen, wortels, diertjes in verschillende grondlagen

Dieren

Wat hebben dieren nodig om te overleven? Waarom kiezen ze voor welk gebied?

Fruitbomen

Plukken, insecten (wie eet wat?), snoeien

Moestuin

Zorg voor planten (zaaien, onderhouden, oogsten), groei, koken uit je eigen tuin,
seizoenen

Omgevallen boom/dood hout

Paddenstoelen, groeiringen, natuurlijke kringlopen, kleine beestjes

Heuvel

Klauteren, hoog en droog, laag en nat (klimaatverandering en droge voeten)

Muur

Muurplanten, leefomgevingen (op de meest rare plekken vind je leven)

Nestkasten

Overwinteren, voortplanting, winter en leefomgeving

Stenenroute

Verschillend steensoorten, geologie, ijstijd

Geurplanten

Zeep maken van geurplanten

Boomstammen

Gewicht, jaarringen, meten

Paddenstoelen

Schimmels (nut en noodzaak)

Rioolbuis

Constructies, leren over waterzuivering

Bak water, vijver en losse materialen

Drijven en zinken, dichtheid materialen ervaren en vaststellen

Bijenhotel

Imkerij

Waterstroom

Wrijving, snelheid

Composthoop

Temperatuur meten, afbraakcyclus onderzoeken, belang van afval scheiden, kringlopen

Seizoenenbeplanting

Groei meten, verhoudingen waarnemen, tijdsbalk met omvang/groei bijhouden

Hefboom/stammenwip

Wegen, balanceren, zwaartekracht

Rups wordt vlinder, kikkervisje
wordt kikker

Metamorfose

Knotboom (bijv. wilg)

Groeiproces van een boom

Nederlands (taal, spelling, (begrijpend) lezen)
Groen element

Educatieve waarde

Takken

Letters maken met takken

Aarde, bodem, compost

Natuuralfabet maken

Elementen op het plein

Woordenschat

Voelen, horen en proeven

Beschrijven, formuleren, uiten: zintuiglijke beleving omzetten in woorden

Planten

Namen (evt. Latijnse namen)

Bomen

Bomenpaspoort maken (boom een jaar volgen)

Amfitheater, zitplek

Voorlezen

Natuurtheater

Luisteren, uitbeelden, presenteren en voorlezen

Engels
Groen element

Educatieve waarde

Takken

Letters maken met takken

Elementen op het plein

Woordenschat

Voelen, horen en proeven

Beschrijven, formuleren, uiten: zintuiglijke beleving omzetten in woorden

Planten

Namen (evt. Latijnse namen)

Bomen

Bomenpaspoort maken (boom een jaar volgen)

Amfitheater, zitplek

Voorlezen

Natuurtheater

Luisteren, uitbeelden, presenteren en voorlezen

Rekenen
Groen element

Educatieve waarde

Boom(stam)

Lengte meten, ringen tellen, inhoud bereken

Stenen

Tellen

Verschillende vormen

Vormen (her)kennen, diameter, oppervlakte en omtrek berekenen

Palen op verschillende hoogten

Verhoudingen

Pi in de natuur

Hoe zie je pi terug in natuurlijke vormen? pi-lessenserie/thematische verdieping

Schaduw, palen, zonnewijzer

Lengte meten, verhoudingen, redactiesommen

Stenen, stapelmuurtjes

Grootte en inhoud berekenen, tafels, vermenigvuldigen

Zelfgemaakte zandloper

Tijd meten

Seizoenenbeplanting

Groei meten, verhoudingen waarnemen, tijdsbalk met omvang/ groei bijhouden,
redactiesommen

Regenton

Regen en neerslag meten, redactiesommen

Appelboom

Tellen, gewicht, marktwerking, redactiesommen

Wetenschap en techniek
Groen element

Educatieve waarde

Insectenhotel

Zelf insectenhotel maken (zagen, boren)

Vleermuizenkast, vogelhuisje, vogel- Ontwerp (creatief, rekening houden met bewoner) en bouw
voederplaats
Takkenril

Maken (ontwerp, zagen, constructie)

Bewegingsonderwijs (gym)
Groen element

Educatieve waarde

Boomstammen

Balanceren, klimmen, springen, zitplaats voor sportveldje, afbakening, hordelopen
en hardlopen

Klimboom

Balanceren, klimmen, springen, meerdere bomen: boompje verwisselen (tikspel)

Houten-palen-parcours (variëren in
hoogte)

Balanceren, springen

Touw spannen

Touwbrug (balanceren), klimmen, springen

Touwslingeren

Klimmen, springen, zwaaien

Net

Klimmen, over de kop

Schommels (voor meerdere personen)

Zwaaien, springen,groepsspel

Ringen aan touwen

Zwaaien, over de kop

Heuvel

(Kop)rollen

Rekstok

Over de kop, zwaaien

Knikkerputjes

Mikken

Grasveldje

Doelspellen (voetbal, basketbal), tikspellen, stoeispellen

Doelen/hoepels van wilgentakken

Doelspellen, mikken

Zandbak

Sumoworstelen (stoeispellen)

Amfitheater/podium

Voorstellingen geven (bewegen op muziek)

Hegje

Afbakening tussen verschillende beweegelementen

Kastanjes, eikels

Jongleren

Bosje met struiken/bomen

Tikspellen

Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid,
muziek, drama)
Groen element

Educatieve waarde

Gehele plein

Natekenen en kijken

Natuurlijk materiaal (takken, blader- Knutselen met natuurlijke materialen
en, kastanjes, etc.)
Natuurlijke materialen met kleur
(bloemen)

Kleuren met natuurlijke materialen

Sociale vaardigheden
Groen element

Educatieve waarde

Klimboom

Verantwoordelijkheid, verkennen van grenzen

Planten, dieren

Verantwoordelijkheid voor iets wat leeft

Moestuin

Samenwerken

Levensbeschouwing
Groen element

Educatieve waarde

Planten en dieren

Evolutietheorie (dieren passen zich aan omgeving aan), scheppingsverhaal
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BIJLAGE 5
Brochure planten op het plein

Factsheet

Welke planten zijn geschikt voor
educatief gebruik?
Voor: projectteam - po (V0)
Door: IVN

Meer weten over Gezonde Schoolpleinen? Kijk op Gezondeschool.nl/schoolpleinen.

Natuureducatie
op het schoolplein
Welke planten zijn geschikt
voor educatief gebruik?

Blauwe regen 		
bloemen, zintuigen, vogels

De blauwe regen bloeit uitbundig in het voorjaar en ruikt heerlijk. De bloemen trekken veel
vlinders en insecten. Als de plant bloeit is deze heel geschikt voor een les over bloemen en zintuigen. Als de plant daarna blad krijgt is het een geschikte broed- en schuilplaats voor vogels.
Leuk extraatje: als docent kan je de bloemen plukken om het lokaal mee op te vrolijken! Let wel
op: de takken, zaden en peulen van de blauwe regen zijn giftig.
Winterhardheid: goed			
Vochtigheid: matig tot vochtig		
Hoogte: 10 meter				
Bloemkleur: violetblauw			

Grondsoort: voet bij voorkeur in schaduw
Licht: volle zon voor de beste bloei
Blad/loof: bladverliezend
Bloeitijd: mei – juli

Vlinderstruik
vlinders, bijen, insecten, zintuigen, bloemen, kleur
De vlinderstuik bloeit langer dan de blauwe regen en is daarmee voor een langere periode
aantrekkelijk voor vlinders, bijen en andere insecten. Ook van de vlinderstruik kunnen bloemen
geknipt worden voor in het lokaal. Daarnaast heeft de struik mooie bloemen en een heerlijke
geur en kleur. Goed dus voor een les over bloemen, zintuigen en kleur. Meerdere vlinderstruiken
kunnen elkaar makkelijk bestuiven: zo worden de planten mooier en gezonder.
Winterhardheid: redelijk, kan invriezen
Vochtigheid: droog tot matig vochtig
Hoogte: 1 tot 3 meter mits goed gesnoeid
Bloemkleur: donkerpaars			

Grondsoort: kalkhoudend tot lichtzuur
Licht: volle zon
Blad/loof: bladverliezend
Bloeitijd: augustus – oktober

Lijsterbes
vogels, bessen, seizoenen
Vogels houden van de lijsterbes. De lijsterbes heeft tot heel laat in de winter bessen waar vogels
van kunnen eten. Hoe aantrekkelijker je het plein maakt voor vogels, hoe meer soorten er komen
én hoe meer vogels ook blijven broeden. De lijsterbes heeft daarnaast een fraaie herfstkleur.
Perfect dus voor een les over herfst en winter. De bessen van de lijsterbes doen het ook goed in
kerststukjes en als versiering in de school.
Winterhardheid: goed				
Grondsoort: geen speciale eisen
Vochtigheid: normaal				
Licht: zon tot schaduw
Hoogte: tot 12 meter				
Blad/loof: bladverliezend
Bloemkleur: wit					Bloeitijd: juni

Dwergmispel
vogels, bessen, seizoenen
Om de vogels meer dan alleen lijsterbes te geven, kan je een dwergmispel op het plein zetten. De
plant krijgt langwerpige, oranjerode vruchten. Met de dwergmispel trek je veel vogelsoorten aan.
Het is een wintergroene plant en zorgt dus voor beschutting voor vogels in de winter. Het blad
kan dienen voor een les over verschillende bladvormen.
Winterhardheid: goed				
Grondsoort: voedzaam, humusrijk
Vochtigheid: normaal, grond niet laten uitdrogen
Licht: zon tot halfschaduw
Hoogte: tot 2 meter				
Blad/loof: vrijwel wintergroen
Bloemkleur: lichtrood				Bloeitijd: juli

Veldesdoorn of Spaanse aak
bladeren, knoppen, seizoenen
De esdoorn heeft handvormige bladeren, leuk voor een les over bladvormen. De meeste esdoorns worden groot en dus onbereikbaar voor leerlingen. De veldesdoorn blijft kleiner en is
voor leerlingen dan ook toegankelijker en beter te bekijken. Daarnaast kan de boom makkelijk
in hegvorm gesnoeid worden zodat roodborstjes en andere vogels erin kunnen broeden. In de
herfst geeft de veldesdoorn gevleugelde vruchtjes.
Winterhardheid: volkomen			
Grondsoort: goede grond met wat kalk
Vochtigheid: normaal				
Licht: zon, halfschaduw
Hoogte: 5 meter					Blad/loof: bladverliezend
Bloemkleur: groen				
Bloeitijd: mei – juni

Moseik of Turkse eik
bladeren, knoppen
Bij een les over bladvormen hoort natuurlijk ook een gelobd blad. De bladeren van de eik blijven
tot ver in de winter aan de boom hangen. Maar de eik wordt net als de esdoorn al snel groot en
ontoegankelijk voor leerlingen. De moseik is een goed alternatief: die wordt groot, maar kan
makkelijk klein gesnoeid blijven. Daarnaast heeft de moseik een mossige eikel. Vooral jongere
leerlingen vinden het leuk om ze te voelen en bekijken.
Winterhardheid: volkomen			
Vochtigheid: normaal				
Hoogte: 10 tot 15 meter				
Bloemkleur: groen				

Grondsoort: kalkrijk, droog
Licht: zon, halfschaduw
Blad/loof: bladverliezend
Bloeitijd: mei – juni

Paardenkastanje

Om te onthouden

knoppen, seizoenen
De paardenkastanje heeft de grootste knoppen van alle boomsoorten. De knoppen komen mooi en duidelijk uit in de lente.
Kastanjes worden heel groot, dan zijn de knoppen en bladeren
niet meer goed zichtbaar. Een oplossing is om ze in potten te zetten, zo belemmer je de groei en kunnen de leerlingen goed zien
hoe de knoppen uitkomen. Je kunt ook een tak in knop afknippen en in een vaas in de klas zetten. Zo kunnen kinderen van
dichtbij de knoppen zien uitkomen. In het najaar vallen bolsters
met kastanjes uit de boom: leuk om mee te knutselen.

- Bloemen trekken ins
ecten
- Insecten trekken ins
ectenetende
vogels
- Vogels zorgen voor
een levendig en aantrekkelijk pl
ein

Winterhardheid: zeer goed				
Grondsoort: alle grondsoorten
Vochtigheid: matig				Licht: zon
Hoogte: 15 tot 20 meter				
Blad/loof: bladverliezend
Bloemkleur: wit of roze				
Bloeitijd: juni

Krentenboompje
bladeren, bloemen, bessen, kleur, vogels
Het krentenboompje is ideaal op een schoolplein, ook als het plein niet al te groot is. Deze boom
of grote struik wordt uiteindelijk zelden hoger dan zes meter en heeft een mooi grillige groeiwijze. De krentenboom heeft in alle seizoenen veel te bieden. Veel verschillende kleuren – roze,
wit, geel, oranje, rood – en vogels zijn gek op de roodblauwe bessen. De bessen zijn eetbaar, je
kan er bijvoorbeeld jam van maken.
Winterhardheid: volkomen			
Vochtigheid: normaal				
Hoogte: tot 6 meter				
Bloemkleur: wit					

Grondsoort: liefst humusrijk, iets zuur
Licht: zon, halfschaduw
Blad/loof: bladverliezend
Bloeitijd: mei – juni

Linde
bijen, bladeren
De lindebloemen trekken veel bijen. Deze bijen gaan vanzelf ook op andere bloemen op het
plein zitten. De linde heeft een gezaagd blad, leuk voor een les over bladvormen. Ook heeft de
linde een mooie bloeiwijze die duidelijk voor leerlingen herkenbaar is. De bloemen van de linde
zijn wel vrij hoog dus niet altijd even makkelijk zichtbaar voor leerlingen.
Winterhardheid: zeer goed				
Vochtigheid: matig				
Hoogte: 20 tot 30 meter				
Bloemkleur: geel					

Grondsoort: vrijwel alle soorten geschikt
Licht: volle zon tot schaduw
Blad/loof: bladverliezend
Bloeitijd: juli – augustus

Knotwilg
knoppen, seizoenen, insecten, vogels
Een knotwilg heeft ideale takken en knoppen voor een les over knoppen. Docenten kunnen de
takken afknippen en gebruik in de les. Leerlingen kunnen van de afgeknipte takken hutten of
tunnels vlechten, of er kan een natuurlijk hek van worden gemaakt. In de winter overwinteren
veel insecten in of op de knotwilg. Dat is weer eten voor insectenetende vogels.
Winterhardheid: volkomen			
Grondsoort: vrijwel alle soorten geschikt
Vochtigheid: normaal				
Licht: zon, halfschaduw
Hoogte: 5 meter					Blad/loof: bladverliezend
Bloemkleur: groen				
Bloeitijd: april – mei

Hazelaar
knoppen, voeding, zintuigen
Een hazelaar is heel geschikt voor een les over knoppen. De katjes van de hazelaar zijn zacht en
prikkelen de zintuigen. Bij sommige soorten komen aan het eind van de zomer hazelnoten aan
de boom te hangen. Deze zijn duidelijk zichtbaar en kunnen gebruikt worden in lessen over
overwinteren, voeding en zelfs als rekenmateriaal.
Winterhardheid: goed				
Grondsoort: liefst zavel- en kleigrond
Vochtigheid: matig vochtig				
Licht: zon tot schaduw
Hoogte: 3 meter					Blad/loof: bladverliezend
Bloemkleur: geel					
Bloeitijd: februari – maart

Gele kornoelje
seizoenen, bloemen, insecten, voeding
De gele kornoelje heeft al vroeg in het jaar mooie gele bloemen. Insecten komen er dan ook snel
op af. Later krijgt de gele kornoelje rode eetbare bessen. Van de bessen kan je met de leerlingen
limonade of jam maken.
Winterhardheid: goed				Grondsoort: humusrijk
Vochtigheid: bij voorkeur niet te droog		
Licht: zon tot schaduw
Hoogte: tot 6 meter				
Blad/loof: bladverliezend
Bloemkleur: geel					
Bloeitijd: maart – mei

Kerstroos
seizoenen, bloemen, insecten
Ook de kerstroos bloeit al vroeg. Met enkele vroegbloeiers wordt het plein snel aantrekkelijk en
intens voor kinderen: er zijn veel kleuren en vormen te zien. Leuk voor een les over de lente! Let
wel op dat kinderen de kerstroos niet in hun mond steken: de plant is giftig.
Winterhardheid: volkomen			
Grondsoort: humusrijk, niet zuur
Vochtigheid: normaal				Licht: halfschaduw
Hoogte: 30 centimeter				
Blad/loof: bladverliezend
Bloemkleur: wit, purper, groen
		
Bloeitijd: januari – april

Winterjasmijn
seizoenen, bloemen, insecten, zintuigen
Een derde vroegbloeier is de winterjasmijn. De bloemen van deze jasmijn zijn geel of wit en
geven een heerlijke geur af. In de winter blijft de struik groen. De bloemen van de winterjasmijn
kunnen gebruikt worden in thee.
Winterhardheid: goed				
Vochtigheid: matig vochtig				
Hoogte: 1 tot 6 meter				
Bloemkleur: geel of wit				

Grondsoort: kalkhoudend tot lichtzuur
Licht: zon tot halfschaduw
Blad/loof: (half)bladverliezend
Bloeitijd: januari – februari

Sneeuwklokje
seizoenen, bloemen, insecten
Sneeuwklokjes zijn bij alle leerlingen bekend en geliefd. Het sneeuwklokje komt als een van de
eerste bloemen op, vaak al in januari. Het sneeuwklokje staat bekend als boodschapper van de
komende lente. Op warme dagen gaan de bloemen verder open en komen er insecten op af. Let
op: het sneeuwklokje is giftig. Als je het opeet, kan je er maagklachten van krijgen.
Winterhardheid: goed				
Vochtigheid: normaal				
Hoogte: tot 15 centimeter				
Bloemkleur: wit					

Grondsoort: goed doorlatend, iets vochtig
Licht: zon en lichte schaduw
Blad/loof: bladverliezend
Bloeitijd: januari – maart

Sneeuwroem
seizoenen, bloemen, insecten
Sneeuwroem kan goed tegen de winter en heeft mooie zachtblauwe stervormige bloemen. De
bloemen komen in februari al op, en maken het plein dus al vroeg kleurig en aantrekkelijk voor
leerlingen.
Winterhardheid: goed				
Vochtigheid: normaal				
Hoogte: tot 15 centimeter				
Bloemkleur: blauw				

Grondsoort: goed doorlatend, iets vochtig
Licht: zon en schaduw
Blad/loof: bladverliezend
Bloeitijd: februari – april

Ezelsoor
zintuigen, seizoenen
De bladeren van de ezelsoor zijn viltig, grijs en behaard: net ezelsoren. De zachte bladeren zijn
favoriet bij kinderen en prikkelen de zintuigen. Een ezelsoor krijgt in de loop van het seizoen steeds meer grijze beharing op het blad. Haren worden gebruikt om dauw te vangen en om
verdamping te remmen. Doordat de bloemen niet allemaal tegelijk bloeien, staat de plant lang in
bloei.
Winterhardheid: goed				Grondsoort: zandgrond
Vochtigheid: gering				Licht: zon
Hoogte: 30 tot 60 centimer			
Blad/loof: bladhoudend
Bloemkleur: lila					
Bloeitijd: juli – september		

Conifeer
zintuigen, seizoenen, vogels, bladeren
De meeste bomen verliezen in de winter hun blad, maar de conifeer blijft groen. De naaldvorm
is van belang in lessen over overwinteren en bladvormen. Let wel op dat de conifeer niet giftig is.
De taxus is bijvoorbeeld een giftige soort.
Winterhardheid: goed				
Vochtigheid: normaal				
Hoogte: tot 1,25 meter				
Bloemkleur: geel					

Grondsoort: normaal, goed doorlatend
Licht: zon, halfschaduw
Blad/loof: wintergroen
Bloeitijd: april – mei

IJzerhard
bijen, vlinders, bloemen, kleur
IJzerhard trekt veel vlinders en bijen in de zomer. De vorm van de bloem is leuk bij een les over
bloeivormen. IJzerhard verspreidt zich onder de juiste omstandigheden makkelijk tussen andere
planten.
Winterhardheid: matig				
Grondsoort: normaal, goed doorlatend
Vochtigheid: matig, verdraagt droogte goed		
Licht: zon
Hoogte: 1,5 meter					Blad/loof: bladverliezend
Bloemkleur: paarsviolet				
Bloeitijd: juli – november

Pluimspirea
bloemen
Een pluimspirea heeft een bloeiwijze die niet veel andere planten hebben. De bloemen, heel klein
van stuk, staan in pluimen te zwaaien en voornamelijk in roze, rode of witte tinten. Herkenbaar
voor leerlingen, en ook leuk als snijbloem in de klas.
Winterhardheid: volkomen			
Vochtigheid: matig tot groot (in de zon)		
Hoogte: 70 centimeter				
Bloemkleur: roze, rood of wit			

Grondsoort: normaal
Licht: lichte schaduw tot schaduw
Blad/loof: bladverliezend
Bloeitijd: juli – oktober

Hoge zonnebloemen
bloemen, vogels, bijen, zintuigen
Een zonnebloem is voor veel leerlingen een icoon. Iedereen kent zonnebloemen. Ook bijen zien
zonnebloemen al vanuit de verte. Daarnaast biedt de zonnebloem nog laat in het jaar voedsel
voor bijen en vogels. Je kunt de zonnebloempitjes ook verzamelen met leerlingen, om er wintervoedsel voor vogels van te maken, de pitten weer opnieuw te kunnen planten of ze met de klas
te eten. Een leuk weetje: zonnebloemen draaien met de zon mee. De bloem kijkt dus ’s ochtends
naar het oosten en ’s avonds naar het westen.
Winterhardheid: goed				
Vochtigheid: matig tot groot (in de zon)		
Hoogte: tot 4,5 meter				
Bloemkleur: geel					

Grondsoort: zware grond
Licht: zon
Blad/loof: bladverliezend
Bloeitijd: juli – september

Kaardebol
vogels, insecten
De kaardebol heeft opvallende, stekelige hoofdjes en is een mooie winterversiering in de tuin. In
de herfst komen er veel vogels op af. De bladeren maken kommetjes waar water in blijft staan.
Hier kunnen vogels en insecten uit drinken.
Winterhardheid: goed 				
Vochtigheid: matig tot groot (in de zon)		
Hoogte: tot 2 meter				
Bloemkleur: roze					

Grondsoort: droog, kalkminnend
Licht: zon, halfschaduw
Blad/loof: bladhoudend
Bloeitijd: juni – augustus

Zadenmix vlinderbloemen
bloemen, vlinders, zintuigen, bijen
De bloemen die uit de zadenmix tevoorschijn komen hebben mooie kleuren en trekken veel
vlinders en insecten. De bloemen kunnen gebruikt worden om boeketjes mee te maken in de
klas. Deze bloemen zijn erg laag en dus ook goed zichtbaar voor kleinere leerlingen.
Kruiden
zintuigen, voeding
Kruiden, zoals tijm en lavendel, zijn heerlijk om te proeven en aan te ruiken. Maar ook voor
het maken van soep of voor een les over voedingsstoffen zijn kruiden heel goed en eenvoudig te
gebruiken. Nog leuker: een kruidenspiraal. Een ware beleving voor de leerlingen.

Groenten
voeding
Leerlingen vinden het leuk om groente te planten, te zien groeien en vervolgens te eten. Makkelijk te kweken zijn tuinkers, sla, radijs en worteltjes, maar peper, paprika, tomaat en aardappel
(in pot) zijn ook goede opties. Leerlingen leren over seizoensplanten en over het groeiproces.
Goed te gebruiken in lessen over voeding en leuk om samen met leerlingen de groente te verwerken in gerechten.

Fruitbomen
voeding, vogels
Fruitbomen zijn aantrekkelijk voor leerlingen en trekken vogels aan. Plant bijvoorbeeld een
appelboom, perenboom of kersenboom. De meeste fruitbomen zijn tweeslachtig: voor vruchten
heb je dus twee bomen nodig

Ook leuk op het plein
Weer 				Insecten
- insectenhotel
- thermometer			
- regenmeter				- bijenhotel
- hydrometer				
- windwijzer				Vogels
- zonnewijzer				- nestkastjes
					- vogelhuisjes
Water, amfibieën, paddenstoelen - voederplankjes
- aquariumbak
- waterloop				Wormen
					- wormenhotel
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Naam van de school

, dan
kunnen zij eten en leren
leerlingen
verschillende vogels kenn
en.
û Doe mee aan de Nationale
Tuinvogeltelling.

û Sneeuwpoppen maken.
û Hang voedsel voor vogels op

Leuk om te doen in ja
nuari:

Het is winter! Ook al groeien er nog maar weinig
planten, toch zijn er al klusjes te doen. Dit is een
goede tijd om hekjes en schuttingen te repareren
en plannen voor de komende maanden te maken.
Wees voorbereid op kou en bescherm daarom
wintergevoelige planten door deze bijvoorbeeld
af te dekken. Houd bij beter weer rekening met het
komende voorjaar door alvast wat op te ruimen.
Wil je dit jaar grote aanpassingen doen?
Neem dan contact op met een hovenier om
samen plannen te maken.

Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist januari

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

rste
eenjarige zomerbloemen
in
kweekbakjes en -potjes
.
û Laat ergens in een vergete
n hoekje
een bos brandnetels sta
an. Hier
komen veel vlinderrups
en op af,
zodat je deze zomer ve
el vlinders op
je schoolplein hebt.

û Hang nestkastjes voor vo
gels op.
û Zaai in de klas alvast de ee

Leuk om te doen in
februari:

Voorzichtig komen de eerste krokussen boven de
grond en worden de dagen weer langer. Ondanks
dat kan het in februari soms kouder zijn dan in
januari. Slim dus om planten extra in de gaten te
houden, zodat ze deze periode overleven. Wil je in
het voorjaar of de zomer nieuwe bollen planten?
Vergeet deze dan niet te bestellen.
In maart is het weer NL Doet, wil je daar aan mee
doen, start dan in februari met de voorbereidingen.

Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist februari

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Naam van de school

û Knip dorre de
In maart wordt het
enschaar.
planting af met een hegg
be
warmer en komt al het
s en laat ze
Knip alles in kleine stukje
groen na een donkere
nisch
liggen, zodat het als orga
grond.
winter weer helemaal tot
materiaal verteert op de
melnest.
leven: de lente is in zicht!
û Maak een eigen hom
sief en wel
In maart kan je al diverse
Hommels zijn niet agres
van bloemen.
groenten zaaien, zoals
goed voor de bestuiving
spinazie, komkommer, sla,
wortel, radijs, paprika en
û Doe mee aan Nationale Bo
omfeestdag en plant een boom
tomaten.
op het plein.
û Doe mee aan NL Doet en
Let in maart op het
werk
ge
za
m
en
lij
k
aa
n
he
t opknappen van
onkruid. Veel zaadjes
jullie schoolplein.
hebben gewacht op de
eerste zonnestralen en ze
hebben geen warm weer
nodig om hard te groeien. Wees er snel
bij, dan wordt onkruid nooit een
probleem en heb je er
later weinig last van.

len van de vaste

art:
Leuk om te doen in ma

Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist maart

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

en?
Dan is het nu het juiste mo
ment.
û Maak zaadbommen van aard
e met
gemixte (bloemen)zaden,
klei en
potgrond.
û Maak een bijenhuis of insecten
hotel voor op jullie schoolpl
ein.

û Wil je een kruidentuin aanlegg

Leuk om te doen in april
:

In april geniet de natuur langzaamaan weer van
langere dagen. De vogels maken nestjes en veel
dieren worden wakker na een lange winterslaap.
Kortom, het seizoen is weer begonnen en er is
genoeg werk te doen. Zo komt vanaf april het
maandelijks onderhoud weer om de hoek kijken.
Houd het snoeiwerk goed bij en eventueel ook het
maaien van het gras. April is een mooie maand om
de beplanting goed te bemesten, want de planten
nemen rond deze tijd voedingsstoffen optimaal op.

Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist april

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

een buitenles
kan je diertje
s voorzichtig
vangen en be
kijken,
bijvoorbeeld
in een
loeppotje.

Mei is aangebroken, zonder jas naar buiten! De
vogels zijn druk in de weer: ze maken nestjes en
leggen eitjes. Kleurige bloemen maken alles tot
een ﬂeurig geheel. Controleer of planten de
winter goed zijn doorgekomen en besteed
aandacht aan de moestuin. Mei is de tijd van
onkruid wieden, het
laatste zaaiwerk en
i:
Leuk om te doen in me
misschien kan je de
r de goot
Plaats een regenton onde
û
eerste worteltjes of
t
of regenafvoer zodat je he
bietjes al oogsten.
en.
regenwater op kunt vang
water
Ga je de heg, struik of
Gebruik dit gratis natuur
en niet
klimplant snoeien,
(alleen!) voor beplanting
controleer dan eerst of er
om mee te spelen.
geen nesten in zitten.
Ontdek je er een, neem
û Op het schoo
lplein leven
dan afstand en wacht met
allerlei diertje
s. Welke
snoeien tot de vogels zijn
kunnen jullie
vinden?
uitgevlogen.
Tijdens
Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist mei

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

bloeit, ga daarom in de tekenles
naar buiten en teken wat je ziet!

û Alles op het schoolplein groeit en

Zon, blauwe luchten… Het is juni! Deze maand
vraagt vooral de moestuin veel aandacht. Misschien
kun je al wat groente en fruit oogsten om van te
eten. Een composthoop kan door het warme weer
makkelijk uitdrogen, zorg ervoor dat de hoop
vochtig blijft. Gooi er regelmatig een emmer water
op. Met de zomervakantie in aantocht is het ook
handig om na denken over
wie in die tijd jullie schoolLeuk om te doen in juni:
plein in de gaten kan
û In juni is er Buitenspeeldag en
houden.
Modderdag. Leuke momenten om
Wied regelmatig onkruid,
iets op het plein te organiseren.
maar wees niet al te
û De Nachtvlindernacht vindt ook
plaats in juni: spannend om in het
rigoureus want zaailingen
donker op zoek te gaan naar
van vorig jaar komen
nachtvlinders.
ondertussen ook op.
Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist juni

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Het is hartje zomer en het
Leuk om te doen in juli:
eind van het schooljaar
û Maak met leerlingen een
komt eraan. Oogst deze
windmolen of vogelverschrikker
maand al zoveel mogelijk
om vogels op gepaste afstand van
uit de moestuin. Kruiden
de moestuin te houden.
kunnen de komende
û Slakken zijn misschien niet de
weken geoogst, gedroogd
beste sprinters, maar een
racewedstrijdje is zelfs met
of ingevroren worden.
slakken spannend!
Pluk, knip of snij ze ’s
morgens vroeg, dan geuren
ze het meest. Ga daarnaast gewoon door met
onkruid wieden en schep af en toe de compost om,
om het composteringsproces te versnellen.
Ga je besproeien? Gebruik water dat je opvangt in
een regenton en sproei in de vroege ochtend of in
de namiddag. Waterdruppels hebben
namelijk de werking van een
vergrootglas. Door de zon ontstaan er
brandplekken en water verdampt
gedurende de middag meteen.
Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist juli

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Nacht van de

Vleermuis.
jaar aardbeien
û Willen jullie volgend
de tijd
op het plein? Augustus is
ntjes in de
om nieuwe aardbeienpla
grond te zetten.

û Eind augustus is de

gustus:
Leuk om te doen in au

Ondanks dat augustus bekend staat als een warme
maand neemt de groei en bloei al langzaam af.
Het is vooral tijd om groenten te oogsten, na de
vakantie veel onkruid te wieden (onkruid gaat
helaas niet op vakantie) en extra te sproeien als het
warm is. Het is overigens beter om eens per week
een aantal uren te sproeien dan dagelijks een
kwartier. Staan er struiken met bloemen?
Verwijder de uitgebloeide bloemen, dat geeft bij
sommige soorten een tweede bloei.

Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist augustus

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

Het schooljaar is weer begonnen, Leuk om te doen in september:
net als de nazomer. De dagen
û Kunnen jullie groenten oogsten?
zijn vaak nog lekker warm en
Kijk of je hiermee op school zelf
’s ochtends ligt er een mooie
soep kunt maken.
dauw op de natuur. Na de
û Grijp de landelijke Burendag aan om
de buurt bij het plein te betrekken.
rustige vakantiemaanden is
û Maak eind september spinnenhet tijd om de oogst binnen te
webben met kastanjes en
halen. Denk aan fruit dat je kan
satéprikkers.
plukken en groenten die je kan
oogsten.
Bewaar je groenafval op een grote hoop en gooi dit
niet in de container. Dit afval zal verteren tot
prachtig compost dat je kunt
gebruiken om beplanting
te beschermen en de
grond in conditie te
houden.
Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist september

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

veel paddenstoelen te vinden zijn.
Kijk of, en zo ja welke,
paddenstoelen jullie kunnen
vinden.
û Op 10 oktober is de Dag van de
Duurzaamheid.

De eerste herfstkleuren verschijnen en
ochtenddauw in de spinnenwebben zorgt voor
een sfeervol begin van de dag. Juist in de herfst
is er genoeg te doen, met voorbereidingen op
onstuimig weer en de winter.
Vergeet de planten die er nu staan
niet, want ook die hebben nog
verzorging nodig. Deze maand kun je
uitgebloeide bloemen en overtallige
bladeren snoeien en op de
composthoop gooien. Ook is
oktober geschikt om struiken of
Leuk om te doen in oktober:
planten te verplanten.
Afgevallen bladeren zijn niet
û Maak een herfsttafel met
alleen geschikt voor de
materialen die je op jullie
schoolplein kan vinden.
composthoop of om
û Doe mee met de Nacht van de
bladaarde te maken, maar zijn
Nacht en ontdek wat ’s nachts
ook prima afdekmateriaal
leeft op het plein.
rond de voet van kouû Oktober is dé tijd waarin heel
gevoelige planten.
Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist oktober

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

er zijn nestkastjes vaak
onbewoond
,
een mooie ti
jd om de
nestkastjes
schoon te
maken! Toc
h kunnen e
r
misschien b
ijen of
vleermuizen
in
overwintere
n. Kijk
daarom eers
t of het
nestkastje n
iet bewoond
wordt, voord
at je het
leeghaalt.

û In novemb

Natuurwe
de handen
om samen met de buurt
uit de mouwen te steken.

In november worden de dagen korter, maar ook in deze
maand is het belangrijk het groen in de gaten te houden.
Veelvoorkomende klussen zijn het verzamelen of opvegen
van bladeren, het weghalen van restmaterialen en het
wieden van het laatste onkruid. Tussen planten kan je
afgevallen bladeren en stengels gewoon laten liggen, dat
zorgt voor een
vember: verbetering van de
Leuk om te doen in no
structuur van de
het landelijke
û Begin november is
grond.
t
rkdag. Een goed momen

Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist november

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo

December, de donkere dagen voor kerst. De meeste
activiteiten vinden binnen plaats, maar er is voor
buiten nog wel genoeg te doen. Blijf bijvoorbeeld,
zolang het niet vriest, planten
water geven. Hebben jullie
Leuk om te doen in dece
mber:
nog bollen liggen? Nu
û Maak kerststukjes met (deels)
kunnen ze nog de grond in!
materialen van jullie schoo
lplein.
En heb je een buitenkraan?
û Internationale vrijwilligersdag
is
een mooi moment om alle
Vergeet niet de watervrijwilligers op het plein (n
leiding af te tappen en te
og)
een
s
in
he
t
zo
nnetje te zetten.
sluiten. Zo voorkom je
vorstschade.

Wat

Wat

Wat

Elke week

Deze maand

Elke dag

Wie

Wie

Wie

Checklist december

or opmerkingen,
Gebruik onderstaande ruimte vo
lgend jaar of foto’s.
aandachtspunten, ideeën voor vo
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Overzicht beheer en onderhoud Gezond Schoolplein
Onderdeel

Werkzaamheden

ondergrond
speeltoestellen
speelaanleidingen
planten-geveltuinen, borders
planten-struiken/hagen
planten-bomen
moestuin

maaien, vegen, harken, vlakken, bijvullen, ..
controleren, schoonmaken, zand bijvullen, ..
controleren, schoonmaken, ..
(bij)planten, wieden, snoeien, bemesten, ..
(vorm)snoei, wieden, ..
(vorm)snoei, controleren, ..
zaaien, planten, wieden, stekken, oogsten, water geven, spitten, ..

wateronderdelen
algemeen

controleren, verversen,..
vegen, afval opruimen, ..

Onderdeel

Werkzaamheden

Wanneer

Wanneer

Frequentie

Wie

dagelijks
wekelijks
maandelijks

hovenier
tuingroep
met vrijwilligers
met ouders
met kinderen

Frequentie

Wie

Materiaal

Materiaal

Leverancier

Aandachtspunten

contactpersoon bij
defect

veiligheid
specialistisch werk

Leverancier

Aandachtspunten

BIJLAGE 8
Klassen zonder muren

Klassen zonder muren
Een praktijkboek
over buitenles

DEPARTEMENT
OMGEVING

www.buitenlesdag.be

Leren doen we buiten!
Zo kruipt de leerstof beter in
onze hoofden dan in onze kuiten!
Jo Smets

De Vlindertuin

Voorwoord
MOS
Leerlingen brengen veel tijd door op school waarvan bijna
een derde op de speelplaats. Onderzoek waarvan sprake verderop in deze brochure toont aan dat leerlingen zich op
een gevarieerde, groene speelplaats gelukkiger voelen dan
op een beklinkerde schoolspeelplaats. Groene speelplaatsen
hebben nog veel meer voordelen: groene elementen/bomen
en struiken filteren vervuilde lucht en slaan CO2 op en zorgen in de zomer voor aangename verkoeling. De niet-verharde zones zorgen ervoor dat het regenwater in de bodem
kan dringen, waardoor ze wateroverlast helpen voorkomen
en waterreserves helpen aanvullen. Ook de natuur vaart er
wel bij: dieren en planten krijgen de kans zich te vestigen op
plaatsen waar ze anders niet kunnen komen, wat de biodiversiteit ten goede komt.
Louter de aanwezigheid van natuurlijke elementen op
school versterkt ook de verbondenheid van de leerlingen
met de natuur. Het ruimtelijke en didactische gebruik ervan
maakt die effecten nog sterker. Leerlingen die een sterker
gevoel van verbondenheid hebben met de natuur zijn meer
geneigd er zorg voor te dragen.
Maar… een gevarieerde, groene speelplaats biedt ook heel
wat mogelijkheden tot buiten lesgeven. Beweging in de buitenlucht en rust in het groen hebben een positieve invloed
op de lichamelijke en mentale gezondheid. Een uitdagende
buitenles stimuleert niet alleen beweging, maar de combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook

voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren
in de klas.
In deze brochure vertellen leerkrachten uit basis en secundair onderwijs over hun ervaringen met buitenles. Wat zijn
de voordelen, hoe begin je eraan, wat zijn de drempels en
hoe overwin je ze? Je hoort ook wetenschappers aan het
woord over de troeven van buiten lesgeven.
MOS biedt begeleiding aan op maat van de school en helpt
je stap voor stap op weg met outdoor education. Welke
leerkansen zitten er verborgen op jouw speelplaats of in de
buurt van jouw school?
MOS daagt schooldirecties en leerkrachten daarom uit om
hun vleugels te spreiden en ook samen met hun leerlingen
‘buiten te vliegen’. Dit kan op de Vlaamse Buitenlesdag, die
elk jaar doorgaat op de laatste donderdag van april. Op die
dag roepen we leerkrachten op buiten les te geven en de
buitenruimte te gebruiken als verlengde van het klaslokaal.
Wil je meer weten over de voordelen van buiten lesgeven?
Laat je inspireren door deze brochure of neem een kijkje op
www.buitenlesdag.be.
Veel leesplezier!

De MOS-coördinatie

4

Wat is MOS

MOS is een gezamenlijk initiatief van 7 partners: de Vlaamse overheid, de 5 Vlaamse provincies en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Sinds 2001 biedt MOS ondersteuning aan basis- en secundaire scholen.
MOS versterkt scholen die aan de slag gaan met duurzaamheidsvraagstukken door deze te verbinden met
de leef- en leeromgeving van de leerlingen. Globale thema’s zoals de klimaatverandering en de afname van
biodiversiteit worden in verband gebracht met milieu- en ruimtethema’s die spelen in en rond de school.
Leerkrachten en leerlingen die werken rond onderwerpen die lokaal relevant zijn, voelen zich vaak sterker
betrokken en meer gemotiveerd. Daarom werkt MOS steeds op maat van de school.
Samen met het schoolteam, de leerlingen, de buurt en lokale partners gaat MOS aan de slag om van de
school een duurzame leer- en leefomgeving te maken.

Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op:
•

•
•
•

Begeleiding op maat
De MOS-begeleider werkt in samenspraak met de leerkrachten, de directie en de omgeving om te
onderzoeken wat er werkt voor de school. De MOS-ondersteuning is afgestemd op de noden en de
vragen van de school.
Informatie en inspiratie
MOS informeert en inspireert, via nieuwsbrieven, website en sociale media over het ruime aanbod
aan milieu-educatieve en duurzame initiatieven in Vlaanderen en Brussel.
Professionalisering
MOS organiseert netwerkmomenten om scholen de kans te geven om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig zijn er nascholingen, zowel algemene als op maat van de individuele scholen.
MOS-pas
Om een milieu-educatieve bestemming te bereiken kan je via MOS een gratis MOS-bus en trampas
krijgen van De Lijn.

Registeren als MOS-school

Wil je graag gebruikmaken van het MOS-aanbod? Registreer je school als MOS-school op de Groene Kaart.
Dat kan op www.mosvlaanderen.be. Je vindt er ook de contactgegevens van je lokale MOS-begeleider, die
graag bij je school langskomt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het leren gaat beter en is plezanter! - basisschool De Bergop in Tiegem
Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kledij bestaat! - basisschool De STEMpel - De Pannebeke in Brugge
Ouders en leerlingen zorgen voor buitenklasterrein - De Bostorie, gedeeld buitenklasterrein in Drongen
Ga op ontdekking! - pedagogische begeleidingsdienst van het IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Een frisse neus is goed voor de concentratie! - actrice en comédienne Veerle Malschaert
Focus op het secundair onderwijs
Tot rust komen én bijleren! - Atheneum MXM in Merksem
Drempels en antwoorden
Recht op je pijn mogen doen - Peter De Keyser, Kind & Samenleving
Wat zegt onderzoek over de effecten?
Maakt ‘buiten’ een verschil? Annelore Blondeel en Jan Allegaert, hogeschool VIVES
Het welbevinden groeit, ook bij de leerkrachten. Gorik Van Helleputte en Danielle Cools, hogeschool UCLL
Stapsgewijs richting buitenklas. Steven Totté, BuSO-school Berkenbeek in Wuustwezel
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“Het leren gaat beter
en is … plezanter”
“Toen ik voor het eerst een uiteenzetting hoorde over outdoor education, wist ik het: dit is iets
voor onze school!” An Dubuquoy, directrice van de basisschool De Bergop in Tiegem was
direct verkocht. Ze besprak het idee met het hele team en het was direct koekenbak: “Dat past
gewoon bij ons. En aan het eind van dat schooljaar, 2014-15, hebben we beslist: we gaan ervoor.”

De beginfase

“In deze school waren er dus amper weerstanden. We begonnen te experimenteren, met vallen en opstaan. We plaatsen
‘Buitenschool’ vóór onze schoolnaam op het bord aan de
straatkant. Dat wil dus ook zeggen: ‘Er is geen weg terug, we
komen hier niet meer op terug’. Ik heb niemand verplicht, ‘je
moet minstens zoveel keer of zoveel minuten naar buiten’.
Iedere leerkracht mocht in zijn eigen tempo groeien. De ene
vliegt daar al sneller in dan de andere. Het moet je liggen,
je moet het als leerkracht graag doen. Je enthousiasme als
leerkracht straalt dan ook uit naar de kinderen.
Van in het begin probeerden we om met de leerstof te werken, echte ‘buiten-lessen’: wiskundige activiteiten, Franse
woordenschat, W.O.-thema’s … De creatieve uitdaging is dan
om die gepaste werkvorm voor buiten te vinden. We hebben veel inspiratie gekregen van MOS en van de hogescholen
VIVES en UCLL. We bundelen die werkvormen onder de noemer outdoor games. Dezelfde spelen of werkvormen kun je
toepassen bij heel diverse lesinhouden.
Het vraagt wel wat inlooptijd. Een werkboek gebruiken is gemakkelijk, maar voor outdoor learning moet je zelf materiaal
aanmaken en dat vraagt tijd. De leerkrachten worden wel
steeds creatiever. Ze kunnen al een beroep doen op materiaal dat ze de vorige jaren hebben uitgewerkt, hun arsenaal
breidt uit. Maar we kunnen nog steeds inspiratie gebruiken.
Daarom zijn we ook in een Europees Erasmus-project gestapt, om van het buitenland te leren. We zijn vragende partij dat er ook in ons land van een didactische databank werk
wordt gemaakt.
In veel van die outdoor games is het de bedoeling dat kinderen samenwerken. Ze worden gestimuleerd om samen
de opdrachten aan te pakken en elkaar te helpen. Sociale
vaardigheden worden dus in een buitenles vaker gestimuleerd dan in de klas. Eigenlijk komt het erop neer dat
je anders omgaat met de kinderen dan in een klassituatie.
In de klas sta je vooraan, de kinderen zitten neer en kijken
naar jou. Vaak reageer je dan: ‘Zit eens stil’, ‘je blaadje is
weer op de grond gevallen’, ‘zet je eens recht’. Buiten kunnen
de kinderen niet stilzitten, want ze moeten bewegen om
hun opdracht uit te voeren. Al die kleine terechtwijzingen en

commentaren vallen weg. Kinderen met ADHD vallen buiten
niet meer op. Zo simpel is het.”

Effecten bij leerkrachten

“De leerkrachten doen het heel graag. Ze zien het effect
bij de kinderen en dat geeft hen veel voldoening. Ze
enthousiasmeren elkaar ook. Ze gebruiken de schoolblogs
om elkaar te inspireren, bijvoorbeeld door een klein verslagje
van een activiteit te posten. Het gebeurt allemaal vrij informeel. Ze zien ook vaak wat een ander doet, want soms zijn
ze met meerdere groepen tegelijk buiten. We maken immers
geen afspraken rond wie wanneer naar buiten moet of mag.
Wat leerkrachten zelf aangeven, is dat hun omgang met de
kinderen veranderd is. Ze gaan er vertrouwelijker mee om.

De leerkrachten doen het heel
graag. Ze zien het effect bij
de kinderen en dat geeft hen
veel voldoening.
Ze voelen een grotere verbondenheid. Ook de leerkrachten
die hier al vele jaren lesgeven, zijn tevreden met de omslag.
Dat stelt gerust, want zij kunnen vergelijken met hoe het
vroeger was. Er komen steeds meer scholen bij die dit doen,
dus binnen enkele jaren kunnen we wellicht al diepgaandere
ideeën uitwisselen.”

Effecten bij de leerlingen

In het begin hadden we wel wat onzekerheden: gaan de
leerlingen niet sneller afgeleid zijn, gaan ze niet elke vlinder
zien passeren en weglopen? Maar dat is echt niet het geval. Ze leren om zeer betrokken, gefocust en geconcentreerd te zijn. Enkel de hele kleine peuters in de instapklas
zijn nog snel afgeleid, maar vanaf de tweede kleuterklas zijn
ze het al gewoon.
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Wat we vaststellen is dat kinderen beter met elkaar omgaan,
meer respect tonen voor elkaar, dat er minder ruzies zijn,
en bovenal: dat de zin om te leren veel groter is door de actieve werkvormen. Het leren is plezanter, en waarom zou dat
niet mogen? Voor ons is het duidelijk: het leervermogen,
de concentratie, het welbevinden en de betrokkenheid
neemt toe. Kunnen we dat met harde cijfers bewijzen?
Neen, en dat wil vooral zeggen dat we meer wetenschappelijk onderzoek nodig hebben dat dit kan bevestigen.
We krijgen voortdurend signalen van de kinderen dat ze erg
tevreden zijn. Zo vragen ze steeds naar buitenactiviteiten.
Als ze van klas wisselen en de nieuwe leerkracht gaat iets
minder naar buiten, dan mag die het horen, ‘wanneer gaan
we naar buiten?’ Onze kleuterleerkracht heeft een aanvoelen dat de kinderen minder snel ziek zijn. Het valt onze
LO-leerkracht op dat onze leerlingen bij naschoolse sportactiviteiten meestal een betere conditie blijken te hebben. Ze
lopen hier ook veel meer. Deze signalen zijn moeilijk hard te
maken, maar het moet wel een gezond effect hebben: buiten
zijn en veel bewegen! Als je iets hebt mogen beleven, aan
den lijve ondervinden, dan onthoud je dat veel beter.
Die beleving is erg belangrijk.

Met risico’s leren omgaan

“We breiden ook het buitenspel uit, waarbij we zorgen voor
‘meer risico’. Zo zijn we onze tuin beginnen aanpassen.
Achteraan de tuin kun je zien dat kinderen met stokken
en takken, met banden en boomstronken kunnen spelen.
In principe kunnen daar ongelukken mee gebeuren. Maar ze
amuseren zich daar rot mee. Ze zijn elke dag pottezwart.
Plus: je zou versteld staan hoe weinig het regent. De kinderen hebben het niet koud, die lopen rond. Het is meestal de
leerkracht die het koud krijgt door stil te staan.
De ouders weten het ondertussen. Bij elke inschrijving en op
elke infodag leg ik het goed uit zodat ze weten waarvoor ze
kiezen. Dat hun kinderen niet in hun zondagskleertjes naar
school kunnen komen, dat ze laarzen moeten meegeven. Ouders kiezen ook bewust voor deze school. Je voelt wel dat er
een tendens is bij gezinnen, weg van de beeldschermen, laat
ze maar weer buiten en op school bewegen.”

