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Colofon

Groeiboek.
Dit is een “groeiboek” . Het geeft de resultaten weer van een proces met activiteiten die in het kader
van het project “Natuuronderwijs Anders” op EC ‘t Sparrenbos zijn uitgevoerd. Deze uitgave is
gemaakt in het kader van de eindpresentatie van het project op 25 febr. 2013. Teksten en
verwijzingen mogen gebruikt worden door derden. Dit groeiboek kan in 2013 en de jaren daarna
verder compleet worden gemaakt
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Ten behoeve van de eindpresentatie van het project op 25 februari 2013 zijn 10 exemplaren
gemaakt.
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1. Voorwoord.
Vier wensen, één project.
Kinderen gaan voorop als het gaat om de verbinding te zoeken tussen prachtige natuurgebieden en
het leren genieten daarvan. Het leren inzien van de waarden van natuur en natuurontwikkeling en
het daarmee stimuleren van “eigenaarschap” van de burger voor natuur en natuurterreinen begint
bij kinderen. Van gebiedseigenaren is het al langer een grote wens dat kinderen meer betrokken
worden bij de natuur. Deze wens resulteerde in het project De groene Delta .
Bij de HAS Den Bosch leefde de wens om een partij te zijn waarbij de vragen van de basisscholen
authentieke leersituaties opleveren voor de studenten van de school. Scholen vragen bijvoorbeeld
om een helpdesk of loket voor de mogelijke buitenactiviteiten. Scholen vragen ook om NME
excursies in hun directe omgeving, en scholen vragen om uitwisseling van kennis en ervaring, het
leren van elkaar.
Op basisscholen is de tijd en aandacht voor natuuronderwijs de laatste jaren minder geworden.
Gemiddeld nog 1 lesuur per week. Veel mensen ook op de basisscholen zelf zijn daar niet blij mee en
zoeken naar vormen van effectief natuuronderwijs. Daarbij is het een voorwaarde dat de activiteiten
opbrengst gericht zijn. Dat betekent dat de activiteiten aan de “voorkant” worden verbonden met
kerndoelen en tussendoelen aangegeven door SLO en aan de “achterkant” met de eisen aangeven
door CITO. Basis scholen willen graag dat kinderen meer naar buiten gaan, maar dan met activiteiten
direct in de omgeving, organiseerbaar en uitvoerbaar voor docenten. Charley Anderson, destijds
directeur De Hoeven ( één van de fusie scholen van EC ‘Sparrenbos) zegt daar over: “De kinderen
zouden in het NME programma meer der ruimte moeten hebben om de natuur echt te ervaren. Het
gaat er om dat kinderen meer zelf gaan doen in de natuur en de natuur meer naar de klas gaan
halen.
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Dinant Ekkel, programmatrekker van het programma Groene kennis voor en door Burgers van de
Groene Kennis Coöperatie zegt in een interview: ‘Ik hoop dat docent en leerling straks naar buiten
móeten’ . Het GKC programma biedt mogelijkheden om zogenaamde KIGO projecten te starten
waarbij de verbinding tussen groen onderwijs en “burgers” wordt gestimuleerd. In het
uitvoeringsplan Groene kennis voor en door Burgers staat: Het bewust en doelgericht scheppen van
voorwaarden en het organiseren van activiteit en leerprocessen met het oog op het vermeerderen
van (groene) kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van meningen en opinies en het
verhogen van bekwaamheden voor zichzelf of voor anderen.
KPC Groep heeft het initiatief genomen om bovenstaande 4 wensen te verbinden en daaruit is het
KIGO project “Samen aan de slag met Natuuronderwijs Anders” ontstaan. In dit groeiboek wordt de
stand van zaken aangegeven van de uitwerking van dit project bij EC ‘t Sparrenbos. Het EC ‘t
Sparrenbos is in de loop van het project ontstaan uit BS De Vlek en BS De Hoeven.
Bij een KIGO project moet een groene onderwijs instelling “penvoerder” zijn. HAS DB wilde dat graag
zijn en in de aanloop zijn daar andere onderwijs instellingen bij aangesloten die elk vanuit hun eigen
doelstelling verbindingen wilden leggen met het basisscholen in de stad Den Bosch om hun wensen
voor meer bio buitenactiviteiten te kunnen realiseren om daarmee tegelijk eigen
onderwijskundigendoelstelling te halen. Dat zijn
Fontys Hogeschool Den Bosch
Helicon Opleidingen Groenschool VMBO
HAS Den Bosch , opleidingen toegepaste biologie
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2. Inleiding op natuuronderwijs anders op EC ‘t Sparrenbos

