
Beste ouders,

Ondanks de crisis fluiten de vogels er vrolijk op los. Ga eens met de kinderen extra vroeg 
naar buiten en luister naar de vogels in het park of de achtertuin of zet je raam open.
We delen via een aantal lessen graag tips om samen met uw kind aan de slag te gaan met 
het thema vogels en schooltuinlessen.

• Schooltuinrubriek: Zelf aardappels kweken
• Tips voor buiten: Waar zitten de vogels dan?
• Tips voor binnen: Beleef de lente
• Extra opdracht: Woordzoeker

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!

Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC



- de schooltuin rubriek - 

Zelf aardappels kweken

Op de schooltuin beginnen we in een van de eerste buitenlessen met 
het ‘poten’ van de aardappel. De aardappel in de grond stoppen, heet poten. 
Omdat je nu niet naar de schooltuin kunt om de aardappel te poten, 
staat hieronder uitgelegd hoe je thuis een aardappel in de grond kunt 
stoppen en kunt laten groeien. En daar heb je niet eens een tuin voor nodig! 

Leerdoelen
• Je leert dat een aardappel in de grond stoppen een aardappel poten heet.
• Je leert hoe je een aardappel poot.
• Je leert hoe je een aardappelplant verzorgt.
• Je leert hoe een aardappelplant eruit ziet en groeit.

Locatie 
In de tuin of op het balkon
  
Nodig
• Stevige boodschappentas 

Let op! Gebruik niet je eigen 
schooltuintas; die heb je nog 
nodig om je oogst in mee te 
nemen.

• Aarde
• Aardappel 
• Water
• Schaar

1. Prik met de schaar kleine gaatjes in de onderkant van de tas 
2. Vul de boodschappentas met een laag aarde
3. Gebruik een aardappel die al uitloopt (kijk op de foto). Wanneer je een  

aardappel een week laat liggen, gebeurt het uitlopen meestal al vanzelf. 
4. Maak een kuiltje in de laag aarde. Stop de aardappel in het kuiltje en bedek 

alles met aarde. Let op! Zorg dat de aardappel niet helemaal op de bodem 
van de tas ligt, maar ergens in het midden.

5. Maak de grond vochtig, maar let op dat de aardappel niet gaat drijven. 
6. Zet de tas op een zonnige plek in de tuin of op het balkon.
7. ls de aardappelplant gaan groeien, doe je steeds een beetje extra aarde in 

de tas (dat heet ‘aanaarden’). Zorg er wel voor dat de bladeren van de plant 
boven de aarde uitsteken. 

8. Zorg ervoor dat de grond steeds een beetje vochtig blijft. 

Extra informatie voor thuis

Als je geen tuin of balkon hebt, kun je de tas ook binnen zetten in de buurt 
van een raam met veel zon. Zorg er dan wel voor dat er iets onder de 
boodschappentas ligt, zoals een groot bord, een schaal of vuilniszak om 
het water op te vangen dat uit de gaatjes in de boodschappentas loopt. 
En geef steeds een klein beetje water; dan neemt de aarde het meeste 
water op in plaats van dat het uit de tas loopt. 

Klik op het plaatje voor Hoe groeit een 
aardappel

Doen

https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-aardappel-het-groeiproces-van-de-aardappel/#q=%22aardappel%22


Opdracht in foto’s

Bood-schappen-tas

Aarde

Schaar

Water

Aard-appel die uitloopt 

-1-
Maak gaatjes

-2-
laagje aarde

-3-
Aardappel in de tas

-4-
Bedek met aarde

-5-
Geef water

-6-
Zonnige plek

-7-
Een aardappelplant heeft 
ongeveer 100 dagen nodig 
om te groeien. Wanneerde 
plant na 100 dagen dood 
gaat weet je dat je de 
aardappels uit de grond 
kunt halen (rooien). 



- de schooltuin rubriek - 

Schooltuin Journaal

Elke week bezoeken we een schooltuin. Wat zijn ze aan het doen? Wat groeit er al? Kijk je mee?
Deze week zijn we op de Gaasperdam Schooltuin en de Wagner Schooltuin.

https://vimeo.com/405769195/3183ae71ab
https://vimeo.com/405774198/477366990e


- de natuur buiten - 

Waar zitten de vogels dan?

Overal kun je vogels vinden, in parken maar ook gewoon in je 
eigen woonwijk. Sommige vogels leven in en om het water, andere bij 
bomen en grasvelden. Met deze opdracht ga je onderzoeken waar in de 
buurt van jouw huis vogels leven.