Tips voor de beginnende buiten-leerkracht?

“Je mag niets forceren of opleggen. Doe het langzaam, op ’t
gemak, geef hem of haar de vrijheid. Zorg voor voldoende
info en voorbeelden van goed en bruikbaar materiaal. Tegelijk is het belangrijk dat het hele team meedoet. Ik zou
dit graag mooi zien evolueren naar nóg meer activiteiten
en lessen buiten. Nóg meer onderzoek zodat je duidelijker
kunt bewijzen dat het een positief effect heeft op de kinderen. Onze oud-leerlingen van het eerste middelbaar waren
onlangs nog op bezoek. Ik vroeg: ‘Wat is het moeilijkst nu?’.
‘Dat we veel minder naar buiten gaan’, zeggen ze.”

8

“Slecht weer
bestaat niet,
alleen slechte
kledij bestaat!”
Wanneer is het beginnen te kriebelen
om met outdoor learning te starten?

Charlotte: “Twee jaar geleden hoorde ik op een Erasmus-bijeenkomst over STEM in Griekenland voor het eerst
over openluchtonderwijs. Dat sprak me direct aan. Ik ging
op zoek naar een nascholing en ik vond die bij de pedagogische begeleidingsdienst van de Stad Gent. Ook in het
MOS-café kwam dit ter sprake. Samen met andere leerkrachten begon ik te zoeken naar methodieken en werkvormen
om onze activiteiten naar buiten te brengen. Nu sta ik in
verschillende klassen en ga ik geregeld naar buiten, dat wil
zeggen minstens één keer per week. Ook al kan het hard
waaien en sneeuwen en zijn de jassen niet altijd waterdicht, toch wil ik even buiten zijn, al is het maar voor even.

Basisschool De STEMpel – De Pannebeke
in Brugge heeft de koudwatervrees voor buitenlessen stilaan overwonnen. Met kleine experimenten beginnen leerkrachten er steeds
meer in te geloven. “Je moet er de tijd voor
nemen, en hen in hun creativiteit stimuleren”,
zeggen leerkracht Charlotte Vanlancker en
directrice Cindy Cottenjé.

Ik vind die slogan zeer terecht: ‘Slecht weer bestaat niet,
alleen slechte kledij bestaat!’ De kinderen kijken er erg naar
uit. Als ze mij zien, vragen ze: ‘Wanneer gaan we nog eens
naar buiten?’”

Werk je hier als school
een visie rond uit?
Cindy: “Onze visie is: spelen en leren moet je combineren,
learning by doing. Wat we weten over ‘leren’, trekken we
door naar de lessen: ‘luisteren’ naar leerinhoud blijft minder
lang hangen dan ‘doen’. Als je dingen uitprobeert, steek je
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Charlotte: “We zijn tegelijk een STEM-school, dus dat geeft
al aan waar we voor staan. We leggen onder meer de focus
op ‘programmeren’ en ook dat kun je buiten aanpakken. Bij
‘levend programmeren’ teken je bijvoorbeeld een veld met
vierkantjes. De opdracht is dan om in stappen van het ene
vak naar een ander te gaan en die stappen goed te beschrijven, alsof je een robot bent: twee stappen vooruit, naar links
draaien, een stap vooruit … De leerlingen tekenen het veld,
dus moeten ze meten en tellen. Ze leggen kaartjes met de
instructies voor de ‘robot’.”

Was er, bijna letterlijk, drempelvrees
bij de collega’s?
Charlotte: “Aanvankelijk hadden ze wel wat bezorgdheden:
‘ik heb mijn leerplandoelen die ik wil halen, dit dreigt er bovenop te komen …’. We hebben ondertussen geleerd dat het
meer gaat om een andere mindset. Het is niet iets extra’s,
het is dezelfde dingen gewoon anders doen.”
Cindy: “We verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek om
dit te onderbouwen. Kinderen hebben meer zuurstof en beweging nodig, zitten te veel stil, zitten te veel op elkaar … En
zo zie je dat leerkrachten elkaar beginnen inspireren, zodat
ook de twijfelaars over de brug komen. De vele voorbeelden
van andere scholen en van onze eigen experimenten rond
taal, wiskunde en andere inhouden helpen daar bij. Ook aan

de ouders moet je dit consequent uitleggen: kleed je kinderen niet op z’n zondags. En ze geven ons allemaal gelijk. Zo
hebben we voor het grootouderfeest een zoektocht buiten
georganiseerd. En iedereen was zeer enthousiast.”
Charlotte: “Eens je begint na te denken over wat je buiten
kan doen, word je steeds creatiever. Een voorbeeld uit de
taalles: maak groepjes van vier, die nemen één stuk touw
vast. Deel de kaartjes uit met woorden als ‘huis’. Zoek met je
groep op de speelplaats een woord dat hier op rijmt. Doordat de leerlingen het touw niet mogen loslaten, zijn ze verplicht om samen te werken. De leerling die het niet weet,
pikt het dan van zijn vriendjes op.”
Cindy: “We maken ook goede afspraken met de kinderen:
het is niet de bedoeling dat je tijdens een buitenles op een
speeltuig kruipt, dat je wegloopt, je trekt op straat je fluohesje aan, je loopt niet vooruit … Zo leren ze verantwoordelijkheid nemen. We hebben ook een ‘pantoffelbeleid’ ingevoerd: pantoffels in de klas, laarzen buiten. Overigens, ook
de poetsvrouwen zijn tevreden!”

Heb je tips voor de beginnende enthousiasteling?
Charlotte: “Zorg dat je weet waarom en wanneer je naar
buiten wilt stappen. Zorg dat je de ouders mee hebt. Zorg
dat je materiaal in orde is, zorg voor regenkledij en laarzen.
Begin simpel en bouw het langzaam uit, zodat jij en de kinderen de routine ervan vinden. Maak duidelijke afspraken
met de kinderen en bouw dat samen op. Zie het heel breed:
de omgeving is meer dan de speelplaats en het park. Als je
naar toneel gaat, ga je ook naar buiten.”

“Ook de poetsvrouwen
zijn tevreden”

Foto: De Bergop in Tiegem

er meer van op. De rol van de leerkracht verschuift dan ook
meer naar het coachende: de leerling moet veel meer zelf
doen, wordt hierin begeleid en de beste leerplaats is ‘buiten’. En daar hoort dus ook training en nascholing voor de
leerkrachten bij.”
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Ouders en leerlingen
zorgen voor
buitenklasterrein
‘De Bostorie’. Die naam kozen de leerlingen van de Drongense scholen voor het buitenklasterrein dat er dit jaar nog komt. Het initiatief komt van enkele moeders die zagen dat de scholen
– en bij uitbreiding àlle kinderen van Drongen – wel wat buitenruimte misten. Ze gingen niet over
één nacht ijs: ze begonnen aan een zoektocht, ze bevroegen de kinderen en de ouders zelf en
ze onderhandelden met eigenaars, overheden en potentiële gebruikers. MOS sprak met Cherline
De Maeght, één van de drie initiatiefnemers, mama van Filemon, Suzette en Lucile, en werkzaam
bij Klasse.
Eva, Jona en Cherline, drie buurvrouwen uit de Veerstraat
in Drongen kwamen op het idee om in het dorp een speelzone met buitenklas te realiseren. Ze hebben ook kinderen
lopen in één van de drie centrumscholen van Drongen (Mijlpaal, Klaverdries en De Vuurtoren). Ze dienden een project in
bij het Gentse Burgerbudget – met succes!
“Drongen mist een stukje groen waar kinderen, ouders en
grootouders, buren, bewoners, passanten op een laagdrempelige manier even kunnen ontspannen, verpozen en een
babbeltje slaan” vertelt Cherline. “Maar ook de basisscholen
hier missen een groene, bosrijke plek om met hun leerlingen
naar toe te trekken. Een buitenklas is een logisch verlengstuk
van het klassieke klaslokaal. We gingen op speurtocht naar
verschillende locaties. Het nabijgelegen bos achter de pastorie, gedeeltelijk ommuurd maar volledig omheind, bleek de
perfecte locatie voor de buitenklas.”
Wie is betrokken bij het project? De kerkfabriek en de dekenij van Drongen, de drie centrumscholen, de bibliotheek
als ‘naaste buur’ van het terrein, en last but not least: de
kinderen. De indieners van het project vonden het immers belangrijk de kinderen zelf nauw te betrekken bij
de planning en uitvoering. Cherline: “We hielden een bevraging bij de jongste bewoners van Drongen, hun ouders
en buurtbewoners. Zo werd duidelijk welke elementen ze op
de ontmoetingsplek willen. We maakten gebruik van de pictogrammen van Kind en Samenleving1. Het resultaat was een
indrukwekkende lijst van ideeën: een blotevoetenpad, een
doolhof, boomstammen met letters of cijfers, materiaal om
kampen te bouwen, krijtborden, een openluchtpodium, een

hoge stoel voor de juffen, een overdekt klasje, zitbanken/
boomstammetjes met kampvuur, enzoverder.”
En de ouders, leraren, directies en buren vulden de wenslijst aan met: een podium met arena, enkele krijtborden om
rechtstaand en in hoekenwerk aan te werken, een boomstammenpad met cijfers en letters op, drie bolderkarren voor
transport van materiaal … “Iedereen was dus dolenthousiast”, zegt Cherline. “Alle scholen tonen enthousiast interesse
in de buitenklas en willen deze vernieuwde vorm van onderwijs graag implementeren in hun schoolbeleid. Ook de
ouders zijn via de ouderraden betrokken. Zij zijn bereid om
in te staan voor het onderhoud van de buitenklas en de
implementatie ervan.”
Het project zit bijna in de uitvoeringsfase. Iedereen ontvangt via open werkgroepvergaderingen, sociale media en
nieuwsbrieven het laatste nieuws. Op dit moment zijn de
vergaderingen lopende met het landschapsbureau ‘Fris in
het landschap’, dat expertise heeft in natuurlijke en ecologische speel- en leeromgevingen, met de landschapsarchitect van Stad Gent, met de uitvoerende partners Atelier Ikke,
Nester en Speelbomen. Maar ook Agentschap Onroerend Erfgoed volgt mee, want het pastoriebos is beschermd gebied.
Het gesprek is een zoeken naar een mooi evenwicht: hoe
ver ga je in het vormgeven van zo’n buitenklasterrein?
Plaats je ‘voorgekauwde’ speeltuigen of bied je enkel
constructies aan die leerprikkels stimuleren? Hoe ver ga
je in de inrichting van je buitenruimte?” Cherline: “Rekening
houdend met alle opmerkingen, wensen en zorgen hebben
we dan een inrichtingsplan opgemaakt.”
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De totale kostprijs schommelt rond de 67.000 euro, waaronder ook een vormingsbudget en een online platform om lesideeën tussen de drie scholen uit te wisselen. De buitenklas
opent zijn deuren in april 2019. De eerste doelgroep zijn de
kleuters, leerlingen en leraren van de drie scholen. Maar ook
de crèche, socio-culturele verenigingen, de bib zullen zullen
er op aanvraag gebruik van kunnen maken.

NESTER - PLATTEGROND BOSTORIE

Meer info: https://ookmijn.stad.gent/burgerbudget/voorstellen/groene-ontmoetingsplek-met-openbare-speelzone-en-buitenklas-drongen
1
Pic2School, zie https://k-s.be/inspraak-participatie/pic2school-inspraaktool-voor-de-schoolspeelplaats/pic2school-handleiding-en-iconenboekje/
Grondplan: © Nester
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“Ga op ontdekking”
Katlyne De Leye en Nele Le Loup, werkzaam bij de
pedagogische begeleidingsdienst van het IVA Stedelijk Onderwijs Gent, brengen tijdens vormingssessies
en collegagroepen enthousiaste leerkrachten samen
om elkaar te inspireren rond outdoor learning. “De
leerkrachten komen van binnen en buiten Gent. We
merken dat er steeds meer interesse is, dat scholen
op zoek zijn naar werkvormen, uitwisseling en mooie
praktijkvoorbeelden. Leerkrachten leren heel graag
van elkaar.” Voor Katlyne en Nele is outdoor learning
méér dan ‘eens naar buiten gaan’.
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“Voor ons is outdoor learning: op geregelde basis leren in,
van en met de (school)omgeving, want waar kan je de werkelijkheid beter leren kennen dan in de werkelijkheid zelf?
Outdoor learning biedt veel kansen tot onderzoekend,
zintuiglijk en ervaringsgericht leren.
Als pedagogische begeleidingsdienst nemen we dit op omdat het aansluit bij het pedagogisch project van het IVA
Stedelijk Onderwijs Gent en omdat het aanzet tot meer
duurzaamheid en burgerschap. Door buiten te bewegen,
te leren en te spelen, word je bijvoorbeeld geconfronteerd
met afval en andere zaken die niet fraai zijn. Zo leer je kinderen dat we zorg moeten dragen voor onze omgeving, voor de
natuur. Outdoor learning kan dus nog meer zijn dan ‘buiten
meten, oefenen of werkboekjes invullen’, ‘in de natuur zijn’
of ‘je binnenactiviteiten buiten doen’.
Leerkrachten ervaren vaak nog drempels: ‘ik ken niks van natuur’, ‘De kinderen zullen buiten te veel afgeleid zijn’, ‘Ik mag
niet alleen de straat op’, ‘Ik heb daar geen tijd voor want alle
leerstof moet gegeven worden’ ... Wij proberen hen te prikkelen met concrete ideeën. We zorgen voor direct bruikbare
fiches met activiteiten rond allerlei lesinhouden. Die
fiches zijn bedoeld om leerkrachten net dat duwtje in de
rug te geven. Op deze manier leren ze het concept outdoor
learning kennen en ontdekken ze de meerwaarde hiervan
voor hun klaspraktijk.

Outdoor learning
biedt veel kansen
tot onderzoekend,
zintuiglijk en
ervaringsgericht
leren.
Eens ze gelanceerd zijn, komen ze snel zelf op nieuwe ideeën:
zoeken naar vormen op de speelplaats, diepte en omtrek
meten van een put in de zandbak … Zo is er een juf die
elke week start met een buurtwandeling en daarna in een
kringgesprek de vragen die bij de kinderen opkomen, verzamelt: wat is je opgevallen, wat heb je gezien? Daar werkt ze
dan de hele week op verder.
Naast alle praktische tips geven we informatie over waarom
meer naar buiten gaan volgens wetenschappelijk onderzoek
zo belangrijk is. Zo krijgen leerkrachten ook de inzichten
mee om op hun school bondgenoten te zoeken of de twijfelaars over de streep te trekken.
Je hoeft als leerkracht niet alles te weten om een goede
buitenles te geven. Ga samen met de kinderen op ontdekking op de speelplaats, in de buurt, in een parkje. Laat je
verrassen door wat de kinderen zien, horen, ruiken, voelen
en vragen. Alle begin is moeilijk! Start gewoon door het geregeld te doen, geef het de kans om te groeien.”

14

15

“Een frisse
neus is goed
voor de
concentratie”
Comédienne en actrice Veerle Malschaert
deed twee jaar na elkaar voor MOS een
activiteit tijdens de buitenlesdag. En ook dit
jaar is ze weer van de partij! Wat vindt ze
zo leuk en interessant aan zo’n dag? Dat
vertelt ze graag zelf.
“De eerste keer in de KTA Handelsschool te Aalst heb ik leerlingen in een buitenles laten kennismaken met improvisatietheater. Dat wil zeggen: spel- en improvisatietechnieken
oefenen, emoties leren uiten, je stem en lichaam gebruiken,
voluit bewegen, écht woord-drama! Je kunt dat misschien
ook binnen 4 klasmuren doen, maar echt je ei kwijt kunnen, daarvoor moet je naar buiten. Dat waren ze niet
gewend, daarvoor moesten ze echt uit hun comfortzone.
Maar dat liep toen heel goed, moet ik zeggen. Ze hebben zich
helemaal gesmeten. De meesten vonden het wel een toffe en
frisse afwisseling. In de ASO-school SIGO in Gistel hadden ze
al enkele jaren ervaring met openluchtonderwijs. Er was een
mooie groene speelplaats aangelegd en ruimte gecreëerd om
buitenlessen te organiseren.
Wat ik van alle scholen heb gehoord, is dat een buitenlesactiviteit ook andere kenmerken van kinderen en jongeren
naar boven brengt. Ikzelf kan me in mijn schooltijd geen

© Hendrik Moeremans

buitenles herinneren. We zaten veel te veel binnen. Die leerkracht vooraan stak ons vol informatie. Misschien is het nog
op veel plaatsen zo. Maar je kunt wel degelijk ook op een
andere manier bezig zijn met de lesstof. Bovendien schijnt
het goed te zijn voor de concentratie, even een frisse neus
halen.
We moeten outdoor learning nog beter bekend maken. Zo
kun je wiskundige zaken in de buitenruimte even goed of
zelfs beter uitleggen dan in een klaslokaal. Maar ik ben optimistisch, de trend is stilaan gezet. Ook crèches doen al
mee en laten de kinderen buiten spelen, kruipen, slapen …
Winter en zomer!”
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Focus op het
secundair onderwijs
Zou het in het basisonderwijs ‘makkelijker’ zijn om buitenlessen te organiseren? Daar lijkt het op, maar
schijn bedriegt. Tal van secundaire scholen beginnen de smaak te
pakken te krijgen. We bundelen hier
enkele praktijken van leerkrachten.

Leerlingen ontwerpen én realiseren
buitenklas en tuin

“In het vijfde en zesde jaar worden eens per week de klassen doorbroken en kunnen de leerlingen een ‘seminarie’
kiezen, zoals: muziek, crea, geneesmiddelenontwikkeling,
bijen kweken, leerlingenparticipatie … Ik begeleid het seminarie ecologie in het vijfde jaar, elk woensdag het eerste lesuur. Dan pakken we allerlei ecologische projecten aan. Zo
hebben wij enkele jaren geleden een buitenklas ontworpen
en een bijhorende tuin. Wij gaan zwerfvuil opruimen, nemen deel aan projecten om de luchtkwaliteit te bepalen,...
Ik bevraag de leerlingen ook waar ze zin in hebben of waar
ze zich aan storen. Daar probeer ik dan projecten rond op
te zetten. Zo hebben we een tijdje de luchtkwaliteit van de
klassen gemeten met CO2-meters, met de ramen dicht en
later open om zo het verschil te meten. We bekijken waar
de grens ligt voor een gezonde CO2-concentratie. Je merkt
dat bij een klas met de ramen dicht de grens na een half
uur direct overschreden wordt. Ik laat hen dan een leuk
filmpje maken om de leerkrachten en andere leerlingen en
in de school hierover te informeren. Ook dat heeft ons gestimuleerd om aan die buitenklas te beginnen.
De tuin is samen met de buitenklas gegroeid. Het ene jaar
heeft een groep leerlingen het plan gemaakt en door een
technische school laten uitvoeren. Daarna hebben we alles geïnstalleerd en aangeplant. Nu hebben we een houten
ronde waarin gesprekken en voordrachten plaatsvinden. En
dit jaar willen de leerlingen de bestaande buitenklas uitbreiden met picknicktafels zodat de klassen ook in kleine
groepen kunnen werken en plaats krijgen om te schrijven
en boeken te gebruiken. We willen ook bomen aanplanten
zodat we schaduw hebben in de zomermaanden.
Ik merk wel dat het makkelijker is om met de leerlingen
van de eerste graad secundair naar buiten te gaan dan
met die van de hogere graden. Maar stilaan komt dat wel.
Sommige leerkrachten bekijken welke les daar best bij zou
passen, al is het maar een verbetermoment dat ze ook
buiten kunnen doen.” Liesbeth Van Laer, leerkracht ‘seminarie
ecologie’, vrije SO-school Maris Stella Instituut Oostmalle

Creatief en alert zijn

“Onze leerkracht Frans laat de leerlingen buiten lopen en
de zaken benoemen die ze zien. Een derde van de toegepaste biologielessen gaat sowieso buiten door, op zoek
naar biodiversiteit en gericht op biotoopstudie. Voor wis-
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kunde doen we buiten aan oppervlaktemeting. Zoals je
merkt, is er mits enige creativiteit altijd wel een buitenles mogelijk.
Op ons domein hebben we diverse openluchtklasjes ingericht, als een open aanbod voor elke klas. We hebben
uiteraard het voordeel dat veel van onze vakken in de
buitenlucht kunnen plaatsvinden. Maar toch vergt het
wel altijd een alertheid om ook voor de algemene vakken voldoende verbinding met ‘buiten’ te maken.” David
Vander Haeghen, GO! Tuinbouwschool Melle

Tot rust komen

“We hebben een buitenklasje gemaakt in een halfopen
constructie. De leerlingen van de werkplaats-schrijnwerker hebben het huisje geconstrueerd en er is zelfs een
maquette gemaakt samen met de leerkracht Crea.

kenmerken van het ademhalingsstelsel. Wanneer ik de
organen bespreek, neem ik de grote pop mee naar de
buitenklas. Ik maak ook kaartjes met de organen uitgeprint en de benamingen erbij. Zij moeten proberen de
juiste combinaties te maken.
Ik merk wel dat het de eerste keren écht chaos is. Dit
komt omdat sommige collega’s dit nog niet zo graag
doen omdat zij het soms zien als ‘een weggegooide les’.
Qua concentratie geef ik de leerlingen ook altijd twee
kansen. Wanneer zij niet opletten, is één kans verkeken.
Wanneer daarna nog iemand van de klas onoplettend is,
gaan we terug naar het vaklokaal en geef ik daar verder
les. Het is opmerkelijk dat ik bijna nooit terug naar het
vaklokaal moet gaan. Leerlingen genieten van de buitenklas en zien het minder als ‘les’. Al is het dat wel.” Michelle
Van der Veken, leerkracht aardrijkskunde, natuurwetenschappen en leefsleutels, Maris Stella Instituut Oostmalle

We gebruiken het regelmatig als uitvalsbasis voor natuurexploratie: opzoekwerk naar de planten en groenten die errond gekweekt worden, ecologische houtsoorten bestuderen … Ook de leerkracht Geïntegreerde
algemene sociale vorming gaat er wel eens een boek
voorlezen. Wat we merken is dat zo’n buitenles een heel
andere klassfeer creëert. Als er wat spanningen in een
klas ontstaan, kan ‘naar buiten gaan’ wel een middel
zijn om terug rust te brengen.” Bart Roets, stedelijke BuSOschool Bert Carlier Gent

Het voelt niet aan als een les
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Voor natuurwetenschappen probeer ik steeds naar
buiten te gaan als het goed weer is, de buitenklas niet
volzet is én het onderwerp dat toelaat. Vaak doe ik dit
met de onderwerpen rond ademhaling. Ik laat dan twee
leerlingen over en weer lopen op het sportveld en dan
kijkt de rest van de klas toe in de buitenklas. Daarna
bespreken we de uitwendige en nadien de inwendige

ges

“Voor aardrijkskunde probeer ik eens per trimester tijdens de herhalingsles naar de buitenklas te gaan. Ik heb
grote A3-papieren gelamineerd en dan spelen we een
spel met de leerstof. Als ze die vraag correct hebben,
moeten ze op het gelamineerde blad een land aanduiden op de kaart van Europa of de wereld. Wanneer ze
én de vraag én het land goed hebben, mogen ze verder
gaan op het ganzenbordspel dat in het midden van de
buitenklas ligt.
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Tot rust komen
én bijleren
Vier konijnen, vijf cavia’s, twee eenden, twee geitjes en vijf kippen lopen achter het schoolgebouw
in een stukje groene zone van het Atheneum Merksem MXM. Twee leerlingen helpen groene
leerkracht Jordy Willemot bij het opruimen van de hokken en de paadjes. “Ik kom hier vooral
met de leerlingen van de B-stroom die soms nood hebben aan even buiten zijn”, zegt Jordy. “Maar
eigenlijk heeft elk kind nood aan buitenlucht. Bovendien kunnen we in dit stukje groen de verwondering voor de natuur weer levensecht laten opborrelen.”

Jordy is leerkracht techniek in de B-stroom en gaat regelmatig met de dieren op ‘klasbezoek’, in de lagere school en
bij de kleuters. “De kinderen komen dan ook eens naar onze
buitenruimte. Sommige kinderen weten nog amper dat een
ei van een kip komt. Ik geef dan telkens een woordje uitleg.”
Elke week brengt hij enkele uren buiten door met leerlingen
van de B-stroom. Hij merkt het keer op keer: telkens gebeurt
er dan iets bijzonders. “De leerlingen krijgen echt een band
met de dieren die ze verzorgen. Laatst hadden we hier een
konijn dat gestorven is, de hele klas was ervan aangedaan.
Zo merk je toch: het is niet zomaar een dier, ze hechten
eraan.” Zorgen voor de dieren en hen aaien is leuk, maar er
moet ook gewerkt worden in de tuin, en dat vraagt soms
wel wat doorzetting. “Als de bladeren vallen of het heeft
hard geregend, dan is er werk aan de winkel. De hokken van
de dieren moeten uitgemest worden, de paden vrijgemaakt
… Maar dat hoort erbij.”