Kinderen meer betrekken bij de natuur is de wens van EC ‘t Sparrenbos. De beleving van het kind en
de eigen ervaringen van het kind in de natuur zijn belangrijk voor hun ontwikkeling. Dit “beleven”
verbinden aan natuureducatie en aan de kerndoelen voor natuur en wereldoriëntatie is voor EC ‘t
Sparrenbos een grote kans om natuuronderwijs anders vorm te geven. Kinderen krijgen meer de
ruimte om de natuur echt te ervaren. Kinderen gaan meer zelf doen in de natuur en nemen de
natuur mee in de klas.
Dat de afstand tussen kinderen (mensen) en de natuur steeds groter lijkt te worden is voor EC ‘t
Sparrenbos een zorg. Boeken met titels als: “Het laatste kind in het bos” geven dit aan. In het
adviesrapport “Groen opgroeien” pleit de Raad voor het Landelijk Gebied voor een samenhangend
en maatschappelijk breed ingestoken groen jeugdbeleid. EC ‘t Sparrenbos wil deze signalen serieus
nemen en realiseert zich dat bewust worden van de wáárde van de natuur begint bij het beléven van
die natuur. Bij intake gesprekken spreken de directeuren Charley Anderson en Ad de Kort zich
daarover uit. Zij willen kinderen bewuster maken van de kringlopen in de natuur en daarmee het
denken over duurzaamheid en gezonde voeding stimuleren.

Dit boek “Natuuronderwijs anders bij EC ’t Sparrenbos wil in de eerste plaats een inspiratiebron zijn
voor de eigen leerkrachten om door te gaan en vol te houden op de ingeslagen weg. Daarnaast mag
het een bron van inspiratie zijn voor iedereen die met kinderen van een basisschool plezier en
opbrengstgericht leren in de natuur wil combineren.
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3. Natuuronderwijs anders bij EC ’t Sparrenbos
3.1 De start fase.
Uit de intake gesprekken met directie en natuurcoördinatoren blijkt dat de school voor onderbouw,
middenbouw en bovenbouw activiteiten wil organiseren in de directe omgeving, van dichtbij naar
meer op afstand, van schoolplein naar de zandverstuiving in Rosmalen of de uiterwaarden. Het gaat
om het biologie gedeelte van het domein wereld oriëntatie. Daarom worden de buitenactiviteiten
ook bio activiteiten genoemd. De school legt een focus op de kerndoelen 39, 40 en 41. Het gaat de
school nu niet direct om de verbindingen met andere leerdoelen. Daar waar mogelijk kan t.z.t. een
bio activiteit worden uitgebreid met leerdoelen voor bijvoorbeeld, taal en rekenen. Daarbij moeten
de vragen van de leerkrachten van de verschillende groepen in dit project leidend zijn. Vanuit de
vraag van de leerkrachten blijkt in welke mate en door welke partij ondersteuning nodig is .
Onderstaande schets geeft een beeld van de plannen. Elke stip of figuurtje geeft een bio activiteit
aan. Elke activiteit wordt deels of helemaal buiten uitgevoerd. Een activiteit kan in meerdere
deelstukjes worden opgedeeld en uitgevoerd. Zie bijlage 1 voor een fotobeeld van een lente
wandeling voor groep 4.

