Uitnodiging
Presentatie eindresultaten
Aftrap vervolgproject
Waar:

Vrijdagmiddag 22 juni

Stad-en-Land

Groen Leefpark Kenniscampus Ede

Groenhorst Ede,
Zandlaan 31 te Ede

Aanmelden: info@groenhorstede.nl

Aanpk

Programma:
12.45 – 13.30 uur

Inloop, mogelijkheid om een
‘patatje oorlog’ te nuttigen!

13.30 – 13.40 uur

Welkom

13.40 – 14.00 uur

GKC en NME: groen gelinkt….

14.00 – 15.00 uur

Afwisselende presentaties van
de resultaten van Stad-en-Land

15.00 – 16.00 uur

Start Groen Leefpark Kenniscampus Ede met ludieke aftrap

± 16.00 uur afsluiting met hapje en drankje

Stad-en-Land
In het project Stad-en-Land hebben een aantal ‘groene’ en ‘grijze’
scholen samen met enkele bedrijven de handen ineengeslagen om de
werelden van ‘groen’ en ‘grijs’, platteland en stad, bij elkaar te
brengen. Via het GKC-programma Groene Kennis voor Burgers, is van
het idee een Kigo-project gemaakt. Doordat groene en grijze
leerlingen samen werken aan een gemeenschappelijk doel, ontstaat
wederzijds begrip voor elkaars leefwereld en wordt op een leuke
manier groene kennis overgedragen.

Het eindresultaat van het project Stad-en-Land bestaat o.a. uit
omgevingswijzers. Een ‘omgevingswijzer’ is een overzicht van
een arrangement. Het is een leidraad (voor docenten en
leerlingen) met een draaiboek en tips om een dergelijk
arrangement zelf op te pakken in de eigen situatie. Deze
omgevingswijzers zijn straks te vinden via www.groengelinkt.nl
en via Ontwikkelcentrum, Groen Kennisnet en de NME’s, zodat
zowel grijze als groene scholen er gebruik van kunnen maken.

Groen Leefpark Kenniscampus Ede
In september 2012 start dit nieuwe project, dat onlangs is
goedgekeurd door het ministerie van EL&I. In 2012-2014 wordt
op praktische wijze samengewerkt aan de invulling van een
Groen Leefpark binnen de Kenniscampus Ede van en voor
diverse doelgroepen. Onder aanvoering van Groenhorst
College Ede worden in het park groene educatieve
thema’s (gezonde voeding, leefstijl en leefomgeving)
vernieuwd en herijkt in samenspraak met (jonge) burgers,
educatieve en maatschappelijke instellingen. Het Groen
Leefpark wordt de groene spiegel van de omgeving.
Groenhorst College Ede is partner bij alle activiteiten en wil zijn
rol als groen expertisecentrum in gezonde voeding en leefstijl
doorontwikkelen en op de kaart zetten in het hart van de
Kenniscampus Ede.
In het project wordt samengewerkt door: Van Hall Larenstein,
STOAS Hogeschool, Pallas Athene College Ede (namens
voortgezet onderwijs in Ede), CNS Koningin Beatrix Ede
(namens de basisscholen in Ede-Zuid), Christelijke Hogeschool
Ede, NME centrum ‘Het groene wiel’ Ede, BSO ’Happy Kids’
Ede, kinderboerderij ‘De oude hofstede’ Ede, Loohorst
Landscaping Ede, kenniswerkplaats Gelderse Vallei en Eemland
en gemeente Ede.

Samenwerkende Partijen:

Stad-en-Land

KB deOude Hofstede

Groen Leefpark Kenniscampus Ede

KB De Oude Hofstede