Echte natuurbeleving

Er zijn volgens Jordy tal van mogelijkheden om het stukje
natuur in de vakken van lager en secundair in te bouwen.
“In plaats van in de klas naar een natuurfoto te kijken, kunnen ze gewoon naar hier komen. Ze kunnen kijken naar het
zaadje dat groeit tot het een radijs wordt.” In de technieklessen maken de leerlingen een nieuwe ren voor de kippen
en konijnen, met recyclagehout van paletten. “Daar komt
techniek, houtbewerking en wiskunde bij kijken: ze moeten
de ren eerst uittekenen, ontwerpen, berekenen … Ze zijn hier
vaker voor gemotiveerd dan voor een werkopdracht uit een
boek. Dit zijn levensechte opdrachten, ze weten waarvoor
het gaat dienen.”
Voor de lessen biologie en natuurwetenschappen vonden
hier al tal van activiteiten plaats: een insectenhotel met een
groendak erop, aquaponics in tonnen waarbij de uitwerpselen van de vissen dienen voor de groenten erbovenop, een
biologisch onderzoek van kikkerdril naar kikker, een biotoopstudie … “Wie gemotiveerd is, zal altijd wel een leuk project vinden voor zijn vak”, zegt Jordy, “of om de zoveel tijd
een les uitwerken om eens buiten te komen. Als ze ’t kunnen
zien, leren de leerlingen het volgens mij veel makkelijker.”
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De school heeft ondertussen ook een echte Romeinse tuin
uitgebouwd, met enkel planten uit het Romeinse tijdperk.
De leerkracht Latijn legt telkens de link tussen planten die
in Latijnse teksten beschreven worden en de planten die we
in onze Romeinse tuin kweken.

Effecten

“Vooral op socio-emotioneel vlak zie ik effecten”, stelt Jordy
vast. “Sommige leerlingen bloeien echt open door hier in
de tuin bezig te zijn. Er zijn leerlingen die in de klas amper
spraken maar die hier enthousiast werden. De bedoeling
is dat ze allemaal eens gewoon buiten kunnen zijn, dat ze
hier vrijwillig kunnen komen helpen, even tot rust komen in
een stressvolle periode. We willen de woensdagnamiddagen
openstellen om te helpen. Ik merk ook dat als je het zelf
graag doet, je dat ook uitstraalt naar de kinderen toe.”
Bovendien merkte Jordy bij een klas die moeilijk kon samenwerken dat de spanningen afnamen door in kleine groepjes
vaak naar de tuin te komen. “De sfeer is veel verbeterd en
ook andere leerkrachten merken dat. Als ze van bij mij komen, zijn ze veel rustiger in de andere lessen. Maar ja, hoe
zijn we zelf? Als ik een hele dag moet binnen zitten zonder
eens buiten te komen …”

Iemand hiervoor vrijstellen is een beleidskeuze
De ambitie is er: rondom de hele campus van het atheneum – kleuter-, lager en secundair – een groene gordel creëren, met moestuin, buitenles-zone,
cultuurmuur, zorgboerderij met ook dwergschaapjes en geitjes … “We halen
daarvoor stapsgewijs middelen binnen via subsidies en andere steun,” vertelt
directeur Eddy Marchand. Hij vindt het belangrijk om enthousiaste leerkrachten ruimte te geven om hun ding te kunnen doen. “De school groeit, dus ik
kan Jordy hier enkele uren voor vrijstellen. Dat is een structurele beleidskeuze
die we als school maken. Door die vrijstelling krijgt zo iemand ook vleugels.
Jordy heeft groene vingers, doet het keigraag, stuurt me voortdurend mails
met suggesties en ideeën …”

Shutterstock: BaracaPix

De toekomst? Dat de hele campus van de groene zone gebruikmaakt, van
kleuter tot secundair, om dit mee te integreren in de lessen. Eddy: “We hebben ook een subsidie binnengehaald om alvast buiten-accommodatie aan te
kopen in de zone die we voor buitenlessen willen gebruiken. Daar zal dan een
grote plastic koffer staan, met stoelen, tafeltjes, een soort bord, waar je in 2
minuten tijd een buitenlokaaltje van kunt maken. Als je voor zulke basisinfrastructuur zorgt, verlaagt de drempel voor leerkrachten.”
Ook voor de leerkrachten zelf heeft de tuin, behalve dan voor puur educatieve of didactische doeleinden, nog een bijkomend voordeel en effect. Op
heel korte tijd kan een leerkracht hier even onthaasten uit de drukte van een
gevulde lesdag.
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Drempels en
antwoorden
Soms hebben leerkrachten een klein duwtje in de rug nodig
om naar buiten te gaan. Wat zou dat duwtje dan kunnen
zijn? We vroegen het aan de leerkrachten zelf en ze kwamen massaal met antwoorden. Die zetten we hier in om
zelfs de grootse twijfelaars van repliek te dienen.

“Het regent toch veel?””
•

“Er zijn heel wat dagen dat je buiten les kunt geven. De
periodes dat het dagen aan een stuk regent, zijn uitzonderingen.” Eddy Marchand, Atheneum Merksem

•

“Een slogan die ik vaak gebruik is: Er bestaat geen slecht
weer, enkel slechte onaangepaste kledij.”
Charlotte Vanlancker, basisschool De STEMpel Brugge

•

“Vooral loslaten die gedachten en mee genieten hoe zij
genieten!” Ria Vandevelde, basisschool De Valke Lichtervelde

“Ik heb geen bord buiten, en
zeker geen smartboard!”
“Wat belangrijk is, is zorgen voor een basisinfrastructuur zodat de klas
op elk moment buiten kan en de leerkracht een basiscomfort heeft om
z’n les te geven. Het buiten lesgeven gaf net de mogelijkheid om alternatieve groepsopstellingen uit te proberen. Er ontstaat veel meer een
gevoel van samen les krijgen, de kringopstelling blijkt heel populair.”
Eddy Marchand, Atheneum Merksem
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“De leerlingen gaan zich niet
kunnen concentreren en snel
afgeleid zijn!”
•

“Als je de eerste keren buiten lesgeeft, hebben ze elke vlieg zien voorbijvliegen. Na enkele lessen buiten lukt dit beter! Mijn tip: volhouden dus
en niet opgeven na de eerste keer!” Daniella Kegels, basisschool De Knipoog
Vilvoorde

•

“In het begin zijn ze misschien iets meer afgeleid door omgevingsgeluiden
maar achteraf zijn ze gewoon meer geconcentreerd aan het werk. Er is
steeds voldoende verse, frisse lucht om ons goed te kunnen concentreren.”
Karen Fastré, basisschool Momentum Sint-Truiden

•

“Ondanks alle ruis ‘op de achtergrond’ (vogels, wind, blaadjes, takken ...)
zijn de leerlingen allemaal gemotiveerd en werken ze zeer geconcentreerd!”
Saskia Steegmans, MPI Zonnebos Schilde

•

“Ik stel een hogere motivatie bij de kinderen vast, een hogere concentratie
en welbevinden.” Veerle Claeys, basisschool (BuO) Sint-Gregorius Gentbrugge

•

“Natuur is zo boeiend dat met de nodige ‘triggers’ de aandacht bij
de les wordt gehouden. En waarom niet even ophouden met lesgeven als een eekhoorn door de bomen verhuist of een familie staartmezen door hun gekwetter de leerkracht het zwijgen oplegt ;-).”
David Vander Haeghen, Tuinbouwschool Melle

“Ze gaan wild staan, er gaat
meer ruzie van komen.”
•

“We zitten heel ontspannen te werken. Het gevoel van meer ruimte te
hebben omdat we niet tussen de vier klasmuren zaten, brengt rust.”
Kathelijn Jacobs, basisschool Sint-Maarteninstituut Aalst

•

“In het begin zijn de kinderen eerder wild, maar hoe meer je met
hen buiten gaat, des te meer ze er vertrouwd mee raken. We maken
goede afspraken, visualiseren ze, consequent blijven en herhalen.”
Céline Duyvejonck, basisschool Windekind Zonhoven

•

“Wij geven in meerdere klasgroepen les op verschillende buitenlocaties op onze campus. Zuurstof werkte duidelijk positief op het creatief
vermogen van de leerlingen. Er kwam een mega-positieve klassfeer tot
stand in elk van de klasgroepen die duidelijk genoten van de buitenles.”
Eddy Marchand, Atheneum Merksem

•

“Ze leren heel goed samenwerken met elkaar. Hoe verschillend de
kinderen ook zijn, iedereen haalt voordeel uit buiten leren. Zo kalmeren drukke kinderen in de natuur en komen teruggetrokken kinderen
juist uit hun schulp. The best classroom is roofed only by the sky!”
Sanne Housen, kleuterschool Beverburcht Wurfeld-Maaseik

•

“Leren, bewegen, sociale vaardigheden en buitenlucht = het perfecte leskwartet!” Greet Van Moer, Leefschool De Sterappel Sint-Gillis-Waas
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“Komen ze wel tot leren?”
•

“De leerlingen zijn meer gemotiveerd om te werken in een andere omgeving. We gaan vaak naar buiten om ‘bewegend te leren’: op een actieve manier lesonderwerpen inoefenen, zoals maaltafels, spellingslessen, rekenlessen... Door te doen en actief de kennis toe te passen, onthouden de kinderen
de leerstof beter en zitten ze achteraf weer meer geconcentreerd in de klas.”
Karen Fastré, basisschool Momentum Sint-Truiden

•

“Eigenlijk is het simpel: gebruik je omgeving om de lesdoelen uit je boeken uit het
niets in je lessen te toveren. Het maakt kinderen zo veel rijker.” Nathalie Meremans,
basisschool Vijverbeek Asse

•

“Didactisch materiaal moet je niet meebrengen naar het klaslokaal. Je staat middenin
het didactisch materiaal!” Natalie De Schepper, Technische Tuinbouwschool Merchtem

•

“De meerwaarde van buitenactiviteiten is dat de leerlingen meer betrokken zijn. Wij
trokken netels achteraan het schooldomein en maakten er lekkere brandnetelsoep
van. Wees er maar zeker van dat al onze leerlingen nu weten dat we de netels uittrekken mét wortel en dat de blaadjes aan de stengel van de netel kunnen prikken ;-)!”
Daniella Kegels, basisschool De Knipoog Vilvoorde

•

“De buitenlessen springen er gewoon uit van enthousiasme. Spreekwoorden inoefenen, digitale en analoge klok, bijvoeglijke naamwoorden zoeken, kwartetten vormen met getallen tot 10.000, daily mile, ...” Greet Van Moer, Leefschool De Sterappel
Sint-Gillis-Waas

•

“De zomer ervaren door in de bomen te klauteren en kersen te plukken, herfst voelen door te gaan vliegeren op het veld. De winter voelen door op de bevroren plassen te gaan glijden en de vogels gaan aanhoren in de lente. Pas na deze ervaringen kunnen kinderen meepraten over seizoenen en veranderingen in de natuur.”
Sil Van Geel, Steinerschool Anderlecht

•

“Het meer ongedwongen karakter waarbij je de leerlingen ook op een andere manier
leert kennen. Dan ben je ook vaak verbaasd hoe speels en kinderlijk ze soms nog zijn.
Ik bedoel dat zeker niet denigrerend. Het creatieve kantje komt ook vaak boven.” Hilde
Van Hauwermeiren, Lyceum Gent
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Scholen kunnen een beroep doen
op de medewerkers van Kind en
Samenleving bij de structurele
aanpak van de speelplaats en bij
de organisatie van inspraak bij de
leerlingen. www.k-s.be
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Recht op
je pijn mogen doen
Niet elke school heeft een groot domein, een nabijgelegen park
of een tuin om in het groen te kunnen spelen en leren. Wel heeft
elke school minstens een speelplaats, en daar kan alvast wat gebeuren. “Tegels van een klassieke koer uitbreken is de eerste stap
in de richting van een speelbare en kwaliteitsvolle speelplaats,
wat dan weer een stap is richting buitenlesactiviteiten”, zegt
Peter Dekeyser, stafmedewerker bij Kind en Samenleving. Het
begint volgens hem bij nadenken over spelen en leren, en hoe die
twee onlosmakelijk verbonden zijn.

Soorten spelen op de speelplaats

“Spelen geeft zo’n rijkheid aan ervaringen, belevingen en
gedragingen dat dit niet past op een lege vlakte”, zo stelt
Dekeyser. “Van kleins af zie je hoe de kinderen zelfs de juf
als ‘speelplek’ gebruiken om zich achter te verstoppen. De
minste vierkante meter met een afwijkende kleur zal al voor
extra speelplezier zorgen.”
Hoe pak je dat nu aan, zo’n structureel andere speelplaats,
als opstap naar meer buitenlessen? “Het helpt om zicht te
krijgen op de soorten ‘spelen’ van kinderen. Je hebt het ‘regelspel’, zoals voetballen en tikkertje – en meestal is dat
het eerste waar men aan denkt bij ‘spelen’. Er is het ‘fantasiespel’, dat is het ‘doen alsof-spel’, avonturen naspelen die
zich bijvoorbeeld in het dagelijks leven voordoen. Je hebt
het ‘constructiespel’: alles wat met knutselen en uit elkaar
halen te maken heeft. En verder: ’uitdagingsspelen’, het ‘explorerend spel’... Die spelvormen kunnen ook elkaar beïnvloeden. Een goede speelplaats zorgt ervoor dat er zoveel
mogelijk soorten spelen kansen krijgen.”
Hoe rijker en gevarieerder die speelplaats wordt, hoe makkelijker de kinderen (en ook jongeren) kunnen oefenen met
sociale vaardigheden, hoe meer er speelse, leer- en samenlevingskansen ontstaan. Volgens Dekeyser is het bijna voorspelbaar wat er dan gebeurt: “Er zal meer te beleven zijn en
dus minder reden tot ruziemaken of balorigheid, het samenleven wordt harmonischer … Dus hoe verder we van die lege
vlakte afwijken, hoe beter.”

Kinderen en jongeren denken mee na

Dekeyser houdt een pleidooi om de leerlingen hier volop
inspraak in te geven. “Het is om te beginnen tactisch
interessant om hen mee te laten denken, omdat de
kans op kwaliteitsvolle speelruimte dan toeneemt.
Kinderen zijn goed in staat om noden en behoeften te for-

muleren.” Je moet volgens hem eerst grondig peilen naar de
noden en behoeften die leerlingen hebben. “Je komt eerst
met vragen als ‘wat en hoe speel jij graag, hier en op andere
plekken, vertel daar eens over?’ Dan noemen ze bepaalde
spelvormen. Vervolgens ga je daar dieper op in: ‘Zou dat
doenbaar zijn in de buitenruimte? Waarom kan dat nu niet?’
Om dan de stap te zetten naar: ‘Wat hebben we dan nodig
om die speelnoden om te zetten in concrete ideeën?’”

Veiligheid

In de praktijk botsen enthousiaste buitenruimte- en speelplaats-hervormers op praktische bezwaren en … de veiligheidsadviseur. “Dat blijkt geregeld een knelpunt te vormen”,
beaamt Dekeyser. “Vaak zijn er mensen die speelkansen
willen ontwikkelen en dynamische projecten opzetten, en
daarbij op weerstand van een veiligheidsadviseur botsen.
‘Veiligheid’ is een erg geladen woord. Als je vergelijkt met
verkeer en sport gebeuren er nochtans amper incidenten
op speelruimtes. “Beter is om de mensen met veiligheids- en
preventiebevoegdheden van bij het begin in het proces te
betrekken. Zo groeien ze mee in jouw argumenten en pedagogische doelstellingen, worden ze uitgedaagd om creatief
en positief mee na te denken.”
Het veiligheidsdenken mag voor Dekeyser een beetje op de
schop. “Eigenlijk heb je recht op ‘je pijn doen’. Dat zou in het
spel geen taboe mogen zijn. Schrammen oplopen door de
schors hoort bij het beklimmen van de boom. Zo ontdek je
hoe leven en natuur in elkaar steken.”
zie ook:
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte/de-schatkist/
tijd-voor-de-speeltijd/
https://k-s.be/de-wereld-volgens-kinderen/vrije-tijd-en-spelen/de-speeltijd-maak-er-spel-van/
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Wat zegt onderzoek
over de effecten?
Wie outdoor education en learning een beetje volgt, kijkt vooral met jaloerse blik naar de Scandinavische en Angelsaksische landen. Daar is de buitenles geen buitenbeentje, maar vaak een
geïntegreerd deel van onderwijsaanpak en -curriculum. Daar zijn de effecten op kinderen en
jongeren al langer onderzocht dan bij ons. Al steken ook steeds meer Vlaamse onderzoekers de
handen uit de mouwen en de voeten in de laarzen. Wat antwoordt onderzoek op evidente vragen
als: ‘Waarom zouden we eigenlijk naar buiten moeten?’, ‘Levert het iets op voor de leerlingen?’

Push-factoren
Outdoor education biedt een antwoord
op twee aspecten die je kunt omschrijven
als de push- en de pull-factoren. Bij de
push-factoren zijn er goede redenen die je
letterlijk uit de klas duwen, bij de pull-factoren komen de effecten naar boven door
‘doordacht buiten’ te zijn.

Er is veel te doen over obesitas, het feit dat onze kinderen
en jongeren te weinig bewegen en te vaak voor hun beeldschermen gekluisterd zitten. We weten niet of er onderzoek
is verricht naar het aantal uren dat leerlingen tussen 4 muren (moeten) stilzitten, maar het moet bijzonder veel zijn.
Dat zijn alvast goede redenen om het schoolgebouw en de
huiszetel te verlaten en buiten te spelen en te leren.
Een vrij schokkend onderzoek is dat van neuroloog Manfred
Spitzer1 die het effect onderzocht van veel (of weinig) naar
beeldschermen kijken. Aan ruim tweeduizend vijfjarige kinderen werd gevraagd simpelweg een poppetje te tekenen.
Dagelijks tv-kijken blijkt een duidelijke stempel te drukken
op het soort tekening. In de afbeelding (geplukt uit het onderzoek) zie je bovenaan de poppen van kinderen die dagelijks minder dan een uur tv kijken, daaronder de tekeningen
van kinderen die dagelijks drie of meer uur tv kijken.
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Pull-factoren

Als push-factoren ons vooral een geweten moeten schoppen, trekken
pull-factoren ons om enthousiasmerende redenen naar buiten. We
gingen te rade bij enkele onderzoekers die de hele wetenschapsliteratuur doornamen en de besluiten samenvatten. Zo heeft Eva Creve2
voor haar masterproef in de Pedagogische Wetenschappen binnenen buitenlands onderzoek gescreend. Zij vat de beschreven effecten
als volgt samen.
1.

2.

3.

4.

5.

Shutterstock: Petr Bonek

6.

Fysieke gezondheid
Outdoor education doet kinderen en jongeren opnieuw meer
bewegen. Het zorgt voor meer fysieke activiteit en een grotere
fitheid. Stress, angst, depressie en vermoeidheid verdwijnen
naar de achtergrond doordat het contact met de natuur je
helpt te ontspannen en je je zorgen doet vergeten. Symptomen
van ADHD nemen af doordat kinderen in de buitenlucht plek
hebben om spanning af te laten.
Cognitieve effecten
Nog wat onontgonnen terrein. Wel staat vast dat het kritisch
denken, de besluitvorming en het probleemoplossend denken
positief evolueren. De leerlingen beschouwen de geziene leerstof als relevanter want het leren verloopt vaak actiever, er is
meer kans tot observeren en experimenteren. Wat uiteindelijk
een duurzamer effect heeft.
Welzijn en persoonlijke ontwikkeling
De concentratie verhoogt, wat het leren bevordert. Het leidt
tot meer zelfvertrouwen en een hoger bewustzijn van de eigen
identiteit.
Interpersoonlijke vaardigheden
Er is meer sprake van en mogelijkheid tot onderlinge sociale
interactie. Leerlingen ervaren hoe ze kunnen samenwerken,
effectief kunnen communiceren en onderling goede relaties
kunnen vormen. Pestgedrag vermindert of verdwijnt.
Motivatie
Outdoor education speelt een grote rol in het motiveren van
leerlingen om beter te presteren en zorgt voor een hogere
betrokkenheid.
Duurzaamheid
Leerlingen gaan veel bewuster om met hun omgeving en de
natuur in het algemeen, precies omdat ze er zo vaak mee in
contact komen. Ze nemen meer verantwoordelijkheid op t.a.v.
de natuur.

geciteerd in dit downloadbaar artikel van Josephine Kay, samen met de illustratie
www.bedrock.nl/hoe-digitalisering-onze-kinderen-ziek-dom-en-ongelukkig-maakt
2
“Kwalitatief onderzoek naar factoren die het succes van outdoor education beïnvloeden.” Eva Creve. Promotor: Prof. dr. Johan van Braak. UGent, 2016-17
1

28

Kinderen zijn niet gemaakt om een hele
dag op een stoel te zitten.
Volwassenen wellicht ook niet. Wie zit nu graag een hele dag
stil om steeds naar diezelfde persoon te luisteren? Tal van onderzoeken wijzen uit dat ‘groen’ al een positief en soms genezend effect heeft op mensen, al is het maar de groene poster
die in de wachtkamer van de dokter hangt. Kun je nagaan wat
ons buitenonderwijs dan realiseert!
Voor de kinderen is dit echt een meerwaarde op allerlei vlak. De
grote vraag is: zijn er ook effecten op leerprestaties? Dat is uiteraard niet makkelijk te meten. Wel hebben we het welbevinden
en de betrokkenheid gemeten, met de instrumenten van CEGO1
en die blijkt bij alle leerlingen over het algemeen zeer groot.”
An Dubuquoy, directrice van basisschool De Bergop in Tiegem
1
CEGO, KU Leuven, heeft hiervoor meetinstrumenten ontwikkeld, zie
https://vorming.cego.be/

Hoe meer diepgang in milieueducatie,
hoe gemotiveerder de leerlingen
Onderzoekers Jelle Boeve-De Pauw en Peter Van Petegem van
de Universiteit Antwerpen gingen in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (het huidige Departement
Omgeving) de impact na van het MOS-project op waarden, kennis en motivatie bij leerlingen. Met andere woorden: doet natuur- en milieueducatie ‘iets’ met de milieuvriendelijke houding
van jongeren? Ze ondervroegen daarvoor een 2.200 leerlingen
en 1.400 leerkrachten in een honderdtal basis- en secundaire
scholen.
Hun conclusie? Hoe meer ‘vooruitgang’ in het MOS-proces, hoe
groter de educatieve impact. De leerlingen raken ook meer gemotiveerd in het leren. De resultaten tonen ook het belang aan
van een goede didactische aanpak in milieueducatie, een goed
uitgebouwd beleid ter zake en de aanwezigheid en het gebruik
van ‘natuurlijke groene elementen’ op de schooldomeinen. Er
kan volgens de onderzoekers wel degelijk sprake zijn van een
educatieve impact wanneer de aanwezige natuur in het leerproces gebruikt wordt en niet enkel als decoratie dient. Er zijn
duidelijke cognitieve effecten van het Eco-Schoolproject waar
te nemen.
Jelle Boeve-de Pauw & Peter Van Petegem (2018) “Eco-school evaluation
beyond labels: the impact of environmental policy, didactics and nature at school on student outcomes.“ Environmental EducationResearch,
24:9, 1250-1267.
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In een actieve positie
maak je meer kans
om intelligent te
worden dan in een
passieve
Michel Serres
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Maakt ‘buiten’
een verschil?
In eigen land zijn Annelore Blondeel en Jan Allegaert, werkzaam bij Hogeschool VIVES, al
enkele jaren actief in respectievelijk onderzoek en op het getouw zetten van allerlei initiatieven
zoals School@Platteland. “We doen op dit moment onderzoek naar de impact van outdoor learning op het welbevinden bij kinderen en op de STEM-vakken”, zegt Blondeel. “We mikken echt op de
zichtbare evolutie in wat men soms de ‘harde’ vakken noemt, zoals W.O. en wiskunde.” Als hier
echt verschil merkbaar is, dan kunnen we het pleidooi voor echt openluchtonderwijs nog sterker
ondersteunen.”

