Samen aan de slag met natuuronderwijs anders
5 april 2011
Hier komt in de volgende nieuwsbrieven het logo
van het project dat door een HAS studente wordt
ontworpen.
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Natuuronderwijs anders van start!
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22 oktober 2010 heeft een projectbijeenkomst plaatsgevonden waar de aan‐
pak van het KIGO project is besproken. Met deze bijeenkomst is het startsein
gegeven en gaan we samen aan de slag om van dit project een succes te ma‐
ken!
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• Documenten worden

beheerd binnen de
internetomgeving
‘livelink’. Inlogcodes
worden via de mail
verspreid.
• Deze nieuwsbrief

wordt uitgegeven in
het kader van het
KIGO project
“natuuronderwijs
anders”. Voor vragen
over het project kunt
u contact opnemen
met de projectleider
Arianne van Dijk:
a.vandijk@haskennist
ransfer.hasdb.nl

In dit KIGO project staan de vragen
van de 11 deelnemende basisscholen
in Den Bosch centraal. Iedere vraag
wordt onder de loep genomen, in
een plan verwerkt en uitgevoerd.
Uniek is dat de uitvoering gebeurt in
een samenwerkingsverband tussen
basisscholen, Pabo studenten, Heli‐
con leerlingen, HAS studenten, KPC‐

Groep en diverse aanbod partijen.
Studenten kunnen op deze manier
vaardigheden ontwikkelen die zij no‐
dig hebben voor hun opleiding en de
basisscholen krijgen de kans om het
natuuronderwijs anders aan te pak‐
ken.

De stand van zaken
Inmiddels zijn we alweer een paar
maanden op weg en het project be‐
gint steeds meer vorm te krijgen. Het
plan van aanpak is klaar. Het figuur
op de volgende pagina laat zien wel‐
ke weg een vraag van de basisschool

bewandelt en wie in welk stadium
van de cyclus betrokken is. Wilt u het
plan van aanpak ontvangen, stuur
dan een mail naar
a.vdijk@haskennistransfer.hasdb.nl.
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Procescyclus

3 basisscholen van start

De plantenbakken van Witte‐
ring.nl die binnenkort gevuld
gaan worden.

Het project is gestart met een pilot
voor groep 3‐4 van basisschool Paus
Joannes. Isolde Beumer en Bianca Ha‐
mers, studenten van de pabo, hebben
in overleg met Helicon en de HAS een
plan van aanpak opgesteld. Met de
vraag van deze school zullen we de
hele procescyclus een eerste keer
doorlopen en zodoende de samen‐
werking tussen de verschillende partij‐
en in kaart brengen en evalueren.
Voor groep 3‐4 wordt gewerkt
aan een lessenreeks en buitenactivi‐
teit bij een kinderboerderij. De Pabo
studenten ontwikkelen de lessen, leer‐

lingen van Helicon begeleiden scho‐
lieren tijdens de buitenactiviteit en
HAS studenten leveren achtergrond‐
informatie voor docenten. De activi‐
teit bij de kinderboerderij vindt 26
april plaats. Meer hierover in de vol‐
gende nieuwsbrief.
De werkgroep voor de Witte‐
ring en het Boschveld is ook opge‐
start en op deze scholen zullen bin‐
nenkort natuurroutes ontwikkeld
worden en plantenbakken gevuld.

Vragen van scholen
Margreet ter Horst van de HAS en
Marleen de Haan van de KPC Groep
voeren gesprekken met de deelne‐
mende basisscholen om hun vragen
met betrekking tot natuuronderwijs
anders helder te krijgen. Er komen
leuke vragen boven tafel waar we
met alle betrokken partijen mee aan
de slag kunnen. Een aantal scholen
wil bijvoorbeeld samen met de leer‐

lingen een schooltuin inrichten die
gebruikt kan worden voor natuuron‐
derwijs. Wanneer ouders en
buurtbewoners betrokken worden bij
het onderhoud, kan de school zorgen
voor een duurzaam gebruik van de
schoolomgeving voor natuuronder‐
wijs anders. Daar gaan we voor!