Dichtbij

veraf

Natuurgebied
cq excursie object

straat/buurt

school/
schoolplein
Leerjaar 1

2

3

4

5

6

7

8

3.2 De ontwikkeling van plannen van aanpak.
Omdat in de projectgroep naar plannen van aanpak wordt gevraagd voor alle deelnemende scholen
wordt voor ’t Sparrenbos een plan van aanpak gemaakt.
In het plan van aanpak worden doelen, resultaatverwachting , activiteiten planning ( smart) en
organisatie ( wie, doet wat wanneer) geregeld. De schoolwerkgroep komt regelmatig bijeen.
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Er verschijnen eerste contouren van aan te vragen activiteiten die “cadeautjes” worden genoemd.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een schema : Elke buitenactiviteit ( cadeautje) voldoet aan de
volgende criteria
Volgnummer ( groep – volgnummer) met titel:
De gekozen aanpak; omschrijving:
 Wat gebeurt er in grote lijn, wat doen de leerlingen?
 Hoeveel tijd wordt er aan besteed?
 Waar gebeurt het?
 In welk seizoen gebeurt het?
 Welke tule inhouden zijn aan de orde ?
Voor het ontwikkelen van de bio activiteiten worden andere partners partijen gevraagd. De
concretisering daarvan verloopt moeizaam. In 2011 – 2012 zijn de eerste activiteiten uitgevoerd
- kriebelbeestjes , door Fontys studenten
- het maken routes voor bloemen en planten door HAS studenten
- project beestenboel door Helicon opleidingen VMBO Groen.
Er gingen ook nog een aantal zaken fout waardoor bedachte bio activiteiten niet werden uitgevoerd,
met name op het gebied van de communicatie tussen
- studenten, mentoren, docenten, student begeleider op school
- leerkrachten, uitvoerende partijen
3.3 Vraag articulatie cruciaal voor verbinding en draagvlak .
De vraag van de leerkrachten is niet altijd even makkelijk boven water te krijgen .
Nadat de huidige natuuronderwijs methode “leefwereld” door leden van werkgroep ( KPC Groep)
was “gescand” op de mogelijkheden voor buiten activiteiten werd m.b.v. een format de
vraagarticulatie in kaart gebracht door de leerkracht
Daarna ging het snel.
Eind schooljaar 2011 – 2012 vind een omslag plaats. Met de directie wordt besloten één en ander
goed te verankeren in de schoolwerkplannen en jaarplannen, en met de schoolwerkgroep wordt een
nieuw plan van aanpak opgesteld voor 2012 – 2013. Daarin werden doelen en werkwijze opnieuw
geformuleerd .
Met de resultaten van de vraagarticulatie van de leerkrachten konden twee leden van de werkgroep
aan de slag. Zij hebben op basis van de aangeleverde informatie de volgende tussenstappen gezet:
1. een aansprekende titel maken van de bio activiteiten
2. een beeldende sfeerbeschrijving opstellen
3. een concept activiteitenplan opstellen
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3.4 De Doelen
Bij de start van het totale project zijn de volgende doelen geformuleerd. ( uit dia startbijeenkomst)
 Groene kennisontwikkeling op basisscholen.
 Het ontwikkelen van een leerlijn natuuronderwijs anders.
 Groene gebiedsbeheerders gaan duurzame relaties aan met basisscholen.
 Er wordt een duurzame relatie opgebouwd tussen HBO niet groen en VMBO, MBO en HBO
groen.
 Het borgen en doorontwikkelen van de uitkomsten van het project.
Voor EC ’t Sparrenbos is een focus gezet op de ontwikkeling van een totale leerlijn NA en borging
door draagkracht van de leerkrachten zelf.
Het hoofddoel is om in samenwerking met bestaande partners (De Groene Poort , Het bewaarde
Land, etc) en de nieuwe project partners ( Fontys Hogeschool, HAS Den Bosch, Helicon opleidingen
VMBO Groen) een doorlopende leerlijn natuuronderwijs anders te maken op basis van de vraag van
de leerkrachten met daarin verwerkt de bestaande vormen van natuuronderwijs met de nieuw te
ontwikkelen opbrengstgerichte buiten activiteiten. Deze doorlopende leerlijn natuuronderwijs
anders wordt geborgd in het schoolwerkplan en jaarplannen en wordt breed gedragen door de
leerkrachten die het zelf uitvoeren met inzet van derden daar waar nodig. Derden kunnen dan zijn de
oude en nieuwe partners .
3.5 Leren door te doen.
Over leren kan veel worden gezegd. Over didactisch en pedagogisch klimaat, over constructivisme,
over formeel en informeel leren, over concentrisch leren. Dat doen we hier niet. Daar is in het
project bij EC ‘t Sparrenbos ook niet veel directe aandacht aan besteed.
Er is gekozen om te leren door te doen. Dat geldt zowel voor de projectgroep als voor de leerlingen
die in authentieke leersituaties worden gebracht. Door leerlingen in de natuur te brengen waardoor
de natuurbeleving wordt gestimuleerd ontstaat impliciete natuurmilieu educatie.
Leren door te doen vindt plaats door de leerlingen naar buiten te brengen en daar echt ook iets te
doen. De leeractiviteiten beginnen dan ook altijd met woorden zo als
Verzamel
Onderzoek
Teken na
Stel op
Timmer
Maak
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In de handreiking die opgesteld is voor het schrijven van de activiteiten staat: “Laat de (deel)
activiteiten altijd beginnen met een werkwoord zoals, luisteren, zoeken, benoemen, verzamelen,
kijken etc… gevolgd door wat er dan gedaan wordt”

Het leren wordt krachtiger door na afloop te reflecteren en indien mogelijk vooraf te
enthousiasmeren. Daartoe wordt in de zogenaamde sfeerbeschrijvingen uitgenodigd. Door reflectie
en verbinding van de bio activiteit met een “binnenles” ontdekt de leerling waardevolle inzichten.
Het voordeel van authentiek leren is dat leerlingen het gevoel krijgen van eigenaarschap van het
geleerde. Leren door te doen creëert vanuit zichzelf motivatie en enthousiasme bij de leerling. Twee
voorbeelden daarvan zijn beschreven door leerkrachten na uitvoering van een bio activiteit bij
paragraaf 4.5 en 5.8
Een tweede voordeel van authentiek leren is de effectiviteit. Leren door te doen start met een actie.
De uitvoering van werkzaamheden zetten aan tot het gebruik van meervoudige intelligentie en
leiden daardoor tot betere leerresultaten. Combinatie met reflectie versterkt dit nog meer.
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3.6 De inhoud; bio activiteiten.
EC ’t Sparrenbos heeft gekozen voor de ontwikkeling van zogenaamde bio activiteiten.
Met “bio” wordt aangegeven dat de focus ligt op de “biologische kerndoelen” van het domein wereld
oriëntatie . Daar waar mogelijk kunnen verbindingen worden gelegd met andere kerndoelen ook uit
andere domeinen, maar dat is niet leidend. Leidend is wat de eigen directe omgeving biedt als
leeromgeving voor ontdekkend leren in de natuur. De waarde van buitenactiviteiten ligt in het leren
kennen van de eigen omgeving om daarmee eigenaarschap te bevorderen. De inhoud wordt dus
gevonden in de buiten leeromgeving die daarmee een rijke en authentieke leercontext wordt. Het
“scannen” van de directe omgeving om als leeromgeving te kunnen dienen is een aantal keren door
HAS Studenten ( studie toegepaste biologie) uitgevoerd.
Bio activiteiten zijn beschreven met
- een sfeerbeschrijving
- een activiteitenschema
In hoofdstuk drie staat een nadere uitwerking .
3.7 De kenmerken van een bio activiteit.
De activiteit vindt buiten in de natuur ( in de directe omgeving ) plaats ( enkele uitzondering)
De activiteit duurt een dagdeel of meerdere dagdelen ( kan ook in delen)
Een leerkracht kan de activiteit zelf uitvoeren of organiseren met uitvoering door derden
De activiteit draagt direct of indirect bij aan onderhoud en behoud van natuur
De activiteit bevat onderzoekselementen waardoor de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen
wordt geprikkeld
Per seizoen is er één activiteit per groep
De activiteiten sluiten op elkaar aan, er zijn een aantal clusters
-herfst activiteiten
-dieren in de natuur
-bloemen en planten in de natuur
-groei voedselweb kringloop en afval (zuivering)
-gezond produceren en eten
De activiteiten activeren de zintuigen van de leerling
De activiteiten bevatten groepswerk waarmee sociale vaardigheden worden ontwikkeld
De activiteiten nodigen uit tot samenwerken
De activiteiten leveren direct zichtbaar resultaat, er is iets gemaakt, iets vastgesteld , iets gedaan
De activiteiten zijn leuk
De activiteiten leiden tot verwondering over de natuur
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4 Organisatie.
De organisatie is ontleend aan de startbijeenkomst van het project “Natuuronderwijs Anders”.