School@Platteland

Jan Allegaert is één van de initiatiefnemers van de actie
“School@Platteland”1. Samen met de gastheer/vrouw en
de leerkrachten worden de activiteiten en de leerdoelen
vastgelegd, met oog voor een grote verscheidenheid van
vakgebieden. Allegaert: “Zo besteden we aandacht aan wereldoriëntatie, rekenen, economie, techniek, beweging … Die
inhouden koppelen we aan de klussen en opdrachten.”

bij de leerlingen. “Het gaat om waarden als zelfvertrouwen,
samenwerken en doorzettingsvermogen”, zegt Allegaert.
“Ook zorg voor de natuur en de dieren is belangrijk. We houden het bewust niet beperkt tot eenmalige activiteit. Het is
net door de herhaling van de buitenwerkzaamheden dat de
leerlingen een band met de natuur opbouwen. Ze leren van
de dieren en het land houden en ervaren ook terug de oorsprong van basisbehoeften zoals voeding en open ruimte.”
De leerlingen krijgen allerlei uitdagingen aangeboden:
‘zwaar’ werk op de mini-akker, bomen knotten, mest aanvoeren, dieren voederen en verzorgen … Allegaert: “Het is
soms zwoegen in de modder of fietsen tegen de wind in.
Het is goed dat kinderen hun eigen grenzen leren kennen.
Het gaat hem vooral om hen een waardevolle prikkel te geven, een authentieke beginervaring waarop de leerkracht in
de klas kan verder bouwen.

De actie mikt ook op de persoonlijke en sociale ontwikkeling

1

Hoopgevend is dat leerkrachten én ouders laaiend enthousiast zijn. Ouders worden van bij de start meegenomen in het
project. “De ouderavond, waarin het concept en de visie van
School@Platteland uit de doeken worden gedaan, is een heel
belangrijke schakel”, zegt Allegaert. “Ouders fietsen mee en
worden tijdens het slotevent door de kinderen getrakteerd
met hun opgedane kennis, ervaringen en hapjes van zelf
verbouwde ingrediënten.” De kinderen blijken er ook thuis
enorm veel over te vertellen. “Ouders melden ons ook dat
hun kinderen meer helpen, bewuster omgaan met voedsel,
nieuwe interesses ontwikkelen en enthousiaster zijn over
school.” School wordt cool!

een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, VIVES en Inagro (onderzoek en advies in land- en tuinbouw)
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Onderzoeksresultaten

De onderzoekers van Hogeschool VIVES wilden wel eens
weten of dit soort langdurige buiten-trajecten een verschil
maakt voor de leerlingen. Annelore Blondeel bevroeg een 260
leerlingen (controlegroep: 88 leerlingen), naast de betrokken
leerkrachten en landbouwers. In de loop van dit schooljaar
wordt het onderzoek verdergezet en verdiept. Daarnaast zullen ook de ouders worden bevraagd over het effect van het
project op hun kind.
Annelore kon ons alvast de voorlopige resultaten meegeven
(data van december 2017-november 2018).
1. Effect op de interesse van leerlingen t.o.v. techniek,
wetenschap en wiskunde
De leerlingen die deelnamen aan School@Platteland
scoorden niet hoger voor de attitudes tegenover techniek, wetenschappen en wiskunde (posttest in vergelijking met pretest). In vergelijking met de controlegroep
is er ook geen verschil. Jongens hebben wel betere
attitudes tegenover techniek en wetenschappen dan
meisjes.
De leerkrachten en landbouwers geven aan dat leerlingen meer geïnteresseerd zijn en enthousiaster zijn om
te leren over techniek, wetenschappen en wiskunde.
Ze geven aan dat dit komt omdat de leerinhoud
praktischer en minder abstract is. De boerderij is een
leerrijke omgeving waar kinderen concrete ervaringen
kunnen opdoen.
2. Effect op de klassfeer
Leerlingen geven aan zich niet positiever of negatiever
te voelen tegenover hun klasgenoten na het project
dan voor het project. Echter, leerkrachten en landbouwers geven unaniem aan dat leerlingen beter samenwerken met elkaar door het project. Leerlingen leren
elkaar beter verdragen en leren elkaar op een andere
manier kennen.
3. Effect op self-efficacy
Het vertrouwen dat iemand heeft om in een bepaalde
situatie/context een bepaald gedrag te vertonen en zo
de beoogde resultaten te bekomen
Ook hier vonden de onderzoekers geen significante
verschillen tussen de voor- en de nameting en tussen
de leerlingen van School@Platteland en de controlegroep. Leerkrachten en landbouwers geven aan dat
kinderen hun grenzen verleggen en ze meer durven.
Opvallend is dat vooral die leerlingen openbloeien die
in de klas (cognitief) minder sterk presteren. Leerlingen die in de klas minder aan bod komen, komen nu
meer aan het woord om iets uit te leggen, zijn een
voorbeeld voor medeleerlingen en hun zelfvertrouwen
groeit.
4. Leereffecten
Leerlingen – vooral jongens – behalen betere scores
op de cognitieve test na het project in vergelijking
met de test voor het project. Leerkrachten geven aan
dat leerlingen de leerstof beter begrijpen omdat ze
actief bezig zijn en de leerstof in een authentieke
context aangeboden wordt. Er wordt meer gewerkt
met concrete voorbeelden en leerkrachten kunnen
meer gevarieerde lessen geven. Leerkrachten merken
geen verschillend effect van het project op jongens en
meisjes.
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Het welbevinden groeit,
ook bij de leerkrachten
Een vak outdoor learning in de lerarenopleiding? Onder meer aan de hogeschool UCLL is dit voor
studenten in het tweede jaar Bachelor Kleuteronderwijs een verplicht vak. En bij het derde jaar
in de Bachelor Lager Onderwijs een keuzevak. Tegelijk organiseren Gorik Van Helleputte en
Danielle Cools, docenten bij de hogeschool UCLL, navormingen voor leerkrachten. In het project ‘OutdAre Teaching’ willen ze leerkrachten handvatten aanreiken om hun rol te spelen in
outdoor learning en bij uitbreiding in de uitdagingen voor het 21ste-eeuwse onderwijs.
Gorik: “In 2014 kregen we binnen de toenmalige Groep T –
nu opgenomen in UCLL – carte blanche om na te gaan wat
outdoor learning voor de lerarenopleiding kon betekenen.
De aanleiding was de vraag naar onze rol als lerarenopleiders in het onderwijs van deze eeuw, naar hoe leren eigenlijk tot stand komt. Via de praktijken in de Scandinavische
landen en de Engelstalige literatuur ontdekten we sterk onderbouwde wetenschappelijke bevindingen inzake outdoor
learning. Die landen zetten heel hard in op ‘naar buiten gaan
om te leren’, of ‘naar buiten gaan vanuit een basisgevoel van
welbevinden’. Dit lijkt immers een deel van het antwoord te
zijn. We zochten verder en vonden linken met de Unesco-pijlers. Wat bleek? Dat ook Unesco enkele strategieën voor de
toekomst had opgelijst, waarrond learning outside the class-

room. Dat was een aha-erlebnis.”
Danielle: “Outdoor learning was bij ons nog weinig bekend.
Er ontbrak nog een stevige visie en een doordachte aanpak: wat kan het voor leerkrachten betekenen? Hoe kun je
als leerkracht het leren van kinderen meer dynamiek geven,
authentiek maken? Zo is onze focus ontstaan: de voordelen
van outdoor learning combineren met de noden van onderwijs.

Jullie gebruiken de term OutdAre
Teaching, waarom?
Danielle: “Het heeft een dubbele betekenis: out there, daarbuiten is er een heel uitdagende wereld die kinderen boeit
waar ze willen in leren en leven. En dan dare: durf naar buiten te gaan, durf die stap te zetten. Daag jezelf uit om vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren inrijpoorten te
zien naar het curriculum. Dit is ‘leerkansrijk’ naar de wereld
kijken. We geloven in de centrale rol van de leerkracht. Hij
of zij is eigenlijk de eerste persoon die zelf moet kijken: wat
kan ik buiten mijn handboeken wiskunde, taal en muzische
vorming doen om kinderen tot leren te brengen?”
Gorik: “Onderwijsonderzoeker Hattie komt in een grote studie over wat werkt in onderwijs tot het besluit: de leerkracht maakt het verschil! De leerkracht die zich ontvoogdt
uit de klassieke hokjes en muurtjes, die heel authentiek vertrekt: waar wil ik naartoe met mijn kinderen en hoe kan
ik die daarin meenemen? We vinden het belangrijk dat de
leerkracht in een bestaande betekenisvolle context aan de
slag gaat, net omdat die kinderen dan ook meer gaan leren.”
Danielle: “Voor ons is OutdAre Teaching geen nieuwe methode, wel een bril die een leerkracht opzet, een attitude
om het leren te laten plaatsgrijpen in de leefwereld van een
kind. Dat kan in de klas, maar ook buiten. Waarom zou je
binnen over ‘vormen’ leren als er buiten zoveel ‘vormen’ te

33

vinden zijn die voor kinderen veel meer betekenis hebben,
waar ze veel actiever kunnen mee omgaan? Dus naast je
vakgerichte doelen kun je met OutdAre Teaching ook aan
andere 21ste-eeuwse vaardigheden werken: samenwerken,
communicatie, creativiteit, enz.”

Hoe ga je daarmee met studenten aan
de slag?
Danielle: “In samenspraak met onze stagescholen krijgen
studenten oefenkansen, bijvoorbeeld: ga met de kleuters het
bos in en focus op wiskunde en talige activiteiten. Observeer hoe kinderen reageren, evalueer erna wat goed ging en
hoe je dit beter had kunnen aanpakken. Studenten geven
aan dat de grote betrokkenheid van de kinderen opvalt. Ze
vonden ook van zichzelf dat ze zeer enthousiast waren. We
vragen aan studenten na zo’n les: som eens de leerdoelen
op die je met deze activiteit aanraakt? Dan sommen ze tot
20 doelen op, een aantal waar ze nooit in de klas zelf aan
toekomen.”
Gorik: “Ons aanvoelen is dat zowel studenten als leerkrachten in essentie zeer overtuigd zijn van dit verhaal. Het gaat
niet zozeer over het geloof in de mogelijkheden dan wel de
onzekerheid van verantwoording ten opzichte van verschillende partijen: hoe zit dat met inspectie, met wetgeving, veiligheid …? In sommige stagescholen mogen onze studenten
niet met de kinderen buiten de schoolmuren, of zelfs niet op
de speelplaats, want ‘ze gaan lawaai maken’.”
Danielle: “Tegelijk merk je dat die onzekerheid wegsmelt eens
je zaken uitprobeert. We zijn onder de indruk van de betrokkenheid van de leerlingen, net doordat ze vrije ruimte
krijgen, veel meer dan in een klassieke klasruimte.”

Welke impact op de leerlingen stellen
jullie vast?
Gorik: “Uit onderzoek weten we dat kinderen met bepaalde
leerproblemen die regelmatig een buitenles krijgen, minder
symptomen vertonen en meer geconcentreerd en betrokken
bezig zijn. Kinderen met een moeilijker taalkundige achtergrond krijgen in outdoor learning heel veel visuele prikkels
die ook auditief ondersteund worden, omdat die heel ervaringsgericht is. Het talige speelt iets minder een rol, dus ook
het problematische bij het talige speelt minder mee.”
Danielle: “Wat we ook merken is dat het welbevinden groeit,
ook bij de leerkrachten. We zien dat ze een heel andere rol

innemen, authentieker. Alleen dat al is de moeite waard. En
het maakt zeker een verschil in gevoel van beleving bij de
kinderen. Leren gaat misschien niet zozeer beter maar krijgt
wel een context die betekenisvol is. Tegelijk zet je veel meer
in op het stimuleren van creatief en kritisch denken, wat
belangrijke vaardigheden zijn.”

Welke tips kunnen jullie meegeven aan
de scholen?
Danielle: “Wanneer je aan studenten vraagt wat hun mooiste herinnering uit de lagere school is, dan vertellen ze
meestal over die momenten dat ze naar buiten zijn geweest,
momenten waarop ze iets anders hebben gedaan dan boekjes invullen in de klas. Leren wordt dan gekoppeld aan de
leefwereld, een betekenisvolle context dus, waardoor kinderen een grotere betrokkenheid tonen en het leereffect diepgaander is. Leerkrachten kunnen dat benutten én tegelijk
doelen stellen.”
Gorik: “Dus, beste leerkracht, laat je inspireren door andere leerkrachten en begin klein. Verleg langzaam je grenzen,
naarmate je je daar comfortabel in voelt. Voel je geïnspireerd door elkaar!”
Meer info: www.outdareteaching.be
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Stapsgewijs
richting buitenklas
Steven Totté is technisch adviseur-coördinator in de BuSO-school Berkenbeek in Wuustwezel. De school heeft een lagere en secundaire afdeling en ligt prachtig tussen de weiden en
bossen. Maar het kan altijd beter en groener. Nieuwe ambities: in het aangekochte stukje bos
een buitenleszone creëren. Steven vertelt over de plannen die in opmaak zijn.

“Enkele jaren geleden kochten we een naaldbomenbosje
achter de school. Dat was een mooie impuls om nog meer
rond natuur en groen te werken, zowel voor de lagere als
voor de secundaire school. We zijn nu bezig met het opmaken van een bosbeheerplan om onze ambities waar te
maken. Zo willen we evolueren naar een gemengd bos met
ook loofbomen. We willen de plantenexoten op termijn weg
en vervangen door inheemse varianten. En we voorzien een
afgebakende ruimte voor een buitenklas.
De school ligt natuurlijk al heel mooi, midden in de weiden, vlakbij zijn natuurgebieden … Maar toch geven we nog
niet vaak buitenles. Daarom begonnen we met de twee
MOS-werkgroepen na te denken wat we konden doen. Op
een pedagogische studiedag lieten we een expert vertellen
over de meerwaarde van het buitenspelen en -leren. Daarna hielden we een brainstorm met de leerkrachten, zodat
iedereen zelf ideeën kon aanbrengen. Zo kwamen we tot enthousiaste en realistische acties, waaronder de buitenklas.
Nu is het aan de MOS-werkgroepen om de voorbereidingen
te treffen. We willen zoveel mogelijk drempels tot buiten
lesgeven verlagen. Eén ervan is materiaal en de infrastructuur: leerkrachten willen heel graag buiten lesgeven,
maar willen goed materiaal en een degelijke setting. Als alles
ter beschikking is, gaat het nog zoveel makkelijker: een zithoek, werkbanken, enkele zaken voor natuurbeleving zoals
vogelnestjes, apparatuur om waarnemingen te doen …
We hebben ondertussen niet stilgezeten. We hebben één oever aan de beek afgeschuind. Door de steile oevers konden
dieren er niet drinken. Nu kunnen leerlingen eens gaan kijken of ze er sporen vinden. We plaatsten aan voederplaatsen
kleine camera’s, en zo kom je tot mooie ontdekkingen: een
eekhoorntje of vogels die er komen eten. Dat maken we dan
bekend aan de hele school: ‘ransuil gespot in Berkenbeek!’.
Mijn tips voor wanneer je aan een buitenles-zone wil
beginnen: zorg voor een goede basisinfrastructuur. Zorg
voor een ploeg die aan de kar blijft trekken. Werk stapsgewijs, kleine stappen maken het behapbaarder voor het team.
Zorg voor een goede samenwerking met externe partners
– in ons geval: MOS, Regionale Landschappen, de vereniging van boseigenaars (De Bosgroep), regionale natuurcen-

tra voor uitleenkoffers … Denk ook na hoe leerlingen (en
de studierichtingen) er hun schouders kunnen onderzetten:
randbeplanting (tuinbouw), banken maken en beschilderen
(houtbouw, opleiding onderhoudsassistent) … En tot slot:
vergroen ook de klaslokalen zelf, denk aan kamerplanten!”

5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

buitenklas: tallud in grasruigte, zitmuurtje met kast
werkbanken, met zicht op buitenklas
loungehoek met vlindernestkast
wilgentunnel
slalomparcours
tallud met insectentoren en vogelvoederplank

6
1

2
3
4

Gebruik de hele omgeving,
inclusief de natuur,
als klaslokaal!
Richard Louv
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Verschillende vormen
van buitenonderwijs
•

Omgevingsonderwijs
Het leren in, van en over je eigen leefomgeving,
meestal buiten de school.

•

Natuurklassen
Leren in, van en over de natuur, tijdens een meerdaagse.

•

Buitenspel
Buiten spelen: individueel of collectief/Het ‘echte‘ spel = spel zonder voorwaarden.

•

Openluchtonderwijs
=> 3 componenten van outdoor education
• Fysieke ontwikkeling
• Sociale en persoonlijke ontwikkeling
• Educatie
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Voor je naar buiten trekt,
enkele aandachtspunten
•

Op tocht of op school?
Buitenles kan op het schoolterrein maar ook in de buurt van de school of in de nabije omgeving. Meer info vind je op
www.omgevingsonderwijs.be.

•

Weersomstandigheden
Zorg voor aangepaste kledij en schoenen.

•

Hou het simpel
Niet ver, niet uitzonderlijk, geen sensatie.

•

Regelmaat
Maak van buitenles geleidelijk aan een ritueel. Zo geraken leerlingen en leerkrachten ermee vertrouwd.

•

Multi-inzetbare werkvormen
Deze zorgen ervoor dat je voor elk vak de buitenlucht kan opzoeken. Deel je ervaringen met andere leerkrachten.

•

Minder is meer
Je hebt niet veel nodig. Maak gebruik van natuurlijke materialen.
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HOE bouw je een
openluchtactiviteit op?
Vanuit het didactisch kader van ‘flow learning’ (Joseph Cornell).
Flow Learning is een simpele methode om het leren te structureren en kinderen en volwassenen uit eerste
hand de natuur te laten ervaren, wat leidt tot een diepgaand gevoel van verbondenheid. Het is ontwikkeld
door Joseph Cornell, docent en auteur van de Sharing Nature boeken en spelvormen. Docenten en trainers
van over de hele wereld maken inmiddels gebruik van de Flow Learning lesmethode en prijzen deze om haar
gebruikersgemak, effectiviteit en vermogen om leerlingen en studenten te stimuleren en inspireren.
De speelse activiteiten prikkelen de nieuwsgierigheid van de deelnemers en maken deze enthousiast. Hiermee
wordt het leren leuk, dynamisch en ervaringsgericht met als gevolg een beter begrip en respect voor de natuur.
Cornell onderscheidt vier fasen binnen Flow Learning waarbij iedere fase leidt naar een intensere beleving
van de natuur:
1.

Stimuleer enthousiasme
Je begint met speelse activiteiten waar de energie van gaat stromen en die maken dat je enthousiast
wordt.

2.

Concentreer de aandacht
Vervolgens komen activiteiten die je vragen je aandacht te richten via de zintuigen (zien, horen, ruiken,
voelen).

3.

Directe (natuur)ervaringen
In deze derde fase ligt de nadruk op de individuele beleving van de natuur. Door op te gaan in een
bepaald aspect van de natuur, ervaar je verbondenheid met alle levende organismen.

4.

Inspiratie delen
De cyclus wordt afgerond door terug in de groep met elkaar ervaringen en inspiratie uit te wisselen.
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WAAROM kiezen voor
onderwijs in openlucht?
1.

Gezondheid en welzijn
Kinderen die buiten leren in de gezonde lucht, kunnen hun energie kwijt en worden fysiek sterker.

2.

Grotere leerwinst
Door in beweging te zijn verhoogt de concentratie. De leerstof blijft beter hangen en spanning wordt op
een gezonde manier afgevoerd. Niet enkel de intellectuele, maar ook de emotionele intelligentie wordt aangesproken. Buiten leren biedt kansen tot onderzoekend leren en vergroot de kennis.

3.

Meer ruimtebesef
De ruimte buiten gebruiken zorgt voor een beter ruimtelijk oriëntatievermogen.

4.

Leren van en met elkaar
De leerlingen tonen een grotere betrokkenheid. Ze luisteren meer naar elkaar, gaan meer in interactie en
voelen zich meer verbonden. Door in groepen of in duo’s aan de slag te gaan en te co-creëren, krijgen ze een
sterker groepsgevoel.

5.

Respect voor omgeving
Door heel vaak buiten te gaan ontstaat respect voor de natuur, wat het milieubewustzijn verhoogt.
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www.buitenlesdag.be
www.mosvlaanderen.be
www.omgevingvlaanderen.be
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LID!
L
A
T
JE BEN ENEN!
L
KOM
WELKOM IN DE NATUURMEDIATHEEK VAN ANMEC!

Het organiseren en uitvoeren van activiteiten en lesprogramma’s over
natuur, milieu en duurzaamheid wordt leuker en eenvoudiger na een
bezoek aan onze NatuurMEdiatheek. Laat je inspireren door onze
collectie en ga in gesprek met een van onze medewerkers. Lenen is
gratis: dankzij een subsidie van de Gemeente Amsterdam zijn alle
Amsterdamse basisscholen al lid. Is afhalen en terugbrengen een
uitdaging i.v.m. vervoer? Vraag dan naar de mogelijkheden voor het
inzetten van een koerier.

RESERVEREN doe je via www.anmec.nl
of nmegids.nl/amsterdam.
met je inlognaam en wachtwoord van de NME-gids
Amsterdam.
TIP! Schrijf hieronder je inlognaam en wachtwoord op
en hang deze poster in de teamkamer.
inlognaam:

........................................................

wachtwoord: ........................................................

NATUURMEDIATHEEK

AANBOD

AANBOD
NATUURMEDIATHEEK
B a s i s s c h o l e n i n A m s t e rd a m • s c h o o l j a a r 2 0 2 1 - 2 0 2 2

NATUUR EN BIODIVERSITEIT
type materiaal

NATUURBELEVING
type materiaal

Even d’r uit
In het sprookjesbos
Kabouterpad
Kijk in je wijk

WATER
Drijven en zinken
Hozen en lozen
Over de put en de pot
Water
Water
Waterleven
Watertafel

Inspiratie
Spel
Speurtocht
Leskist

type materiaal
Ontdekdoos
Spel
Leskist
Leskist
Ontdekdoos
Inspiratietas
Ontdektafel

1-2

3-5

6-8

•
•
•

•
•

•

•

1-2

•
•
•

3-5

6-8

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Bijen, wespen, hommels
Biodiversiteit binnenkort
Biotopen
Bodemdieren
Bodem
Bomen
Bloemen en planten
De wilde stad
Fossielen
Insecten
Kleine beestjes
Kleine beestjesdetective
Kriebelbeestjes
Lieveheersbeestjes
Opgezette dieren
Paddenstoelenmodellen
Natuurbeleving
Vogels
Vlinders
Vlinders
Wormen
Zonnebloemen

ENERGIE
Energie
Groene energie
Stoommachine
Stroomkring
Fossiele brandstoffen

Inspiratietas
Inspiratie
Leskist
Inspiratietas
Leskist
Inspiratietas
Inspiratietas
Lesmap + DVD
Leskist
Inspiratietas
Leskist
Leskist
Thematas
Thematas
Realia
Realia
Thematas
Inspiratietas
Inspiratietas
Thematas
Inspiratietas
Thematas

type materiaal

1-2

3-5

6-8

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-2

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

3-5

6-8

Inspiratietas
Leskist

•
•
•
•
•

Leskist
Voorbeelddoos

WETENSCHAP/ TECHNOLOGIE
type materiaal

Biomimicry
BYOR-bouw je eigen robot
Geluid
Kleuren
Magneten
Ruiken
Spiegels
Zaden

AFVAL
Aan de slag met afval
Afvalgrijpers
Afvalvertering
Papier
Plastic soep=Linke soep
Plastic soep foundation
Textieltas
Wecycle
Foto cover: Anne Kaere

Leskist
Leskist
Ontdekdoos
Ontdekdoos
Ontdekdoos
Ontdekdoos
Ontdekdoos
Ontdekdoos

type materiaal
Lesmap
Veldwerkmateriaal
Leskist
Leskist
Leskist
Leskist
Leskist
Spel

1-2

3-5

6-8

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

1-2

3-5

6-8

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

VOEDSEL EN -PRODUCTIE
type materiaal

De kinderboerderij
Gezonde voeding
Smaaklessen
Smaakspel
Wat eet jij?

Thematas
Inspiratietas
Leskist
Spel
Thematas

1-2
•
•
•
•
•

KLIMAAT
ENWEER
WEER
KLIMAAT EN
type materiaal

Herfst
Klimaatverandering
Lente
Lente
Overwinteren
Winter

Thematas
Inspiratietas
Thematas
Inspiratietas
Inspiratietas
Thematas

1-2

3-5

6-8

•
•

•
•

3-5

6-8

•
•
•
•
•

•
•

BIJLAGE 10
achtergrondinformatie

BIJLAGE 10a
Moestuinieren met kinderen, tips voor de school

Moestuinieren
met kinderen

[Tips voor scholen]

Het is wetenschappelijk aangetoond: moestuinieren draagt
bij aan een positieve houding van kinderen tegenover
gezond voedsel. Het zelfgekweekte worteltje en radijsje wil
je natuurlijk ook wel eens proeven! Tuinieren doe je met
hoofd, hart en handen. Een geweldige belevenis voor de
hele klas om het hele proces van zaaien tot oogsten tot een
smakelijk einde te brengen!

