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Vanwege de vele verschillende partij‐
en die binnen dit project met elkaar
samenwerken is het af en toe nog
zoeken naar de juiste weg. Afstem‐
ming en onderlinge communicatie
zijn erg belangrijk. Op dit moment
zijn we nog zoekende naar de rol van
het Groene HBO en de overige partij‐
en. Niet alleen de uitvoerende partij‐
en zijn verantwoordelijk voor het
slagen van het project, maar ook van
de deelnemende scholen wordt ver‐
antwoordelijkheid en betrokkenheid
verwacht. De vraag van de school
rondom natuuronderwijs staat im‐
mers centraal!

De stand van zaken
De afgelopen maanden zijn we ge‐
start met de eerste activiteiten op
een aantal Bossche Basisscholen. Op
zowel basisschool Paus Joannes als
basisschool Cirkel Zuid zijn de eerste
activiteiten rondom Natuuronderwijs
anders met succes afgesloten (zie
verderop in deze nieuwsbrief). Daar‐
naast wordt binnenkort gestart met
de inrichting van plantenbakken op

Wittering.nl. De activiteiten voor ko‐
mende schooljaar worden nog voor
de vakantie concreet gemaakt, zodat
we snel daarmee kunnen starten.
Er wordt o.a. een stage geformuleerd
voor een HAS student om het NME
aanbod in Den Bosch en omgeving te
inventariseren en toegankelijk te ma‐
ken voor basisscholen.
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Buitenactiviteit Paus Joannes geslaagd
Op 26 april heeft de eerste activiteit
plaatsgevonden. PABO studenten
Isolde Beumer en Bianca Hamers be‐
dachten een parcours langs dieren van
de kinderboerderij De Bossche Hoe‐
ve . Met behulp van een vragenboekje
en onder begeleiding van leerlingen
van Helicon VMBO Groen gingen de
leerlingen van groep 3‐4 langs de die‐
ren. Achtergrondinformatie over de
dieren van de kinderboerderij werd
verkregen van studenten van Hoge‐
school HAS Den Bosch. Zowel de leer‐

lingen van de basisschool als de VM‐
BO leerlingen waren erg enthousiast
over de activiteit. De VMBO leerlin‐
gen leren vaardigheden die op
school zelf nauwelijks te oefenen
zijn. Deze unieke samenwerkings‐
vorm wordt in toekomstige projec‐
ten zeker meer ingezet. Binnenkort
worden met de betrokken partijen
vervolg afspraken gemaakt over de
invulling van een doorlopende leer‐
lijn in de andere leerjaren.

Natuurroute Cirkel Zuid
Basisschool Cirkel Zuid in ‘s‐
Hertogenbosch, is zeer tevreden met
de uitvoering van het Natuurleerpad.
Kitty Broekman van de Groene Poort
heeft een leerarrangement gemaakt
waarbij leerlingen van Helicon oplei‐
dingen VMBO groen, de leerlingen
van BS Cirkel Zuid, begeleid hebben
met het lopen van een ontdekkings‐
tocht door hun buurt. Hierbij hebben
ze gekeken naar “kriebelbeestjes”, en
welke bomen er in hun buurt groei‐
en. Aan het einde van de tocht werd
“de schat” gevonden. In dit geval het
plantje Waterdrieblad “Leerlingen
van het VMBO hebben een prima

prestatie geleverd bij het begeleiden
van onze leerlingen.” zegt Harry
Vreede, directeur van BS Cirkel Zuid.
“Ook over de samenwerking tussen
Helicon, Groene poort en Cirkel Zuid
ben ik erg te spreken”
Ook Kitty Broekman is uitermate po‐
sitief. “De competenties van VMBO‐
leerlingen waren onderschat. Met
deze ervaring is duidelijk geworden
waartoe VMBO‐leerlingen in staat
zijn en welke verantwoordelijkheden
zij aankunnen als je ze maar het ver‐
trouwen geeft.”
Weer een project met prima resulta‐
ten afgerond.

Blog Natuuronderwijs Anders online
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van het project bekijk
dan de blog van ‘Samen aan de slag met natuuronderwijs anders’.
http://natuuronderwijsanders.wordpress.com/