Het verloop van het realiseren van een bio activiteit ging volgens onderstaande cyclus, met de klok
mee.

Idee van basisschool
-vraagarticulatie n.a.v. scan
methode en eigen wensen
-passend bij cultuur/curriculum
Tijd en omgeving
Evaluatie
Verwerking leren
in scholen
Evaluatie project

Vertaalslag met
sfeerbeschrijving en
activiteiten schema
Zoeken en vinden
van makelaars, en
/of uitvoerders
Wie hebben we
nodig ( HAS, Fontys
, Helicon?
Waar kan het
Wanneer
Haalbaarheid in de
tijd

Bio activiteit
uitvoering

Bio activiteit
voorbereiding
Uitvoerders in het veld
Extra leermiddelen
Veiligheid

Vooraf voorbereiding
en bedenken vervolg
op school
Go

Bovenstaande cyclus is steeds in gang gezet.
In de planning voor 2012 – 2013 is om alle 28 activiteiten goed aan te kunnen sturen een heuse
strokenplanning gemaakt voor de verschillende seizoenen, om te beginnen bij de 7 herfstactiviteiten

4.1 De schoolwerkgroep centraal.
EC ’t Sparrenbos werkt met een schoolwerkgroep voor natuuronderwijs. In de werkgroep zit de
coördinator natuuronderwijs en één of meer leden. De werkgroep is gedurende het traject gegroeid.
De werkgroep onderhoudt enerzijds contacten met leerkrachten en andere betrokkenen in de school
en anderzijds met de projectgroep van het KIGO project Natuuronderwijs Anders.
Uitvoering vindt plaats na overleg met de samenwerkende partijen in het project. Zie schema.
Elke partij heeft daarbij een eigen rol.
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Fontys Hogeschool
HAS Den Bosch

Docenten
Lid werkgroep , ontwikkelaar en
coach studenten
Sturing en ontwikkeling

Helicon groenschool VMBO Sturing en ontwikkeling
Helicon MBO i.s.m.
Regionaal steunpunt
Smaaklessen Helicon
Groene Poort
(NME centrum, verzorgt
voor gemeente Den Bosch
natuur activiteiten op o.a.
basisscholen .

Studenten
Ontwikkelen en uitvoeren van de
bio activiteiten
Voorbereidend werk
Scannen directe buiten omgeving
als leeromgeving voor gevraagde
bio activiteiten. **
Maken van wandelroutes,
aangeven leerobjecten in de route
Advies voor uitvoering bio
activiteiten,
Handjes bij de uitvoering

Ontwikkeling 4 smaakles
Mede vorm geven aan de
gerelateerde bio activiteiten in
uitvoering
de zomer
De groene poort heeft een bepaald aanbod. Een deel ervan wordt
afgenomen door EC ‘t Sparrenbos. Op termijn zullen de Groene Poort
activiteiten integraal worden opgenomen in de natuuronderwijs
anders leerlijn

4.2 Middelen.
In het kader van het KIGO project zijn voor de bio activiteiten extra middelen beschikbaar gesteld. EC
‘t Sparrenbos heeft n.a.v. het overzicht leerlijnen een lijst opgesteld met benodigde materialen
Als hulpmiddel bij de uitvoering heeft EC Sparrenbos gekozen voor een grote leskist per groep met
daarin de materialen van de 4 bio activiteiten voor de betreffende groep , voor elk seizoen één bio
activiteit

De kist blijft in
de groep en de
evaluaties van
de les gaan in de
map met
activiteiten.
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Inhoud kist :
opbergbakken met deksel
insectenpotjes
insectenwaaier
spiegeltjes
aardappelmesjes
mappen met tabbladen
hardboard met klem
kleine emmertjes
zoekkaarten Veldwerk
Algemeen
2 optika bino culaire microscopen
4 terrariumbakken
visueel ondersteunde materialen zoals nepbloemen, neppaddenstoelen, vogels e.d.