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door het Programma Jong Leren Eten
1

Moestuinieren met kinderen
Steeds minder kinderen komen in contact met moestuinen en hebben
dus nooit gezien hoe de groente die je eet eigenlijk groeit. In een aantal
(vooral grote) steden is dit probleem al 100 jaar geleden opgevallen. Daar
zijn sindsdien grote schooltuincomplexen aangelegd, die begeleid worden
door deskundige schooltuinmeesters en juffen. Mooi als je als school daar
gebruik van kunt maken! In deze brochure staan tips hoe ook kinderen in
gemeenten zonder zulke voorzieningen in schooltijd kunnen tuinieren.

Voor wie?
Hoewel moestuinen voor alle groe
pen interessant zijn, wordt het échte
moestuinieren (dus van zaaien tot
oogsten) in het algemeen aanbe
volen voor kinderen van groep 5/6
of groep 6/7. Je kunt er ook voor
kiezen om de tuin zo in te richten dat
hij voor alle groepen interessant is,
zodat de kinderen er gedurende hun
hele schooltijd regelmatig les krijgen.

In deze brochure:
1 Moestuinieren in het lesprogramma
2 Waar kun je tuinieren?
3 Moestuinieren op het schoolterrein
4 Wie kan helpen?
5 Welke groente kies je?
6 Materiaal en gereedschap
7 De bodem is de basis
8 Helpers en plagers
9 Van zaaien tot oogsten
10 De smaak te pakken?
11 Meer informatie

2

1] Moestuinieren in het lesprogramma
Het mooiste is het als de moestuinlessen integraal deel uitmaken van
het lesprogramma. Dan komt het er niet ‘ook nog eens bij’, maar worden
de mogelijkheden volop benut. Groei, bloei en andere natuurprocessen
liggen voor de hand, maar ook binnen rekenen en taal zijn veel mogelijk
heden. Dankzij de dwarsverbanden blijft kennis beter hangen.
Rekenen: Oppervlakte en afstanden meten van allerlei groottes in de tuin,
benodigde hoeveelheden zaad/plantjes, regenval in mm en liters (regen
meter).
Taal: Namen van gereedschappen, planten en dieren; uitdrukkingen zoals
aardappels poten, bonen leggen en radijs zaaien, kinderboeken waar tuinen
een rol in spelen, liedjes, gedichten.
Wereldoriëntatie: Veel gewassen komen uit andere landen en werelddelen.
Waar komt die oer-Hollandse aardappel eigenlijk vandaan?
Zintuigen trainen: Kijken, voelen (grond, diertjes, planten); horen (insecten,
vogels); ruiken (kruiden, bloemen) en proeven natuurlijk.
Beweging: Alle spieren worden tijdens het tuinieren gebruikt!

Tips:

• Ontdek hoe verschillend zaden zijn, bijvoorbeeld met een zadenles. Gebruik hierbij
zaden die ook in de moestuin gebruikt worden.
• Zaai de zaden vervolgens in de klas. Sommige ontwikkelen zich snel, andere lang
zaam. Elke kiemplant is anders!
• Onderzoek verschillende grondsoorten (leuke proefjes mogelijk).
• Ervaar dat oogsten het prettige resultaat is van veel werk (zaaien, planten, water
geven, wieden en nog eens wieden).
• Volg de groei met foto’s en tekeningen, zoals de zonnebloem die ver boven de kin
deren uit groeit. Aardappeloogst tellen, gewicht van pompoenen raden en wegen.
• Gebruik een regenmeter: 1 mm in de meter is 1 liter regen per m2 (zie foto).
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2] Waar kun je schooltuinieren?
Er zijn allerlei mogelijkheden om te tuinieren. Zoek een locatie die goed
past bij jullie school. Denk daarbij aan de afstand van school naar tuin, de
mogelijkheden voor praktische ondersteuning en pedagogische begelei
ding, maar ook de sfeer.

Op het schoolwerktuincomplex
In een aantal, vaak grotere, plaatsen
zijn educatieve tuinen waar onder
schooltijd en met professionele
begeleiding getuinierd wordt.
Sommige gemeenten hebben jeugdof kindertuinen, waar alleen in de
vrije tijd getuinierd wordt. Je kunt
informeren of je daar ook binnen
schooltijd terecht kunt.

Bij een NME-centrum
Verspreid over Nederland zijn centra voor Natuur- en Milieueducatie (NME)
actief. Hier kun je onder meer terecht voor leskisten en lesmateriaal. Som
mige centra hebben ook schooltuinen. Zie nme-gids
Huur een volkstuin!
Volkstuinverenigingen vinden het
vaak erg leuk als een schoolklas zich
aanmeldt voor een volkstuin. Hun
motto: Jong geleerd is oud gedaan!
Soms helpen volkstuinders met raad
en daad mee. Zie volkstuin (scrollen
naar schoolbiologie en schooltuin).

In de buurtmoestuin
Buurtmoestuinen zijn de laatste
jaren sterk in opkomst. Veel buurt
moestuinen vinden het leuk als een
school uit de buurt komt tuinieren.
Google ‘buurtmoestuin’ en de naam
van je gemeente voor adressen.

Op de boerderij
Stichting Boerderijschool koppelt een school aan een agrarisch bedrijf. Een
schoolklas kan op zo’n geselecteerde boerderij niet alleen tuinieren, maar
ook kennismaken met andere delen van het bedrijf. Zie boerderijschool
Via Boerderijeducatie Nederland kunnen scholen een bezoek brengen aan
een groot aantal gecertificeerde bedrijven en daar een les volgen.
Zie boerderijeducatie
Op of bij het eigen schoolterrein
Niet alle scholen hebben de ruimte om een moestuin aan te leggen op het ei
gen schoolterrein. Maar als dit wel het geval is, dan is in elk geval de afstand
school – schoolmoestuin geen probleem meer! Op de komende bladzijden
meer informatie over hoe je een moestuin op het eigen schoolterrein kunt
realiseren.
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Op de Boerderijschool

Moestuinieren kan overal
en op elke schaal

Weinig ruimte? Kweek aardappelen
in een zak

Bij de school

Op een volkstuin

Op een schooltuincomplex of NME-Centrum
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3] Moestuinieren op het schoolplein
Tuinieren bij school heeft het grote voordeel dat het dichtbij is. Zoek een
rustige plek in de zon (minimaal 6 uur per dag), uit de loop van spelende
kinderen (voetballen!). Let op dat er geen regenwater blijft staan en liefst
met ‘zwarte’ grond. Een zonnige patio is misschien geschikt en ook minder
kwetsbaar voor vandalisme.
Indeling
Je kunt kiezen voor kleine tuintjes (3 à 4 m2) met 1 of 2 kinderen. Met moes
tuinbakken kan dat nog minder zijn (1 m2). Traditioneel zijn rechthoekige
bedjes, maar je kunt ook een cirkelvorm (tuintjes in taartpunten) of een tuin
voor de hele groep maken. Individuele tuintjes verhogen het gevoel van
‘eigenaarschap’. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen tuin.
Een tuin voor de hele groep is minder kwetsbaar, vaak soortenrijker en span
nender. Meerjarige planten, zoals rabarber, aardbeien en fruitbomen kunnen
makkelijker een plekje krijgen.

Bakken
Moestuinbakken zijn handig als de
grond bij school niet geschikt is of bij
ruimtegebrek. Ze kunnen als com
pleet bouwpakket geleverd worden
maar je kun ze ook zelf (laten) tim
meren, kies dan wel onbehandeld
hout. De bakken zijn ingedeeld in
vakken, per vak één gewas. Heel
overzichtelijk! Met een verhoogde
bak kunnen kinderen vanuit een rol
stoel tuinieren. Zet bakken zo neer
dat de kinderen overal goed bij kun
nen, maak eventueel een smallere
bak (60 cm).
Water
Vooral bakken zijn kwetsbaar voor uitdroging. Water geven is een belangrijke
en leuke activiteit. Een buitenkraan, pomp of regenton scheelt veel geklieder
in school.

Tips:

• Als er weinig ruimte is, kijk dan of er buiten het schoolterrein mogelijkheden zijn
(een aangrenzend plantsoentje bijvoorbeeld). De gemeente is vaak bereid mee te
denken.
• Maak de bedden niet te breed (max. ca. 80 cm), zodat de kinderen overal gemak
kelijk bij kunnen. Zorg voor duidelijke paadjes, niet te smal en niet te breed.
• Deel de tuin (behalve de meerjarige planten) jaarlijks anders in, deze ‘vrucht
wisseling’ zorgt voor minder plantenziekten.
• In een kasje kunnen warmteliefhebbers zoals tomaten, paprika’s en pepers goed
groeien.
• Reuzehandig is een voorbeeldtuintje, waar alle werkzaamheden gedemonstreerd
kunnen worden.
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4] Wie kan helpen?
Je kunt natuurlijk het geluk heb
ben dat één van teamleden een
enthousiaste moestuinder is. Mis
schien zijn er ook (groot-)ouders
met groene vingers die willen
helpen. Fijn als er een vaste tuin
groep ontstaat, zodat niet alles
neerkomt op een actieve ouder of
leerkracht. Zorg wel voor een vast
aanspreekpunt.

Moestuinhulp
Voor advies, lesmateriaal en vaak ook voor aanvullend materiaal kun je
terecht bij het NME-centrum in je omgeving.
VELT (Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijze) is een specialist op het
gebied van ecologisch moestuinieren en biedt onder meer begeleiding en
lesideeën aan. https://velt.be/handleiding-schoolmoestuin

Landelijke ondersteuning, digitaal
Smaakmissie Moestuin
Digitaal lesprogramma. Bedoeld voor groep 1-4. Weinig ruimte nodig. Gratis
lesprogramma. Kosten: plantjes en eventueel bakken.
De smakelijke moestuinen
Zeer compleet programma, speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang.
De Makkelijke Moestuin
Gericht op iedereen die simpel met moestuinieren wil beginnen. Kinderen
kunnen met enige begeleiding zelfstandig werken in hun Makkelijke Moes
tuin, m.b.v. app, website en kindermoestuinboek. Geleverd kunnen worden:
houten bakken, grondmengsel, compost en verschillende zadenpakketten.
Onderzoekend tuinieren
De schooltuin als uitgangspunt voor concrete leerervaringen op het gebied
van natuur, wetenschap en techniek. Lespakket inclusief zadenpakket, leer
krachthandboek, leerlingtuinboeken, startbegeleiding.
Moesie de MoestuinCoach
Project van kenniscentrum De Cruydthof te Tricht. Mini- en maximoestuinen
‘voor kinderen en voor grote mensen’. 10 verschillende soorten zaden,
instructie per e-book.
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5] Welke groente kies je?
Om de moestuin tot een succes te
maken moet je aan allerlei dingen
denken. Het weer heb je niet in de
hand maar de keuze van de ge
wassen wel. Als je veel verschillen
de soorten kweekt is er altijd wel
iets dat het goed doet.

Succesnummers:
• Soorten die onder (bijna) alle omstandigheden goed groeien en tegen een stootje
kunnen. Klassiekers zijn: worteltjes, sla, uien, bietjes en sperziebonen.
• Spectaculaire groeiers oogsten verbazing alom! Hoge zonnebloemen, suikermais,
grote pompoenen en courgettes. Vergeet ook aardappels niet: één pootaardappel
levert wel 10 of meer piepers op!
• Snelle successen, zoals radijs, tuinkers (zaaien in een letter of hartjesvorm).
• Lekkere groente waar je op school soep of pizza mee kunt maken: wortelen, ui,
prei, bonen.
• Op een beschutte plek of in een kasje kun je ook tomaten, paprika’s of rode
pepers kweken.
• Tuinkruiden, zoals peterselie, bieslook, lavas, tijm verdienen een eigen plekje.

Tips:

• Allerlei groenten kun je zelf uit zaad opkweken of als plantjes kopen. Ook cour
gettes en pompoenen kunnen prima in de klas voorgezaaid worden. Een mix van
zaaien en planten spreidt het risico.
• Vaste planten zoals rabarber, aardbeien of een appelboom kunnen jaren op de
zelfde plek staan. Ze delen de tuin meteen in. Bessenstruiken vormen een mooie
afscheiding, net als druiven langs het hek.
• Een plattegrond van de tuin en een schema ‘Wat, Waar en Wanneer’ er gezaaid
wordt is onmisbaar. Houd dat samen met de kinderen bij!
• Houd rekening met zaai- en planttijden (nachtvorst) en met de schoolvakanties.
Kies soorten die voor of na de zomervakantie te oogsten zijn of zorg ervoor dat de
tuin in de zomervakantie verzorgd wordt.

8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardappel
Ui
Worteltjes
Sla/andijvie
Rode biet
Radijs
Boerenkool/palmkool
Sperzie- of snijbonen
Suikermais
Courgette
Pompoen

Toppers

groente en bloemen
•
•
•
•
•

Zonnebloem
Goudsbloem
Zinnia
Cosmea
Oost-Indische kers
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6] Materiaal en gereedschap
Gereedschap gebruik je om de grond los te maken, onkruid te wieden
en om te planten. Kies voor kwalitatief goed gereedschap, dat prettig in
een kinderhand past. Denk aan: schepjes (voor het uitplanten), schrepels
(handhak), of drietandjes (om de grond los te maken), emmers om onkruid
in te verzamelen en gieters met sproeikoppen om de plantjes water te ge
ven. Ander tuingereedschap dat van pas kan komen: een of meer spaden
(als er omgespit moet worden), cultivator of hark (om de grond fijn te ma
ken), kruiwagen(s).

Opbergen
Berg het gereedschap op in een
droge schuur of andere veilige plek.
Als alles een vaste plek heeft, zie je
snel of er iets ontbreekt. Maak het
na gebruik schoon met een harde
borstel. Voor de winter zorgvuldig
schoonmaken en invetten met een
beetje lijn- of zonnebloemolie.

Zaden en plantjes
Kies bij voorkeur voor biologisch zaad en plantgoed. Biologische zaden wor
den niet behandeld met bijvoorbeeld schimmelwerende of kiemremmende
middelen. Deze chemische stoffen hopen zich op in de voedselketen (bloe
men-bijen-vogels-roofvogels).

Tips:

• Kies gereedschap dat goed hanteerbaar is voor kinderen.
• Gebruik liever handgereedschap dan schoffels en harken met een lange steel,
daarmee gebeuren eerder ongelukken.
• Zorg ervoor dat na de les alles weer terug komt en schoon opgeborgen wordt.
• Gieters met 2,5 of max. 5 liter inhoud zijn groot genoeg, anders wordt het zwaar
tillen.
• Geef geen water als de zon volop op de planten schijnt, maar liefst ‘s ochtends.
Met een broes (sproeikop) imiteer je een regenbui, kleine plantjes kunnen niet
tegen een harde straal.
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7] De bodem is de basis
Planten groeien pas goed als de bodem in orde is. De grond moet los en
goed te bewerken zijn, voldoende voedsel voor de planten bevatten en
niet te droog of te nat zijn. De grond mag uiteraard niet vervuild zijn. Als
daar twijfels over bestaan kan dit nagevraagd worden bij de gemeente.
Hetzelfde geldt voor leidingen en kabels. Besteed daar dus aandacht aan
voor je gaat zaaien of planten.

Bodemdieren
Bodemdieren zoals regenwormen, duizendpoten en pissebedden zorgen er
voor - samen met allerlei bacteriën en schimmels - dat plantenresten worden
afgebroken. De vrijkomende voedingsstoffen zijn weer voedsel voor nieuwe
planten. Wormen graven gangetjes en brengen zo lucht in de bodem. Samen
verzetten de bodemdieren veel werk, koester ze!

Compost
Composteren is het omzetten van
plantaardig ‘afval’ in waardevolle
humus, die de bodem weer verbe
tert. Een prachtig kringloopproces.
Compost maken gaat niet vanzelf,
maar is de moeite waard om je in te
verdiepen.

Tips:

• De eerste grondbewerking kun je het beste laten uitvoeren door volwassenen met
tuinervaring. Verwijder daarna zo goed mogelijk de wortels van ‘wortelonkruiden’
zoals kweek of zevenblad. De kinderen kunnen daar prima mee helpen.
• Zandgrond is van zichzelf snel droog, breng er compost op aan, dat houdt het
vocht vast.
• Kleigrond wil wel eens erg hard zijn. Die structuur kun je verbeteren door zand en/
of compost toe te voegen.
• Besteed eens aandacht aan bodemdieren. Zie de bodemdierendagen.
• Om te bepalen of de grond voldoende voeding bevat kun je, tegen betaling, een
bemestingsadvies aanvragen. Hiervoor stuur je wat grond op en krijg je vervol
gens een schriftelijk advies voor evenwichtige bemesting.
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8] Helpers en plagers
Een gezonde bodem en sterke
planten voorkomen ziekten en
plagen het beste. Toch mislukt er
altijd wel iets, het ene jaar meer
dan het andere. Als je veel ver
schillende gewassen teelt, dan
spreid je het risico.

Helpers
Lieveheersbeestjes en hun larven zijn dol op luizen. Ook bijen zijn van har
te welkom op de moestuin, ze helpen bij de bestuiving. Misschien kan een
imker zijn kasten met honingbijen in de buurt plaatsen en meteen een bijen
les verzorgen. Nuttige insecten (en vlinders) kun je lokken door bloemen te
zaaien zoals goudsbloemen, zonnebloemen en cosmea.

Plagers
Slakken zijn gek op sla, coloradokevers lusten ‘onze’ aardappels, de rupsen
van koolwitjes (vlinders) knabbelen graag aan de koolplanten. Wegvangen en
ergens anders vrijlaten is de sympathiekste methode om ze kwijt te raken.
Chemische bestrijdingsmiddelen horen niet in een (kinder-)tuin. Bescherm
zaailingen en jonge planten door ze af te dekken, eventueel met netten. Om
te voorkomen dat vogels daarin vast komen te zitten, kun je beter blauwe
netten kiezen dan groene of zwarte.

Tips:

• Maak de tuin aantrekkelijk voor insecteneters. Hang bijvoorbeeld nestkasten voor
vogels op en maak een hoop met takken en blad voor egels. Egels en vogels eten
graag plaagdieren.
• Om wilde bijen te lokken kun je een bijenhotel maken.
• Bescherm zaailingen, bijvoorbeeld met een plastic kapje.
• Kies liefst ‘enkele’ in plaats van ‘dubbele’ bloemen. ‘Enkele’ bloemen bevatten
meer stuifmeel en nectar voor insecten.
• Geurende planten houden belagers vaak op afstand. Plant bijvoorbeeld afrikaan
tjes tussen de aardappels en koriander of dille tussen de kool.
• Omgebogen gaas rond een bedje of oude vorken in de grond
houden katten uit de buurt.
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9] Van zaaien tot oogsten
In de tuin maak je de seizoenen heel bewust mee. Van de eerste koude
voorjaarsdagen waarin je de grond bewerkt tot de herfst waarin de tuin na
de laatste oogst weer leeg raakt.
Wieden
Behalve het gezaaide gaan er ook
ongewenste planten, ‘onkruid’, groei
en. Dat moet regelmatig weggehaald
worden, anders overgroeit het de
rest. Wieden van kleine plantjes kan
het beste met de hand gebeuren,
later met een handhakje (schrepel).
Onkruid verzamel je (met wortel en
zonder aarde) in een emmer en gooi
je later op de composthoop.

Zaaien en planten
Zaaien is een precies karweitje en
voor veel kinderen best lastig, doe
het voor. Zaai in onkruidvrij gemaak
te grond. Markeer de rijtjes met
stokjes, een touwtje erboven of licht
zand in het geultje. Dat helpt om
straks de kiemplanten te herkennen:
een rijtje dezelfde plantjes is vast het
gezaaide!
Niet alles hoeft gezaaid te worden:
plantjes van kool, sla en andijvie kun
je kopen op de markt of in een tuin
centrum. Het ziet er meteen leuk uit
en de kans op mislukking is kleiner.

Oogst
Verzorgen van de tuin is leuk, maar
het draait om de oogst!
Je kunt de oogst:
• Op school verwerken (salade, soep,
kruidenboter, jam).
• Mee naar huis geven, samen met
lekkere recepten.
• Op het schoolplein verkopen in een
groentekraam. Kinderen worden zich
meteen bewust van de waarde van
hun groente. Van het geld kunnen
weer zaden worden gekocht.

Winterklaar
Tuinier je in de volle grond, maak
dan in de herfst de grond onkruid
vrij en zaai een groenbemester in,
bijvoorbeeld winterrogge of luzerne.
Groenbemesters verbeteren de
bodem en remmen onkruidgroei.
In het vroege voorjaar wordt alles
ondergespit. Tuinier je in bakken dan
kun je volgend jaar beter met verse
grond beginnen.

Tips:

• Houd logboekjes bij met verslagjes, foto’s en tekeningen.
• Fijn zaad (zoals van worteltjes) kun je mengen met vochtig zand, dan is het mak
kelijker te verdelen.
• Zorg ervoor dat er regelmatig iets te oogsten valt (in bakjes of manden).
• Modderige groente met beestjes wordt thuis vaak weggegooid, geef daarom
redelijk schone groente mee.
• Vier een oogstfeest als er veel te oogsten valt (meestal kort voor en
na de zomervakantie). Bijvoorbeeld met een proeverij van zelf
klaargemaakte lekkernijen uit de tuin.
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10] De smaak te pakken?
De schooltuin hoeft natuurlijk niet beperkt te blijven tot een moestuin met
alleen groente. Bloemen maken de tuin aantrekkelijker voor onszelf maar
ook voor insecten en vogels. De moestuin kan ook deel uitmaken van een
grotere schooltuin, waar naast moestuingewassen en bloemen ook andere
planten groeien.

Een groen schoolplein
Je kunt ook het hele schoolplein vergroenen. Daarbij kun je naast het moes
tuinieren ook denken aan natuurlijk spelen en natuureducatie. Het verhoogt
de schoonheid van het schoolterrein, daagt kinderen uit tot veel diverser spel
en biedt een omgeving voor buitenlessen.

Tips:

• De tuin kan ook de aanleiding zijn
voor excursies naar tuinderijen, an
dere (moes)tuinen, of voor kook- en
smaaklessen.
• Het programma Jong leren Eten biedt
subsidiemogelijkheden voor moes
tuinieren, kooklessen en bezoek aan
een educatieboer. Maak daar gebruik
van!
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11] Meer informatie
Boeken
De Groene Hemel, kindertuinen, Bert Ydema, Kosmos
Uitgevers B.V., 2008 (incl. DVD). ISBN 978-90-215-1407-7.
De eeuwige moestuin, zaaien op de Zuidas, Petra Bloe
mers e.a.; Uitgeverij Rubinstein, 2014 (incl. DVD), ISBN
9789047617693.
Mijn eerste moestuin, (voor kinderen vanaf 9 jaar), Bram
Wolthoorn en Roger Klaassen, KNNV Uitgeverij, 2013.
ISBN 978 90 5011 454 7.
Zie zo zaai je! (voor kinderen vanaf 8 jaar), Annelie Jo
hansson, Christofoor, 2015. ISBN 978 90 6038 798 6.
Schooltuinboek, met de klas werken in een schooltuin
tje, Plattelandsklassen vzw Bestellen
De milieuvriendelijke moestuin, Gids voor de gezonde
teelt van groenten en fruit. Arco Goedkoop, Joop Kiers.
Roodbont, 2002. ISBN 90-75280-40-8.
Handboek ecologisch tuinieren, Geert Gommers, Frank
Petit-Jean, samenwerkende uitgevers Vof, 2014, ISBN
9789081612890.
Ecologisch tuinieren voor beginners, Geert Gommers en
Greet Tijskens, Uitgave Velt, ISBN 9789080062672.
Wetenschappelijke achtergrond
M.C.E. Battjes-Fries, 2016 (WUR): Effectiveness of Nutriti
on education in Dutch primary schools
Edris Nurdy, Asia Sarti, Coosje Dijkstra, Jacob J. Seidell,
2017 (VU): Sowing Seeds for Healthier Diets: Children’s
perspectives on School Gardening
Leuven, J.R.F.W., A.H.M. Rutenfrans, A.G. Dolfing &
R.S.E.W. Leuven, 2018. School gardening increases knowl
edge of primary schoolchildren on edible plants and pref
erence for vegetables. Food Science and Nutrition. DOI:
10.1002/fsn3.758
Websites
Lesaanbod en -materiaal
www.groengelinkt.nl
https://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod
http://boerderijschool.nl/onderwijsconcept
https://www.boerderijeducatienederland.nl
https://winkel.ivn.nl/moestuin-lespakket.html
https://www.smaakmissies.nl/missie/moestuin/
http://onderzoekendtuinieren.nl/

Moestuinpakketten en -bakken
https://www.makkelijkemoestuin.nl/
http://moestuincoach.nl/index.html
https://www.smakelijkemoestuinen.nl/2018/
Moestuinieren
https://www.avvn.nl/medegebruik-natuur-milieu;
https://www.avvn.nl/bemestingsadvies;
www.velt.nu/schoolmoestuin
https://www.velt.nu/composteren
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinie
ren/
http://stichtingoase.nl/moestuinieren-met-kinderen_2
Speelnatuur en Groene Schoolpleinen
www.groeneschoolpleinen.nl Voor als je het hele school
plein wilt vergroenen
www.springzaad.nl Van stappenplan tot achtergrondinfo
over speelnatuur
http://www.stichtingoase.nl Voor natuurrijke tuinen,
parken en heemtuinen
Films
Allerlei korte, praktische instructiefilmpjes van tuinkers
zaaien tot aardappels oogsten, een aanrader! www.
schooltuinenleiden.nl/36543680.
Aardappels kweken in een zak. Leuk om te doen als je
weinig plek hebt!
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Jong Leren Eten

Het programma Jong Leren Eten
2017-2020 begeeft zich op het snij
vlak van gezondheidseducatie en
natuur- en milieueducatie. 
Jong Leren Eten hecht, naast gang
bare lessen over gezonde en duur
zame voeding, veel waarde aan de
combinatie met activiteiten buiten
het klaslokaal of de school. Educatief
aanbod vanuit Gezonde school,
Smaaklessen, EU-Schoolfruit, de
Gezonde Schoolkantine, boerderij
bezoek, schooltuinen, excursies
en kooklessen. Ervaringsgericht
leren met praktische vaardigheden
verdiept immers de kennis van de
leerlingen en maakt die kennis voor
hun toepasbaar. In elke provincie
zijn Jong Leren Eten-makelaars actief
die samenwerken met Gezonde
School-adviseurs; zij zorgen samen
voor herkenbare regionale accenten.
www.jonglereneten.nl
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BIJLAGE 10b
buitentijd is leertijd, mark mieras

BUITENTIJD
= LEERTIJD
Editie 2

“Buitenlessen zijn waardevol en ook de tijd op het
schoolplein draagt bij aan leerprestaties. Buiten slaan
de hersenen aan het verteren wat in de klas werd
geleerd.”