Leerdoelen
• Je weet welke plekken in jouw omgeving goed zijn voor vogels.
• Je leert hoe je zelf een plattegrond kan maken.
• Je leert hoe je een plattegrond kan lezen en gebruiken.
• Je weet welke soorten vogels er bij jouw in de omgeving voorkomen.

Locatie  
Natuur in de wijk
  
Nodig
• Internet (google maps)
• A4 papier
• Potlood/kleurplotloden 
• Telefoon ( met camera)

Extra informatie voor thuis 
Klik op het plaatje voor Vogels 
kijken en Vogelcursus
 

Doen

Binnen

1. Open Google Maps via google.nl/maps en zoek je eigen huis op door je 
adres in te typen. 
a.    Zet de weergave op ‘satelliet’ zodat je de omgeving goed kan zien. 
b.    Zoom in tot tot je rechts onderin het beeld 20 m (20 meter) ziet staan. 

2. Teken nu op een A4’tje de omgeving van je huis na: teken en kleur de  
huizenblokken, straten, bomen/planten, water. 

3. Probeer nu te bedenken waar je vogels zou kunnen vinden en geef dat 
aan op je plattegrond.

Buiten

1. Ga met je plattegrond naar buiten (vraag wel thuis of je naar buiten mag) 
en loop naar de plekken waar jij vogels verwacht.

2. Als je een vogel ziet, kun je proberen er een foto van te maken. Maar let 
op! Vogels vliegen snel weg als je naar ze toe loopt, dus doe heel zachtjes.

Binnen

1. Geef aan op je plattegrond waar je vogels gezien hebt.
2. Stuur een foto van je plattegrond en de foto’s van de vogels naar je leer-

kracht.

https://www.google.nl/maps
https://www.google.nl/maps
https://nos.nl/artikel/2329676-vogelcursus-voor-de-thuiszitter-in-coronatijd-natuur-is-een-fijne-afleiding.html
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vogels-kijken/#q=vogels


- de natuur binnen - 

Beleef de lente

‘In mei leggen alle vogels een ei’, wordt vaak gezegd. Maar eerst 
zoeken vogels een partner en maken ze een nest. Wist je dat je bij sommige 
vogels via een camera in hun nest kunt kijken?

Leerdoelen
• Ik ervaar van dichtbij hoe vogels broeden.
• Ik onderzoek de vogel en het nest door goed te kijken
• Ik oefen het stellen en beantwoorden van onderzoeksvragen

Locatie: 
Thuis
  
Nodig
• Internet
• Pen en papier

Bron afbeeldingen: beleefdelente.nl

Doen

1. Van welke vogel zou jij het nest willen zien? Kies er hieronder eentje uit. 
(Je kunt later ook nog een tweede of derde kiezen als je dat leuk vindt.)

2. Wat zou je over de vogel en het nest willen weten? Schrijf dit op. 
Bijvoorbeeld:  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Klik op een plaatje hieronder om naar de webcam te gaan. Kijk een tijdje 
goed naar de vogel en het nest. Kun je nu je eigen vragen beantwoorden?

a.    Waar is het nest? 
b.    Wat heeft de vogel gebruikt om het nest te bouwen? 
c.    Heeft de vogel al eieren gelegd? Hoeveel? 
d.    Wat doet de vogel? 
e.    Hoe komt de vogel op het nest aan eten?
f.     Doen het mannetje en vrouwtje alles samen? Of hebben ze de  
        taken verdeeld?
g.    Zijn er jongen? Hebben de jongen al veren? Wat eten ze?

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/bosuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/kauw
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/kerkuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/lepelaar
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/merel
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/slechtvalk
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/steenuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/torenvalk
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/vijver
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/zeearend


- Extra opdracht - 

Woordzoeker

Zoek de woorden en de letters door. Horizontaal/ verticaal beide kanten op.
Veel plezier!

Doen

T I L D P E R O L S N Y I Q

I E B D N E R A E E Z L L R

O P O T E N H E G H J A E A

N W D K N D T I U K X A P A

U P K I T M O E E U F I E V

K S O L L E R R L I M R L E

A L O E K R E S V K M E A I

U Q L V E E N C Z E U T A O

W H M A C L V H G N S A R O

C Y E N O I A A B W S M K X

H K E S I T L A A T D T I P

U T S J H Q K L I Q V S K H

P L I U S O B F Q F M E A G

L I U K R E K B D J K N F Z

MUS 
BOSUIL 
POTEN 
NESTMATERIAAL
KAUW 
KERKUIL 
VLEUGEL 
KOOLMEES
KUIKEN 
LEPELAAR 
SNAVEL 
MEREL
MUS 
EEND 
EIERSCHAAL 
OOIEVAAR
TORENVALK

https://vimeo.com/405769195/3183ae71ab