4.3 Een ervaringsverhaal, bijdrage van een leerkracht
Wat gebeurde er bij “Ik zie , ik zie wat jij niet ziet ? Leerkracht Vivian vertelt over de Vlinderklas
(groep 1/2)
Voor de herfstwandeling hebben we allereerst ouderhulp gevraagd. We hadden een ouder
per 4 kinderen. De school ligt dichtbij een mooi bos waar we met de kinderen in een rij 2 aan
2 naar toe gewandeld zijn. De kinderen liepen netjes in de rij en al snel waren we bij het
beginpunt van de wandeling. Daar aangekomen startten groepjes van 4 kinderen samen met
een ouder omstebeurt. Dat was het heel overzichtelijk. Er waren opdrachtkaarten bevestigd
aan een aantal bomen langs de route. De kinderen wilden allemaal graag een nieuwe
opdrachtkaart vinden en renden er enthousiast naar toe. Door de opdrachten waren ze heel
bewust bezig met het thema herfst. Ze hebben paddenstoelen gezocht, blaadjes op kleur
Natuuronderwijs anders EC ’t Sparrenbos
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gesorteerd, met een blinddoek om gevoeld aan takken en bladeren, kabouters (!) gezocht,
herfstliedjes gezongen en mooie dingen gezocht voor de herfsttafel in de klas. De kinderen
vonden het heerlijk in het bos en hebben allemaal enthousiast meegedaan.