LITERATUURSTUDIE | 2018 | MARK MIERAS

Mark Mieras is wetenschapsjournalist
gespecialiseerd in neuropsychologie (zie
www.mieras.nl). Eerder schreef hij onder
andere de literatuurstudie “Beetje groen,
grote invloed” over groene schoolpleinen.
Hij schreef deze literatuurstudie in opdracht
van Jantje Beton en IVN Natuureducatie in
het kader van de Nationale Buitenlesdag.
Meer informatie op: www.buitenlesdag.nl

2

BUITENTIJD = LEERTIJD
Hoe meer tijd er is voor instructie en oefening

Het Finse en Japanse onderwijs staan in de

in de klas hoe beter de prestaties… denken we.

wereld bekend om hun hoge prestatiescores

Onderzoek wijst in een andere richting. Jantje

(PISA-scores). Opmerkelijk genoeg hebben

Beton en IVN Natuureducatie vroegen weten-

Finse kinderen lange vakanties en relatief korte

schapsjournalist Mark Mieras om het onder-

schooldagen die ze net als de kinderen in Japan

zoek op een rijtje te zetten. Buitenlessen zijn

bovendien een kwart van de tijd op het school-

waardevol, speeltijd op het schoolplein draagt

plein doorbrengen. Weer of geen weer, na 45

op allerlei manieren bij aan leerprestaties en

minuten les worden ze door hun leraren voor

cognitieve ontwikkeling, en buiten is er meer

15 minuten naar buiten gelaten. Na drie kwar-

zuurstof om na te denken.

tier lijkt hun accu leeg, en moet eerst worden
opgeladen.4 Is dat bij kinderen elders in de
wereld anders? Nee, waarschijnlijk niet, maar
die hebben niet geleerd om erop te letten en dus
ploeteren ze voort.

GEZONDE LUCHT
Regelmatig een frisse neus voor de leerlingen,
en ventilatie van het klaslokaal, draagt in letterlijke zin bij aan het leerklimaat. In de buitenlucht
zit 350 delen kooldioxide per miljoen delen lucht
(ppm). In Nederlandse klaslokalen vol leerlingen ligt deze concentratie, met een gemiddelde
‘Na drie kwartier lijkt de accu leeg, en moet
eerst worden opgeladen.’

waarde van 1524 ppm, ver hierboven, en zelfs
ruimschoots boven de toegestane grenswaarde
van 1200 ppm.5 Incidenteel zijn zelfs waarden

De moderne mens leeft vooral binnen. Gemid-

gemeten tot 5000 ppm.6

deld zitten we negentig procent van onze tijd

Zelfs nieuwe schoolgebouwen hebben vaak een

tussen vier muren.1 Daar zijn we aan gewend,

slechte ventilatie. De Universiteit Maastricht

we weten niet beter. Ook kinderen zitten steeds

doet grootschalig onderzoek naar het nadelige

vaker binnen. De opkomst van computer, tablet

effect op het leren. De verhoogde concentratie is

en spelcomputer versterkten een trend die

slecht voor prestatie, dat weten we al. Hoe meer

al decennia voortkruipt.2

En hun schooltijd

kooldioxide er in de lucht zit, en hoe vochtiger

brengen kinderen al even inpandig door. Al jong

de lucht, hoe lastiger het is voor kinderen om

leren ze om urenlang cognitief actief te zijn en

de aandacht bij de les te houden. In een eerder

lichaamssignalen te negeren, afgezien van zo

onderzoek door TNO bleek dat het aantal reken-

nu en dan even naar het toilet.

en taalfouten opliep naarmate de luchtkwaliteit

3

afnam.

3

Zonder goede ventilatie maakten leerlingen vijf

werden kinderen onderling vergeleken met een

procent meer reken- en twintig procent meer

zelfde economische en sociale achtergrond. In

taalfouten. Onderzoekers in het Amerikaanse

hun artikel luiden de onderzoekers de noodklok,

Berkeley hielden recent elf vergelijkbare studies

want ruim de helft van de onderzochte 596

tegen het licht en becijferen een prestatieda-

kinderen had in 2013 een motorische achter-

ling tot vijftien procent. Er is, zo schrijven zij,

stand.12

7

‘overtuigend bewijs’ voor een verband tussen
verbeterde leerprestaties en frisse lucht.8

Meer beweging op school helpt. Basisschoolleerlingen deden tot 2009 in de Amerikaanse

Meer buitentijd zou dus beter zijn. De trend in

staat Kansas mee aan een programma tegen

het onderwijs is omgekeerd: pauzetijd staat

overgewicht, met veel beweging tussen de

in veel westerse landen onder druk om extra

lessen door. Na drie jaar waren ze niet alleen

instructietijd te winnen.9 Dat doen scholen na-

afgevallen maar hadden ook hogere cijfers voor

tuurlijk met de beste bedoelingen. Hoe meer

rekenen, lezen en spellen, in vergelijking met

tijd er is voor instructie en oefening hoe beter

leerlingen die door loting in de controlegroep

de prestaties… denken we. Onderzoek wijst in

waren beland.13 Onderzoek aan de Rijksuniver-

een andere richting: met meer sport en spel,

siteit Groningen toont eenzelfde patroon.14

met meer beweging, een beter lichaamsbesef
en meer scharreltijd kunnen leerlingen ook
cognitief beter presteren. Zuurstof is dus zeker
niet de enige factor. Er is ‘een overweldigende
bewijslast’, concludeert een overzichtsstudie,
dat minder gestructureerde activiteit een waardevolle en tijd effectieve aanvulling vormt op het
gestructureerde lesaanbod.10

“Na drie jaar waren ze niet alleen afgevallen maar
hadden ook hogere cijfers voor rekenen, lezen en
spellen...”
Stevige fysieke inspanning stimuleert de hersenen om meer groeifactoren te produceren.
Dat zijn stoffen die hersencellen prikkelen om
sneller nieuwe verbindingen te laten groeien

4

BEWEGEN

en bestaande verbindingen aan te passen.15 Uit

Onderzoekers maken zich zorgen over de be-

spanning geruime tijd blijft doorwerken. Muizen

wegingsarmoede van kinderen. Gebrek aan

die een maand lekker hadden kunnen rondren-

beweging remt ook de cognitieve ontwikkeling.

nen bleven daarna nog enige tijd meer nieuwe

Leerlingen van negen tot twaalf jaar die mo-

hersencellen aanmaken in hun geheugencen-

torisch en conditioneel minder goed ontwik-

trum. En die hersencellen groeiden sneller. Niet

keld zijn, zijn gemiddeld ook achtergebleven in

gek dat de sportmuizen ook beter waren in

de leervakken.11 In een Portugees onderzoek

patroonherkenning.16

onderzoek bij muizen weten we dat fysieke in-
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Intensief bewegen helpt ook om de aandacht te

nuten in een stevig tempo over een loopband

verbeteren. Kinderen van tien tot zeventien met

te lopen, voerden de leestijd daarna beter uit.

ADHD, een storing van het aandachtssysteem,

Onderzoekers registreerden in hun hersen-

scoorden aanzienlijk beter als zij tijdens de aan-

golven een sterkere P3-golf, een maat voor

dachtstest mochten bewegen. Ook de andere

het vermogen om de aandacht te richten. Het

leerlingen hebben er voordeel bij. Onderzoekers

effect was wel van beperkte duur: bij de wiskun-

aan de Rijksuniversiteit Groningen lieten 260

deopgaven die na het lezen op het programma

kinderen puzzels oplossen. De helft had vooraf

stonden, leek het effect alweer ingezakt.20

stevig gerend. De renners puzzelden duidelijk

In een vervolgonderzoek werden tweehonderd

het best en dat kwam volgens de onderzoekers

kinderen tussen zeven en negen volgens het lot

omdat hun executieve functies, zoals aandacht

in twee groepen ingedeeld. De ene helft ging een

en werkgeheugen, beter werkten.18 Een vergelijk-

aantal maanden lekker sporten, de andere helft

baar onder-zoek aan de Vrije Universiteit leidde

werd op de wachtlijst gezet. Toen beide groepen

tot vergelijkbare resultaten. Leerlingen die niet

werden getest was er een robuust verschil: de

alleen bij aanvang maar ook nog na 90 minuten

sportgroep kon de aandacht beter richten dan

voor 20 minuten mochten rennen hadden hier

de wachtlijst-groep. En veelzeggend: de leer-

veruit de beste testscores.

lingen in de sportgroep die het meest gesport

17

19

Kinderen van negen die aan de Universiteit van
Illinois hun leestest onderbraken om twintig mi-

hadden, hadden gemiddeld ook de grootste
voortgang gemaakt.21

Kinderen die hun leestest onderbraken om twintig minuten in een stevig tempo over
een loopband te lopen, voerden de leestijd daarna beter uit.

5

BEHENDIGHEID

Het zijn de kleine hersenen die de complexe

Bewegen afwisselen met leren werkt dus goed.

hersendeel is nauw verbonden met de frontale

Ook de zelfregulatie verbetert daardoor. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld
gedragen zich daarna beter in de klas, ze zijn
taakgerichter.22 23 Hier draait het effect niet in de
eerste plaats om de sportieve inspanning maar
om de aard van de beweging: zet je de leerlingen
op een loopband dan is het gedragseffect geringer.24 Behendigheidsspelen als tikkertje, voetbal,
hinkelen en touwtjespringen doen een direct
beroep op executieve functies als werkgeheu-

bewegingen bij fysiek spel coördineren. Dit
cortex, waar de executieve functies zitten. Onderzoekers denken dat deze verbinding ontstaat
in de fase waarin een jong kind zijn omgeving
gaat ontdekken en daarbij allerlei problemen
moet overwinnen. Zo knopen de motorische
centra zich aan de denkprocessen, en daarom
doen motoriek en cognitie de rest van je leven
een beroep op dezelfde centra voor zelfcontrole.27

gen, zelfbeheersing en cognitieve flexibiliteit.25
Ook bij jonge kinderen draagt spelgedrag bij aan

“We weten al meer dan honderd jaar dat kinderen

de ontwikkeling van executieve vaardigheden.26

beter leren wanneer ze regelmatig hun aandacht

“Hoewel we spel vaak frivool vinden kan het wel

kunnen spreiden of kunnen pauzeren.”

eens essentieel zijn,” schrijven de onderzoekers
voorzichtig.

De koppeling van motoriek en cognitie is het
sterkst voor bewegingen waar armen of benen
moeten worden gecoördineerd, bij sequentiële
bewegingen en daar waar timing belangrijk is.
En dan het sterkst bij kinderen tussen vijf en tien
jaar.28 De ontwikkeling van motoriek en cognitie
is bij deze leeftijdsgroep nauw verweven: touwtjespringen stimuleert naast de spieren ook
executieve functies als werkgeheugen, coördinatie, zelfbeheersing en aandacht. Aan het begin
van de puberteit dunnen de vele verbindingen
tussen premo-torschors en de frontaalshors uit
en verdwijnt deze nauwe relatie.29
De ontwikkeling van beweging en denken gaat

6

Speelse beweging lijkt leerlingen ook te helpen om

bij kinderen en pubers gelijk op met de ontwik-

een beter ruimtelijk inzicht te ontwikkelen.

keling van de witte stofbanen, waarlangs infor-
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matie door de hersenen stroomt.30 Beter leren

gemakkelijker ‘grip’ krijgen op de woorden.38

bewegen en leren denken, dragen beide bij aan

Gebaren horen bij taal. Vandaar ook dat blinden

de ontwikkeling van dit snelwegennet, en daar

gebaren als ze praten, zelfs onderling.

hebben beide ontwikkelingen voordeel van. In
een New Yorks onderzoek maakten 169 leerlingen (groep vier) die dansles kregen ook een
sprong voorwaarts in leesvaardigheid.31

Cognitie is dus lichamelijker dan we altijd
dachten. Ook bij volwassenen, hoofdrekenen
gaat bijvoorbeeld ook bij hen gepaard met een
verhoogde spanning in de vingerspieren.39

40

Speelse beweging helpt leerlingen ook om een

In ons hoofd zijn de circuits voor tellen en

beter ruimtelijk inzicht te ontwikkelen. Leerlin-

vingerbeweging onlosmakelijk verbonden.41 Wie

gen met een beter evenwichtsgevoel hebben

vrij rondloopt is aanzienlijk vindingrijker in het

een jaar later een meer dan gemiddelde vooruit-

oplossen van puzzels dan wie een gebogen of

gang geboekt in hun ruimtelijke inzicht.32 Ruim-

rechthoekig pad volgt.42 In een overzichtsarti-

telijk inzicht is belangrijk voor onder andere

kel over al deze ontdekkingen schrijft de Britse

rekenen en wiskunde. Bij jonge kinderen is ook

psycholoog Guy Claxton: “Het lichaam is heel

een relatie gevonden tussen taalontwikkeling en

wat meer dan een voertuig om de hersenen in

spel.33

het klaslokaal te brengen. Het verdient een belangrijker en geavanceerdere rol op school dan

LICHAAMSGEVOEL

alleen ‘stoom afblazen’ op het schoolplein of
het sportveld.”

Buitenspel verbetert de conditie en stimuleert
beweging, én het helpt leerlingen ook aan
een goed lichaamsgevoel. En ook dat helpt ze
beter leren. Het onderzoeksterrein embodied
cognition levert daarvoor talloze aanwijzingen.
Kinderen met een beter lichaamsbewustzijn en
kinderen die hun lichaam beter gebruiken bij het
leren, presteren beter tijdens de les.34
Kinderen die handelingen fysiek inbeelden
leggen die beter vast.35 Kinderen die gebaren
maken bij het rekenen, begrijpen de sommen
daarna beter.36 En ook taalverwerking heeft
een motorische component. Werkwoorden activeren je spieren.37 Omgekeerd geldt dat jonge

Kinderen die gebaren maken bij het rekenen,

kinderen die bij het praten veel gebaren maken

begrijpen de sommen daarna beter.

7

SCHARRELTIJD
Het inzicht dat lichaam en geest zo nauw verbonden zijn, heeft op Amerikaanse scholen
geleid tot pauzes die georganiseerd worden als
een gymles. Gestructureerde sportieve activiteit
is echter iets anders dan vrij spel. Beide zijn
waardevol, maar ze zijn niet uitwisselbaar.43 In
je pauze eventjes geen gedwongen activiteit,
ook dat is belangrijk. We weten al meer dan
honderd jaar dat kinderen beter leren wanneer
ze regelmatig hun aandacht kunnen spreiden of
kunnen pauzeren.44

Tijdens bijvoorbeeld hinkelen herschikt het default
mode netwerk de kennis in je hoofd zodat puzzel-

Pauzes en andere momenten met een lage
cognitieve belasting vormen een aanvulling
op intensief leren. Lezen, schrijven, rekenen en
aandachtig luisteren doen we met ons actienetwerk. Zodra de activiteit hier daalt schakelen
de hersenen een tweede netwerk in. Dit default
mode netwerk kenmerkt zich door dagdromen:
de leerling vindt zichzelf terug in heel andere
gedachten, niet relevant voor wat het aan het
doen is. Aan die dwaalgedachten heeft het
dagdromen zijn slechte naam te danken. Maar
een dagdroom is het topje van een ijsberg aan
waardevolle hersenprocessen.
Terwijl de leerling wat kuiert, schommelt, hinkelt

stukjes in elkaar vallen.

Dit integratie- en incubatieproces is goed onderzocht. Proefpersonen kunnen zich ruimtelijke informatie zeven dagen later beter herinneren wanneer ze direct na het leren tien minuten
pauze krijgen.46 Proefpersonen lossen een
opgave beter op als ze halverwege even mogen
pauzeren.47 Ook het werkgeheugen verbetert na
een korte onderbreking van de werkzaamheden.
Maar wordt er tijdens de pauze een videogame
gespeeld dan blijft het effect geringer.48 Het
pauzeeffect is het grootst bij een lichte cognitieve belasting als sociale conversatie, wandelen, schommelen, wieden of kleuren.49

of naar de blaadjes van een boom kijkt, zijn z’n
hersenen zichzelf aan het ordenen. Want dat
is wat het default mode netwerk doet: recente
kennis integreren en vastleggen, ervaringen ver-

Fysiek ongestructureerd spel wordt door ouders

binden, problemen oplossen en nadenken over

en leerkrachten vaak als risicovol gezien. Kin-

toekomstige situaties.

Het netwerk herschikt

deren halen rare toeren uit. Ze kunnen van

de kennis in je hoofd zodat puzzelstukjes in

speeltoestellen vallen of blijven haken aan een

elkaar vallen, de grote lijn zichtbaar wordt en je

hek. Vrij spel is niet zonder risico. De statistiek

een breder perspectief kunt kiezen.

laat echter zien hoe goed spelende kinderen met

45

8

RISICO’S
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die risico’s kunnen omgaan. In een omvangrijke

wanneer ze zelf stukjes van de wereld ontdek-

inventarisatie in Canada kwamen onderzoekers

ken. Hun geheugencentrum hippocampus is

tot een score van 0.15–0.27 medische te be-

dan beter verbonden met de rest van de herse-

handelen kwetsuren op duizend uur spel. Dat

nen.54 Eigen keuzes worden ook als waardevol-

is één ge-broken pols of opengehaalde arm op

ler ervaren waardoor de intrinsieke motivatie

3700 tot 6600 uur spelen.

groeit.55

50

Het is de vraag of

het wegnemen van de risicofactoren of het aan
banden leggen van het spel niet juist tot grotere
risico’s leidt. Juist in het vrije spel leren kinderen met risico’s omgaan en deze te vermijden.51

Veel docenten onderschatten hoe goed kinderen in een minder gestructureerde omgeving
kunnen leren. Reeds jonge kinderen kunnen informatie uit verschillende bronnen combineren

Riskant spel gaat samen met sociale gezond-

en analyseren.56 Daarin zijn ze zonder instructie

heid. Ruw spel verhoogt niet de agressie en wel

nog doortastender en vasthoudender dan met

de sociale vaardigheden, concludeert een over-

instructie door een volwassene.57

zichtsstudie.52 De onderzoekers bepleiten zelfs
om meer risicovolle buitenspelmogelijkheden
voor kinderen te scheppen “als middel om hun
gezondheid en een actieve levensstijl te bevorderen.”

BUITENLES
Leren, dat doe je in Nederland nog altijd vooral
in de klas. In een Nederlands onderzoek zegt
73 procent van de leerlingen nooit buitenles te
krijgen. Van hen zegt 82 procent buitenles leuk
te vinden of leuk te lijken. Hoe hoger het leerjaar
hoe hoger het percentage leerlingen dat graag
(vaker) buiten les zou krijgen omdat: “dan ben
je tenminste buiten”; “je in het zonnetje kan
zitten”; “je meer zuurstof krijgt”; “het binnen
heet is”; “het anders is dan andere lessen”.53
Docenten vinden het vaak lastig dat leerlingen
buiten meer ruimte hebben voor eigen impulsen. Voor de diepte van hun leerproces zijn die
impulsen echter een voordeel. Hun hersenen
leggen kennis beter vast wanneer leerlingen
zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces,

“Docenten onderschatten hoe goed kinderen in een
minder gestructureerde omgeving kunnen leren.”
Zelf de wereld ontdekken is een aanvulling op
de gestructureerde instructie in de klas, geen
alternatief. Het ene kan niet zonder het andere.
Buiten leren werkt vooral goed wanneer leerlingen binnen in de klas al kennis hebben verworven die hen helpt om gericht te ontdekken en
onderzoeken. Kennis is de basis voor nieuwsgierigheid en helpt de aandacht te richten. De
juiste focus voorkomt dat het werkgeheugen
van de leerlingen eenmaal buiten overladen
raakt, wat het zelf ontdekken juist belemmert.58
Het helpt ook als een leraar de ontdekkingstocht begeleidt door de juiste (open!) vragen te
stellen. Buitenlessen moet je, net als binnenlessen, goed voorbereiden.
Buitenles stimuleert met name de jongens om
meer te bewegen gedurende de dag. Dat ze
bij de buitenles gestimuleerd worden om te
experimenteren, te onderzoeken en te bouwen
prikkelt hen om ook in hun eigen tijd fysieker te
zijn. Zo concluderen Deense onderzoekers, die
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Zelf de wereld ontdekken is een aanvulling op de gestructureerde instructie in de klas.

leerlingen in 33 klassen uitrustten met bewe-

speelomgeving stimuleert meisjes om meer te

gingsmeters die ze het etmaal rond moesten

bewegen. Zowel meisjes als jongens vertonen

dragen. Jongens die minimaal 150 minuten per

een grotere variatie aan spelgedrag met meer

week buitenles hadden, waren door de dag heen

rollenspel, springen, klimmen, graven, tillen,

ruim twintig minuten langer matig tot intensief

harken, bouwen en ontdekken.63 64

aan het bewegen in vergelijking met leeftijdgenoten die uitsluitend binnen les hadden. Beweging en fysiek spel zijn voor jongens, meer dan
voor meisjes, belangrijk om hun stress kwijt te
raken. Bij de meisjes was er in dit onderzoek
geen verschil in lichaamsbeweging.59 Andere
onderzoeken vonden bij hen wel een positieve
invloed, maar ook daar was die niet zo groot als
bij de jongens.60

ka–Lincoln lieten kinderen van vier tot acht jaar
twintig minuten door een park wandelen en vergeleken daarna hun leerprestaties met die van
kinderen die even lang hadden gelopen, maar
dan door straten. Ze hadden aanzienlijk meer
gerichte aandacht en ook hun werkgeheugen
werkte stabieler, waardoor ze beter konden
leren.65 Bij volwassenen is hetzelfde vastgesteld.66

GROENE OMGEVING

Stadskinderen die meer natuur in hun leef-

Regelmatig naar buiten is dus in veel opzich-

omgeving hebben, gedragen zich beter in de

ten goed voor leren. Ook de omgeving maakt
daarbij uit. Op een groen schoolplein of in een
natuurlijke omgeving vertonen kinderen meer
buitenspel.61

Een

open,

ongestructureerde

speelomgeving nodigt uit tot verkennend spel,
tot onderzoekend ontdekken.62 Een groene

10

Onderzoekers aan de Universiteit van Nebras-

klas en kampen minder vaak met gedrags- en
aandachtsproblemen.67 Kinderen die de kans
hebben regelmatig door een park te rennen zijn
ook minder gevoelig voor de symptomen van
ADHD.68 Onderzoekers bepleiten ‘een dagelijkse
dosis natuur’ als vast onderdeel in de begelei-
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ding van deze groep kinderen.69 Kinderen die

klas, voor het leerproces veel op. Veel meer dan

veel in een groene, natuurlijke omgeving spelen

we doorgaans beseffen.

hebben ook minder kans om ADHD te ontwikkelen.70 Kinderen in een groene wijk blijken
bovendien beter in staat te zijn om hun executieve functies te ontwikkelen. Sleutelfuncties als
werkgeheugen en aandacht maak-ten relatief
snellere voortgang in twaalf maanden dat de
leerlingen werden gevolgd.71
Meer groen helpt leerlingen ook beter doorzetten. De zelfdiscipline van schoolmeisjes is voor
twintig procent bepaald door de hoeveelheid
groen die ze vanuit hun huis kunnen zien.72 Bij
jongens ontbreekt die relatie. De onderzoekers
vermoeden doordat jongens meer buitenspelen,
en voor hun doses groen dus minder afhankelijk
zijn van de boom voor hun huis.