5. Draagvlak en verbinding (een onderwijskundige verandering van binnen
uit)
Na verloop van tijd ontdekken we meer en meer dat wat er bij EC ‘t Sparrenbos groeit een soort van
nieuwe methode “Natuuronderwijs anders” kortweg NA is. Dat betekent dat er sprake is van een
onderwijskundige verandering. Bij een onderwijskundige verandering is draagvlak en verbinding
cruciaal. In onderstaande tekst een korte weergave op een vijftal punten waarbij draagvlak en
verbinding aanwijsbaar is.
5.1 Sturing.
Bij EC ‘t Sparrenbos hebben directieleden een duidelijke visie op natuuronderwijs. Dat helpt. Deze is
in het begin van het project uitgesproken waardoor de missie ( 28 bio buitenactiviteiten) kon worden
geformuleerd en doelen gedefinieerd. Op basis daarvan wordt gestuurd en gefaciliteerd. Ook voor de
toekomst. Dit blijkt uit het vastleggen van de NA bio activiteiten in de schoolwerkplannen en de
jaarplannen en uit de blijvende facilitering voor de coördinator NA ( Suzanne) . In de jaarplanning is
ruimte gemaakt voor besprekingen betreffende NA in de bouwvergaderingen en bij de individuele
leerkrachten. Tot slot speelt de directie een rol bij het monitoren. Bij onvoldoende communicatie
tussen bijvoorbeeld de werkgroep en docenten zijn zij het die dit aangeven en bijsturen.
5.2 Inhoud (vervangend voor delen van de methode)
In de onderbouw werd geen methode gebruikt. In de bovenbouw werd de methode “leefwereld”
gebruikt. De bio activiteiten moesten om draagvak bij leerkrachten te krijgen vervangend zijn voor
(delen uit) de methode. Daarbij is gekozen om m.n. in te zetten op de kerndoelen 39, 40 , 41.
Zoals eerder omschreven is dit gebeurd nadat de methode op mogelijke buitenactiviteiten is
“gescand” . Leerkrachten konden toen beter aangeven m.b.v. een format wat ze graag willen met de
buitenactiviteit. De vraagarticulatie werd zo concreet ingevuld waarna de sfeerbeschrijvingen konden
worden gemaakt. Voor de rest van de inhoud verwijzen we hier naar paragraaf 3.6 en 3.7.
5.3 Rollen
Op school zijn er diverse mensen betrokken bij het proces. Dat zijn de coördinatoren van
natuuronderwijs, de leerkrachten van de groepen, de interne stagecoördinator van de studenten van
Fontys, de mentoren van de studenten, de werkgroepleider.
Werkgroepleider en interne school coördinator voor NA.
Deze spin in het web is heel belangrijk.
Natuuronderwijs anders EC ’t Sparrenbos
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Tijdens het project, om alle activiteiten te ontwikkelen is er vanuit het project een werkgroepleider
actief samen met de interne schoolcoördinator. Nu in de afloop van het project neemt de laatste het
werk meer en meer over van de eerste.
Hij/zij moet het geheel aan activiteiten in de seizoenen kunnen overzien en gemakkelijk kunnen
aansturen, goed kunnen organiseren en delegeren. Hij/ zij moet vooral enthousiasmeren en mensen
kunnen stimuleren. Vooral het onderhouden van de contacten onderling tussen alle partijen is heel
belangrijk. Wat gebeurt met wie, wanneer! In het begin is bijv. de interne stagecoördinator ( voor
stagiaires van bijv. Fontys Hogeschool) in de aansturing niet voldoende betrokken. Dan gaan dingen
al snel minder goed of stagneren. Een formele en informele overlegstructuur in school is dan
belangrijk. De werkgroep coördinator onderhoudt korte lijntjes met alle betrokken mensen.
Leerkrachten
De leerkrachten krijgen de bio activiteiten als “cadeautjes” aangereikt. Deze moeten ze nog wel
uitpakken en er mee leren spelen. In dit stadium zijn de verschillende activiteiten nog niet klaar. De
ingrediënten zijn meer of minder ontwikkeld aangereikt. Dat betekent dat de “normale
lesvoorbereiding voor een dagdeel nu ook nog plaats vindt, en voor de eerste keer vraagt dat meer
tijd dan normaal. De voorbereidingen kunnen plaatsvinden aan de hand van de sfeerbeschrijvingen
en de activiteiten schema’s.
Tijdens de bio activiteiten is de rol van de leerkrachten vooral het structureren van de verschillende
activiteiten uit de schema’s. Tijdens de uitvoering worden kinderen problemen voorgelegd, grenzen
gesteld, maar vooral ook uitgedaagd tot onderzoek. Natuurlijk ziet de leerkracht toe op veiligheid en
hygiëne.
5.4 . Leeromgeving
De leeromgeving is de directe omgeving van de school. Deze leent zich meer of minder voor de
activiteit en wat er te zien is hang af van seizoenen en jaarverschillen. Leerkrachten zijn ook niet
direct vertrouwd met het terrein, anders gezegd er is vaak een grote onbekendheid bij leerkrachten
over de directe woon- en leeromgeving van de kinderen van de school. Studenten van HAS DB,
hebben tijdens het project één en ander in kaart gebracht. Verschillende vormen van een excursie
door bijvoorbeeld het IVN of natuurdocenten van Fontys met leerkrachten van EC ’t Sparrenbos is
een wens, misschien wel een “must”voor de continuïteit van de leerlijn NA .
In bijlage 1 een kaart met de natuurgebieden van de Groene Delta. Ook voor de toekomst is er nog
ruimte om van dichtbij naar iets verder te gaan.
5.5 Organisatie
De organisatie is in hoofdstuk 4 aangegeven. Een goed model is belangrijk met een stevige
kartrekker. Bij EC ’t Sparrenbos is gewerkt met duo aan kartrekkers, één voor de bovenbouw (
Marlies) en één voor de onderbouw ( Suzanne) . Voor de bewaking van de continuïteit is dat goed
geweest temeer omdat gedurende langere tijd Suzanne buitengewoon verlof heeft gehad. Met
Marlies ging het werk door en werden ook andere mensen gevonden om deel te nemen in de
schoolwerkgroep. De schoolwerkgroep is in 2012 – 2013 gegroeid naar 5 tot 6 personen. Door de
groei van vertrouwen in het concept ontstaat er een bredere draagkracht. Dit is voor de toekomst
van groot belang om daarmee het concept blijvend uit te voeren en verder te ontwikkelen voor en
door de hele school.
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5.6 Stappenplan.
In het doorlopen proces op EC ’t Sparrenbos kan een stappenplan worden herkend dat van waarde
zou kunnen zijn bij de invoering van natuuronderwijs anders op andere scholen.
1. Houd een stevig intake gesprek. Verkenning van mogelijkheden, wensen, visie, grenzen.
2. Zorg voor een schoolbrede motivatie en informatie verstrekking.
Geef aan wat het wel is en wat niet. Maak een focus.
3. Scan de bestaande methode op mogelijke bio buitenactiviteiten, of maak gebruik van al bestaande
inzichten ( 6methode’s zijn al eens in kaart gebracht, zie Rapportage Leerlijn verbrede NME
gezonde en duurzame voeding door Marjan van der Wel.
4. Maak de verbinding met de zg TULE leerdoelen voor de aangegeven kerndoelen per groep.
5. Betrek de groepsleerkrachten bij de vraagarticulatie ( per groep) met behulp van bovenstaande
scan en eigen ervaringen met behulp van een format ( bijlage 2).
6. Werk met de vraagarticulatie een globaal totaal programma uit en leg dat voor aan de werkgroep.
Leerkrachten weten niet altijd goed genoeg wat in andere groepen gebeurt of wordt gevraagd.
Met een totale inventarisatie kan een plan worden opgesteld waarbij bio activiteiten scherper
worden ingevuld op basis van onderlinge samenhang.
7. Werk per seizoen de bio activiteiten uit met behulp van een sfeerbeschrijvingen en
activiteitenschema’s.
8. Communiceer per seizoen in alle groepen met alle groepsleerkrachten de uitgewerkte
sfeerbeschrijvingen en activiteitenschema’s en stuur aan op het maken van afspraken en het
vastleggen van data van uitvoering.
9. Communiceer met externe partijen die helpen bij een eventuele nadere voorbereiding en
uitvoering en houd hierbij als interne coördinator de afstemming in beeld.
10. Bereid de bio activiteit voor, stem af met ouders indien nodig , vervoer en materiaal.
11. Voer de bio activiteit uit en evalueer deze.
12. Leg de leerlijn vast in schoolwerkplannen en jaarplannen.
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5.7 Een dag in de natuur sfeerverhaal …..
Beschrijving uitgevoerde winteractiviteit Vlinderklas (groep 1/2)
Bij de winteractiviteit stonden smelten en bevriezen centraal. Deze activiteit kon uitgevoerd
worden bij vorst. Bij deze activiteit was het niet nodig om ouderhulp in te schakelen omdat
we dit op het schoolplein konden doen. Ik heb een vormpje van de zandbak gevuld met
water en gevraagd wat de kinderen dachten dat er zou gebeuren als ik dit water buiten neer
zou zetten. Samen hebben we dit buiten neergezet om het de volgende dag te gaan
bekijken. De kinderen vonden het razend interessant. Vervolgens gingen de kinderen buiten
een stuk ijs zoeken. Toen een van de kinderen een groot stuk sneeuw/ijs had gevonden
hebben we dit binnen in de klas neergelegd. Wat zou er mee gebeuren? Toen we binnen
waren gingen de kinderen regelmatig naar het stuk ijs kijken. Ze zagen dat het langzaam
maar zeker smolt. Ook hebben we toen een gesprekje gehad over of het ijs sneller in je hand
smelt of dat het sneller smelt als het in de wasbak ligt. Een van de kinderen dacht dat het ijs
sneller in de hand smelt, omdat je hand zout is. De volgende dag hebben we het vormpje dat
gevuld was met water naar binnen gehaald en samen gezien dat het ijs geworden was. De
kinderen wilden het allemaal voelen. Aan de buitenkant van het vormpje plakte sneeuw. De
kinderen hebben toen de sneeuwkristallen bestudeerd en ik heb laten zien hoe je van papier
een sneeuwkristal kunt knippen. Ze vonden de sneeuwkristallen heel mooi. Het ijs in het
vormpje hebben we toen in de klas laten staan en langzaam maar zeker ging dat ijs weer
smelten, net zoals het ijsblok dat ze de dag daarvoor in de klas neergelegd hadden. De
kinderen gingen regelmatig kijken en voelen. Ze voelden ook dat toen het ijs uiteindelijk
gesmolten was, het water heel koud was. De kinderen waren zeer betrokken bij deze
activiteit.
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6. Uitwerking leerlijnen natuuronderwijs anders EC ‘t Sparrenbos
6.1 Overzicht leerlijnen.
OP EC ‘t Sparrenbos zijn nu 28 bio activiteiten vastgesteld. In onderstaand schema een overzicht.
TITELS en ruwe samenhang bio buitenactiviteiten 't Sparrenbos
groep

herfst

1-2

Ik zie ik zie wat jij
niet ziet

1-2
1-2
1-2

winter

zomer

IJskoud
Beestenboel
Licht en donker

3
3
3
3

Herfstduikeling

4
4
4
4

Schimmelig

5
5

Het speelbos

Vrije vogels
Daar is de lente
Het kriebelt
Koele kikkers
Bloemenpracht
Het kriebelt nog
meer
Opvallen en
verstoppen

5
5

Voorjaar in de bol
Akkerbouw

6
6
6
6

Herfstverrassingen

7
7
7
7

In de nesten

8

Boswerk en
spierballen

8
8
8

Voorjaar

Opklaringen
Voedselweb
Kieke BOE
Lekker water
Naar de knoppen
Ambachtelijk voedsel

Recycling
Mooi land
Dat smaakt
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Het schema bevat 28 titels van activiteiten. In de kleuren is onderlinge samenhang aangegeven.

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Opeenvolgende herfst activiteiten in de groepen
Op zichzelf losstaande activiteiten over natuur en het weer
Activiteiten over dieren en diergedrag
Activiteiten over planten , bloemen en bloeien
Activiteiten over kringloop en afval
Activiteiten over voedselproductie en gezond eten
Activiteiten over landschap en beheer

De bio activiteiten zijn uitgewerkt aan de hand van de vraagarticulatie van de school. Op basis
daarvan is voor elke bio activiteit een sfeeromschrijving gemaakt en een activiteiten schema.
Daarvoor zijn gaandeweg handreikingen ontstaan. Deze volgen met van elk een voorbeeld in de
volgende paragrafen.
Handreiking sfeeromschrijving.
Handreiking activiteiten schema.
Voorbeeld sfeeromschrijving: Schimmelig
Voorbeeld activiteiten schema: Schimmelig
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6.2 Handreiking sfeerbeschrijving
Deze sfeerbeschrijving van een bio activiteit bestaat uit een aantal onderdelen






Titel en groepsaanduiding
De sfeerbeschrijving zelf
Verbinding met andere bio activiteiten
Kernwoorden
Wat helpt, tips vooraf, tijdens en na afloop van de bio activiteit