Deze literatuurstudie beschrijft een reeks positieve effecten. De ontwikkeling van motoriek
en cognitie is bij basisschoolleerlingen nauw
verweven. Beweging stimuleert de fysiologie
van de hersenen om te ontwikkelen, fysiek spel
verbetert het ruimtelijk inzicht, de executieve
vaardigheden en de werkhouding, een beter lichaamsgevoel helpt leerlingen beter denken.
Buitenactiviteit

geeft

leerlingen

bovendien

ruimte voor integratie en incubatie, om te verteren en toepasbaar te maken wat tijdens de les
werd geleerd. Buitentijd stimuleert leerlingen
tenslotte hun eigen impulsen te volgen, om zich
meer eigenaar te kunnen voelen van hun ontwikkeling, dat laat hun geheugen beter werken.
Al die voordelen worden nog eens versterkt
doordat buitenlucht meer zuurstof en aanzienlijk
minder kooldioxide bevat, en daardoor verkwikt
en de aandacht scherpt. Los daarvan levert een
groene omgeving een extra stimulans voor aandacht, incubatie en cognitieve ontwikkeling. Een
groene omgeving verrijkt zowel bij jongens als
meisjes het vrije spel. Gerichte activiteiten op

Een groene omgeving verbetert de leerprestaties.

CONCLUSIE
Leren is iets anders dan het downloaden van informatie. Kennis verwerven en betekenis geven
is een proces van proberen, experimenteren en
corrigeren, van herkauwen en verteren, en dit
gebeurt deels offline, zonder dat we het beseffen. Ook al lijken leerlingen buiten het klaslokaal
minder gericht op leren, toch levert buitenspel
en buitenles, als afwisseling op het leren in de

het schoolplein dragen, met name bij jongens,
ook bij aan hun exploratieve spel. Na buitenlessen rennen en klimmen zij meer, gedurende de
dag.
Voor de meeste van deze effecten is uitgebreid
en overtuigend bewijs. Dat leerlingen op Nederlandse scholen, in tegenstelling tot die in
bijvoorbeeld Scandinavië, Engeland en Amerika
zoveel stilzitten is in strijd met wetenschappelijke inzichten en is vooral een kwestie van
traditie.
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BIJLAGE 10c
factsheet onderzoek leerkracht groene schoolpleinen

Groene schoolpleinen zijn schoolpleinen met een aantal natuurlijke
elementen. Het gaat om elementen zoals: zand, speelwater, bomen,
struiken, bloemen, dieren, vijvers, grasvelden en schooltuinen.
Kenmerkend aan een groen schoolplein is dat de natuurlijke
elementen zo zijn aangelegd dat kinderen er in en met de natuur
kunnen spelen en leren. Het gaat om: verwonder- & ontdekplekken,
klim- & klauterplekken, waterspeelplekken, verstopplekken,

Onder meer verstedelijking en drukke agenda’s maken het voor
kinderen een hele uitdaging om in contact te komen met de natuur.
Volwassenen zijn hier bezorgd over. Uit steeds meer onderzoek blijkt
dat natuurlijke omgevingen een essentiële bijdrage leveren aan het
welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn er wereldwijd
initiatieven om kinderen in contact te brengen met natuur. Eén van
deze initiatieven is het vergroenen van schoolpleinen.

• welbevinden

na de pauze in de klas

• het concentratievermogen

In deze factsheet lees je wat het vergroenen van een schoolplein
voor leerlingen betekent. We dagen je met kleine opdrachten uit de
waarde van het schoolplein voor je eigen klas te onderzoeken.

Hogeschool Leiden, Thomas More Hogeschool Rotterdam,
Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen hebben
daarom de handen ineen geslagen om in samenwerking met Fonds
1818, IVN en Stichting Sophiascholen, ‘De ‘leer’-kracht van groene
schoolpleinen’ te onderzoeken.

schaduw- & picknickplekken, beschutte rustplekken, uitdagende
beweegplekken, avontuurplekken en bouw- & creëerplekken.
Alhoewel er veel aanwijzingen zijn dat natuurervaringen van groot
belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen is nog weinig bekend
over de impact van vergroende schoolpleinen op leerlingen.

Onderzoek naar de ‘leer’kracht van groene schoolpleinen

Wat betekent het vergroenen van
een schoolplein voor leerlingen?

• bewegen en spelen op het plein

• de waardering van het plein

vergroenen van schoolpleinen op:

Onderzoek naar de impact van het

DOEL VAN HET ONDERZOEK

2

Een tweede nameting op dezelfde 10 scholen.

2016 NAMETING 2

5 van de 10 scholen leggen een groen schoolplein aan, waarna een eerste
nameting plaatsvindt op alle 10 de scholen.

2015 NAMETING 1

Voormeting op 10 scholen, waarvan 1 school een groen schoolplein heeft.

2014 VOORMETING

Met deze opzet kunnen we in kaart brengen wat op korte en
langere termijn gebeurt als het plein wordt vergroend en kunnen
we dit afzetten tegen de school die al groen was en de vier scholen
die niet vergroend zijn.

Bij de eerste meting hadden negen scholen een niet-vergroend
plein en één school een groen plein. Deze voormeting vond plaats
in 2014. Daarna legden vijf scholen een groen schoolplein aan,
waarna in 2015 een eerste nameting plaatsvond op dezelfde tien
scholen. In 2016 werd een tweede nameting uitgevoerd.

Drie jaar lang (2014 - 2016) zijn we jaarlijks één dag bij de groepen
4, 5 en 6 van 10 basisscholen langs geweest om gegevens te
verzamelen, zoals video-opnamen van het spel op het plein en
testen die het concentratievermogen van leerlingen voor en na
de pauze meten.

De methode

Het onderzoek

De samenwerking met de PABO’s bood meerdere groepen studenten
de kans om in hun eigen werkomgeving kennis te maken met (het
belang van) wetenschappelijk onderzoek. We zijn de betrokken
scholen en PABO’s dankbaar voor hun bijdragen aan het onderzoek.

Aan het onderzoek deden jaarlijks gemiddeld 680 leerlingen mee
uit de groepen 4, 5 en 6 van 10 basisscholen in het westelijk deel
van Nederland. Daarbij hebben 23 leerkrachten en 265 ouders een
vragenlijst ingevuld en is de directeur van elke school geïnterviewd.
De metingen op de scholen werden uitgevoerd in samenwerking
met twee pedagogische academies basisonderwijs (PABO’s).

Wie deden er mee?

Gemaakt door een leerling van groep vijf uit één van de onderzoeksscholen

3

Vijf schoolpleinen voor en na de vergroening

kunnen gebruiken in hun spel.

De foto’s tonen de vergroening van de schoolpleinen: er zijn
groenelementen aangebracht als een speelheuvel, een amfitheater
en een wilgenhut. De deelnemende scholen hebben bijna allemaal
gekozen om het grootste deel van het plein betegeld te houden.
Ook is er nauwelijks gewerkt met losse materialen die leerlingen

De vergroening

amper natuur te vinden is.

niet natuurlijk omdat er

Mijn schoolplein is helemaal

wat natuurlijke elementen.

een natuurlijke omgeving met

Mijn schoolplein is een beetje

veel natuurlijke elementen.

natuurlijke omgeving met heel

Mijn schoolplein is een hele

eigenlijk van?

En wat vinden je leerlingen er

hoeken en plekken voor de kinderen?

Zijn er verschillende natuurlijke

water, zand en beestjes?

zoals gras, bomen, bloemen, planten,

plein met natuurlijke elementen

Is jouw schoolplein een natuurlijk
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De school met het groene plein

De vergroening

NIET-VERGROEND

VOORMETING

VERGROEND

NAMETING 1

GROEN

NAMETING 2

Hoe natuurlijk vinden leerlingen het plein?

Dit verschil is terug te zien in de beoordeling van de natuurlijkheid
van de pleinen door de leerlingen. Leerlingen met een vergroend
plein vinden hun schoolplein een beetje natuurlijk, terwijl de leerlingen met het groene plein hun schoolplein als heel erg natuurlijk
waarderen.

In vergelijking met de school die voor het onderzoek al groen was,
zijn de vergroende scholen minder groen.

5

Leerlingen, ouders en leerkrachten van wie het schoolplein is
vergroend, vinden het nieuwe schoolplein avontuurlijker, mooier,
leuker, gezelliger en een fijnere plek dan het oude niet-vergroende
plein en beoordelen het met een hoger cijfer. Ze vinden niet dat
het plein groter, veiliger of schoner is geworden. Tezamen leidt
dit ertoe dat leerlingen, ouders en leerkrachten iets positiever zijn
over hun vergroende schoolplein, maar de vergroening heeft niet
geleid tot opvallend grote verschillen in waardering ten opzichte
van de voormeting of van de niet-vergroende schoolpleinen. Het
schoolplein dat al groen was, wordt beduidend meer gewaardeerd.
Dit laat zien dat er nog ruimte is voor een verbetering.

Leerlingen, ouders en leerkrachten waarderen het vergroende
schoolplein iets meer, maar er is ruimte voor verbetering.

Het resultaat

Natuurlijke omgevingen bieden een rijke speelleeromgeving waar
kinderen veel en diverse zintuiglijke indrukken en ervaringen kunnen
opdoen en worden uitgedaagd tot veelzijdig spel en ontdekkend
leren (Fjortoft & Sageie 2000). Daarom vinden kinderen het veelal
fijn om er te zijn. Dit is terug te zien in de resultaten van verschillende
onderzoeken. Zo hebben leerlingen een voorkeur om op natuurlijke
plekken op het schoolplein te spelen (Chawla e.a., 2014, Jansson e.a.
2014; Lucas & Dyment, 2010) en waarderen leerlingen een groen
schoolplein meer dan een grijs schoolplein (Maas e.a. 2013,
Samborski, 2010). De verwachting is dat leerlingen van wie het
schoolplein is vergroend hun schoolplein meer zullen waarderen
dan leerlingen van wie het schoolplein niet vergroend is.

De verwachting

NIET-VERGROEND

VOORMETING

VERGROEND

GROEN

1e NAMETING

2e NAMETING
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OUDERS

LEERKRACHTEN

Welk cijfer geven ouders en leerkrachten aan het plein?

0

2

4

6

8

10

Welk cijfer geven leerlingen aan het plein?

Iets meer waardering voor vergroende pleinen

een fijnere speelleerplek maken?

Hoe kun je van het schoolplein

Wat missen de leerlingen op het plein?

ruimte om te spelen?

Hebben de leerlingen genoeg

fijn? Waar ligt dat aan?

vinden je leerlingen fijn en minder

Welke plekken op het schoolplein

Welk cijfer geven je leerlingen?

geven?

Welk cijfer zou jij het schoolplein
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Leerlingen die het oude niet-vergroende plein fijner vinden, vonden
dit plein fijner omdat ze daar leuker konden spelen en er daar meer te
doen was. Een kind zegt bijvoorbeeld ‘Ik had daar echt een plekje en
daar wist ik altijd iets te doen en nu niet altijd’.

Leerlingen die het vergroende plein fijner vinden, vinden dit
omdat er meer te doen en te beleven is. Vaak genoemde fijne
plekken zijn de nieuwe glijbaan, plekjes om te verstoppen en
natuurlijke elementen als een heuvel en een hut. Sommige leerlingen
vinden dat er meer ruimte is op het plein om er te rennen en te
voetballen. Ook vindt een paar leerlingen dat het plein gemaakt is
van veiliger materiaal waar je minder hard op valt.

Aan de leerlingen van wie het schoolplein is vergroend is gevraagd
welk plein zij fijner vinden; het nieuwe of het oude plein. 79% van de
leerlingen geeft aan het vergroende plein fijner te vinden dan het
oude plein.

Meer te doen en te beleven op het vergroende plein,
maar niet alle leerlingen zijn blij met meer natuur.
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80

%
100

NIET-VERGROEND PLEIN

VERGROEND PLEIN

Welk plein vinden leerlingen fijner?

Ook zijn niet alle leerlingen blij met meer natuur op het plein. Zo
zeggen leerlingen bijvoorbeeld: ‘Het schoolplein van nu is natuur en
wat heb je aan natuur op het schoolplein’ en ‘er is alleen natuur, ze
hadden er ook wel spelletjes bij mogen doen’. Bovendien vindt een
deel van de leerlingen modder en houtsnippers vervelend.

Leerlingen missen specifieke speelmogelijkheden, zoals een rekstok,
goede verstopplekken en een speelauto.

Iets meer waardering voor vergroende pleinen
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meer exploratief en constructief spel te zien op het schoolplein.

Leerlingen en dan met name de meisjes, spelen na de vergroening
meer op het plein. Ze zijn minder druk met kletsen, het kijken naar
andermans spel en ze spelen meer spelletjes met regels. Ook is er iets

Minder kletsen en toekijken, meer spel met regels en iets meer
exploratief en constructief spel na de vergroening van het plein.

Het resultaat

Een groen schoolplein biedt volgens de ‘Theory of Loose Parts’
(Nicolson, 1972) en de ‘Affordances Theory’ (Gibson, 1979) een
rijkere speelomgeving dan betegelde schoolpleinen. Zo bieden
losse elementen als takken, stenen en zand kinderen de
mogelijkheden hun eigen spel te creëren. Daarbij veranderen
natuurlijke elementen constant, zoals zand wat zacht en droog,
modderig nat of hard bevroren kan zijn. Deze dynamiek die
inherent is aan natuur stimuleert ‘ongoing play’, een speelstroom
(Peters & Hovinga 2016), waarin kinderen inventief en creatief
hun spel blijven vinden. De verwachting is dat de gevarieerdheid
van de natuurlijke inrichting van het schoolplein maakt dat alle
leerlingen wel ergens een plekje kunnen vinden waar ze graag
willen spelen. Voor leerlingen zou de vergroening van schoolpleinen kunnen betekenen dat zij makkelijker in hun spel komen
en creatiever, exploratiever en intensiever gaan spelen.

De verwachting
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NAMETING 2

KLETSEN TOEKIJKEN

VOORMETING

TOTAAL

NAMETING 2

MEISJES

JONGENS

% van de pauzetijd dat kinderen spelen

VOORMETING

SPEL MET FUNCTIONEEL CONSTRUCTIEF EXPLORATIEF DRAMATISCH
REGELS
SPEL
SPEL
SPEL
SPEL

% van de pauzetijd dat kinderen spelen, kletsen en toekijken

Iets meer en gevarieerder spel na vergroening

Volgens de
beweegrichtlijnen van het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport zouden leerlingen
tussen de 4 en 12 jaar minimaal elke
dag een uur matig intensief moeten
bewegen (stevig doorwandelen,
rennen, voetballen, touwtjespringen) voor een goede
gezondheid.

veelzijdig spel?

uitnodigen tot meer en

schoolplein mogelijk die

Zijn er aanpassingen op het

die uitnodigen tot meer
Hoeenkan
je leerlingen
spel? stimuleren
veelzijdig
gevarieerder te spelen?

ruimte
voor exploratief,
• Is erZijn
er aanpassingen
op
constructief
en/of
creatief
spel?
het schoolplein mogelijk

gevarieerder te spelen?

leerlingen
spelen?
leerlingen
kunt stimuleren

leerlingen meestal spelen?
Welke
je
• Hoespelvormen
denk je dat zie
je de

EIGEN
• HET
Welk
spel ziePLEIN
je jouw

ONDERZOEK
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VOORMETING

VERGROEND PLEIN

1e NAMETING

2e NAMETING

% van de pauzetijd dat meisjes matig intensief bewegen

Meisjes zijn na de vergroening van hun schoolplein intensiever
gaan bewegen. De toename is met name zichtbaar in het eerste
jaar na de vergroening. Twee jaar na de vergroening neemt de
bewegingsintensiteit van de meisjes weer iets af, maar het blijft
hoger dan toen het plein nog niet-vergroend was. Voor jongens
is er na de vergroening geen verandering in bewegingsintensiteit
waarneembaar.

Meisjes bewegen iets intensiever na vergroening.

OUDERS NIETVERGROEND

BEWEGEN

OUDERS
VERGROEND

LEERKRACHTEN
NIET-VERGROEND

LEERKRACHTEN
VERGROEND

GEVARIEERD SPEELGEDRAG CREATIVITEIT EN FANTASIE

Ervaringen van ouders en leerkrachten

Dat een groen schoolplein leidt tot iets meer en gevarieerder speelgedrag dan een niet-vergroend schoolplein, zien we terug in de
ervaringen van ouders en leerkrachten.
Zowel ouders als leerkrachten van leerlingen met een vergroend
schoolplein zijn het vaker eens met de stelling dat het schoolplein
bewegen en veelzijdig spel stimuleert. Ook geven leerkrachten van
leerlingen met een vergroend schoolplein vaker aan dat kinderen op
het schoolplein creatief en fantasierijk spelen.

Ook ouders en leerkrachten ervaren meer en veelzijdiger spel.

Iets meer en gevarieerder spel na vergroening

aandachtherstel?

de buitenruimte bijdraagt aan

en/of weghalen van het plein zodat

Zou je iets kunnen toevoegen aan

het plein hierin?

Welke rol speelt de inrichting van

kunnen concentreren na de pauze?

Wat maakt dat ze zich wel/niet

pauze binnen?

Hoe komen de leerlingen na de

HET EIGEN PLEIN
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De verbeterde concentratie die we bij de leerlingen zien op de
concentratietaak nemen de leerkrachten waar in hun groep.
Leerkrachten van een school met een vergroend schoolplein zijn het
namelijk vaker eens met de stelling dat leerlingen zich na de pauze
beter kunnen concentreren dan voor de pauze in vergelijking met
leerkrachten van een school met een niet-vergroend schoolplein.

Een jaar na de vergroening heeft het vergroenen van het schoolplein
een verwaarloosbaar effect op het concentratievermogen van de
leerlingen na de pauze. Echter, twee jaar na vergroening zien we dat
leerlingen op een vergroend schoolplein zich significant beter kunnen
concentreren nadat ze pauze hebben gehad.

Leerlingen met een vergroend plein kunnen zich
beter concentreren na de pauze dan leerlingen met een
niet-vergroend plein.

Het resultaat

Natuurlijke omgevingen trekken volgens de ‘Attention Restoration
Theory’ (Kaplan, 1995) automatisch en op een prettige manier de
aandacht en stimuleren een gevoel even weg te zijn van de dagelijkse
beslommeringen. Door in en met natuur te zijn, krijg je zo de
mogelijkheid om tot rust te komen en te herstellen. Dit creëert ruimte
voor nieuwe cognitieve taken. Voor leerlingen kan dit betekenen dat
contact met natuur tijdens de pauze ervoor kan zorgen dat zij even
tot rust komen en opladen, waardoor ze zich na de pauze beter
kunnen concentreren.

De verwachting

VOORMETING
NIET-VERGROEND PLEIN

VERGROEND PLEIN

1e NAMETING

2e NAMETING

NIET WAAR

EEN BEETJE
WAAR

WAAR

HELEMAAL
WAAR

NIET-VERGROEND PLEIN

VERGROEND PLEIN

KINDEREN KUNNEN ZICH NA DE PAUZE BETER CONCENTREREN DAN VOOR DE PAUZE

Concentratie na de pauze - ervaringen van leerkrachten
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Verbetering in score op concentratietaak na de pauze

Betere concentratie na de pauze na vergroening
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Voor de vergroening ervaarden leerlingen van wie het plein zou gaan
worden vergroend minder sociale steun van hun leeftijdsgenoten
dan leerlingen van scholen met pleinen die niet werden vergroend.

Leerlingen met een vergroend schoolplein ervaren na de
vergroening meer sociale steun van leeftijdsgenoten dan
voor de vergroening.

Het resultaat

Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw, is middels etnografisch
onderzoek aangetoond (Lynch, 1977; Hart, 1979; Moore, 1980) dat
kinderen natuur in hun omgeving erg waarderen en dat het beleven
van natuur gedurende de kindertijd bijdraagt aan de ontwikkeling
van een band met natuur (Gills, 2014; Chawla, 2015). Deze band
met natuur blijkt op langere termijn een belangrijke voorspeller te
zijn van geluk, gezondheid, milieubewust- en sociaal gedrag
(Chawla, 2015; Collado e.a. 2013). Daarbij kan regelmatig contact
met de natuur de ontwikkeling van persoonlijke competenties zoals
veerkracht, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijk
ondersteunen. Hierdoor zijn kinderen beter in staat om problemen
aan te pakken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden (Lester & Maudsley 2006; Kellert 2002). De verwachting is
dan ook dat het welbevinden van leerlingen met een vergroend
schoolplein hoger is en dat leerlingen met een vergroend plein
meer sociale steun ervaren.

De verwachting

NIET WAAR

EEN BEETJE
WAAR

WAAR

HELEMAAL
WAAR

NIET-VERGROEND PLEIN

VOORMETING

VERGROEND PLEIN

1e NAMETING

2e NAMETING

Sociale steun - ervaringen van leerlingen

Na de vergroening ervaarden leerlingen met een vergroend plein en
leerlingen met een niet-vergroend plein evenveel sociale steun van
hun leeftijdgenoten. Dit betekent dat de ervaren sociale steun op
de scholen met de vergroende schoolpleinen is verbeterd en op het
niveau is gekomen van de scholen met een niet-vergroend plein.

Deze laatste groep leerlingen gaf vaker aan het eens te zijn met
stellingen die verwijzen naar sociale steun, zoals met vriendjes en
vriendinnetjes plezier maken, met hen kunnen praten over van alles
en nog wat en elkaar helpen.

Meer ervaren sociale steun, maar geen verschillen in
welbevinden na vergroening

Hoe kan jij daar ruimte aan geven?

leerlingen ondersteunen?

kunnen de sociale ontwikkeling van

Welke ervaringen op het schoolplein

altijd bereid is te helpen?

iemand die ze vertrouwen en die

vriendinnetje om mee te praten,

Hebben ze een vriendje of

sociale steun?

Ervaren de kinderen in jouw klas
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NIET-VERGROEND PLEIN

VOORMETING

VERGROEND PLEIN

1e NAMETING

2e NAMETING

Emotioneel welzijn - ervaren van emotionele problemen

op het emotioneel welzijn van de kinderen.

In alle drie de metingen hebben de leerlingen vergelijkbaar
gereageerd op de stellingen die verwijzen naar mogelijke emotionele
problemen. De resultaten maken inzichtelijk dat de leerlingen zich
bijna nooit bang, angstig, boos of verdrietig voelden. Ook hebben
ze geen moeite met slapen. Na de vergroening geven de leerlingen
vrijwel dezelfde antwoorden. Er ontstaat geen verschil tussen de
leerlingen van de scholen met de vergroende en niet-vergroende
pleinen. De vergroening van de pleinen heeft geen invloed gehad

De vergroening leidt niet tot verschillen in emotioneel welzijn.

Meer ervaren sociale steun, maar geen verschillen in
welbevinden na vergroening

Ons onderzoek heeft laten zien dat leerlingen met een
vergroend schoolplein na de vergroening meer sociale steun
ervaren van hun vrienden en vriendinnen dan voor de
vergroening.
Ons onderzoek heeft niet gevonden dat het vergroenen van een
schoolplein invloed heeft op het welbevinden van de leerlingen.

Ons onderzoek heeft laten zien dat leerlingen na de vergroening
minder kletsen en toekijken op het plein. De leerlingen, en met
name meisjes, zijn iets meer en gevarieerder gaan spelen in de
pauze, maar er is zeker nog ruimte voor verdere verbetering.

Ons onderzoek heeft laten zien dat meisjes iets intensiever
zijn gaan bewegen na de vergroening. Voor jongens was er
na de vergroening geen verandering in bewegingsintensiteit
waarneembaar.
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De ‘leer’kracht van schoolpleinen

Omgetoverd tot een semi-buitenjuf

Een succesvol groen schoolplein.
Betrek de ouders!

The impact of greening schoolyards

Wil je meer lezen over de
onderzoeksmethoden en/of de
resultaten?
dan op deze linkjes.

Ons onderzoek heeft laten zien dat leerlingen met een
vergroend schoolplein zich iets beter kunnen concentreren
na de pauze.

Ons onderzoek heeft laten zien dat leerlingen, ouders en
leerkrachten van de scholen met een vergroend schoolplein
het schoolplein iets meer waarderen.
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