Titel en groepsaanduiding
Dit spreekt voor zich. We kiezen voor aansprekende titels
Sfeerbeschrijving.
De sfeerbeschrijving is bedoeld voor de leerkrachten en voor de ontwikkelgroep.
Hier wordt een beeld geschetst van de bio activiteit. Het is een beeldende
omschrijving die prikkelend is en aantrekkelijk. Er zit een grapje in. Leerkrachten die
dit lezen krijgen een beeld van wat de klas gaat beleven en wat het ruwweg gaat
betekenen voor hen zelf. Ze krijgen er zin in. Het is een abstracte beschrijving.
Wat zit er altijd in:
 Wat gebeurt er in grote lijn, wat doen de leerlingen?
 Welke tule inhouden zijn aan de orde ?
 Organisatie vorm en tips?
 Hoeveel tijd wordt er aan besteed?
 Waar gebeurt het? / vervoer
Verbinding met andere bio activiteiten
Hier wordt aangeven met welke andere bio activiteiten er een relatie is en op welke
wijze. Naast de seizoensgebondenheid is er bij de 28 bio activiteiten sprake van een
aantal clusters. Dat zijn, planten, dieren, voedsel en eten, kringlopen.
Kernwoorden
De kernwoorden die in de bio activiteiten aan bod komen staan hier genoemd. Er zijn
woorden bij die passen bij de woordenschat en die beeldvormend zijn voor de
activiteit
Wat helpt , tips vooraf, tijdens en na afloop van de bio activiteit
De sfeerbeschrijving wordt afgesloten met tips, een kleine handreiking voor
leerkrachten om de bio activiteit zelf beter te benutten.
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6.3 Handreiking activiteiten schema

Tijd

Globaal
zo goed
als
mogelijk
in te
schatten
in
minuten

Wat gaan de
leerlingen doen

Welke leervragen /
onderzoeksvragen
komen aan de orde

Wat wil je bereiken

Hier staan de
activiteiten. Deze
beginnen altijd
met een
werkwoord.

De leervragen zijn
open vragen (ruimte
om allerlei ideeën
boven te laten
komen) Beginnen
met wat, hoe,
waarom , waar .

Hier staat concreet
wat de leeropbrengst
is die na de
uitvoering van de
activiteit
reproduceerbaar is
door de leerling .

Luisteren , zoeken
, benoemen,
verzamelen,
kijken etc…
gevolgd door wat
er dan gedaan
wordt

Het is geen
reproductie vraag.
De vraag is wel
richting gevend.

Wat zijn de
resultaten

Dat kunnen
vaardigheden zijn,
kennis of inzicht.

Hulpmiddelen
en/of extra
medewerkers

Hulpmiddelen
Hier zo
gedetailleerd
mogelijk aangeven
-waar, indien van
toepassing route (
naam route is
naam activiteit)
-hulpmiddelen
-werkbladen
-info voor
leerkrachten

Medewerkers
Bijvoorbeeld IVNers , met naam en
adres gegevens en
de wijze van
communicatie
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6.4 Voorbeeld sfeerbeschrijving Schimmelig

Groep 4,

Dit is de echte paddenstoelen activiteit. Op de route moeten ook voldoende
verschillende paddenstoelen te vinden zijn en mycelium e.d. De kinderen kunnen
m.b.v. zoekkaarten hun gevonden paddenstoel “op naam” brengen .
Ze werken met opdrachtenkaartjes gericht op paddenstoelen, zoekkaarten,
gebruik spiegeltjes, hun neus en letten op de omgevingsfactoren. Natuurlijk
komt de heksenkring aan de orde! Leerlingen leren dus wat paddenstoelen zijn,
waar en hoe ze groeien en hoe ze voor jonge paddenstoelen zorgen. Toevallig
komen ze ook een doosje champignons tegen. Deze paddenstoelen kun je eten.
Die uit de natuur niet want sommigen zijn giftig en slechts deskundigen weten
het verschil tussen giftig en niet giftig.
Paddenstoelen kun je ook goed tekenen en er sporenafdrukken van maken. Dat
gebeurt natuurlijk ook. Misschien kom je een stuifzwam/bovist tegen die een
kind leeg kan blazen.
De volgende tussendoelen zijn aan de orde: 39.1; 39.2; 39.9; 40.1; 40.2 40.3
40.4
De route is anders ( specifieker op het voorkomen van paddenstoelen) dan de
route van groep 1,2 en 3.
De volgende tussendoelen zijn aan de orde: De route begint en eindigt bij de
school; vervoer dus niet van toepassing. Groepen kinderen van max 6 kinderen

Trefwoorden
Paar namen van paddenstoelen; bijv. Vliegenzwam, stuifzwammen (bovist)
eekhoorntjesbrood (boleet) , stinkzwam, elfenbakje ,
Giftig / eetbaar
Voedselbron ; waar groeien de paddenstoelen van , ( levend of dood)
Verschil planten / schimmel en hun vruchtlichamen
Kleur en vorm verschillen
Onderdelen; hoed, steel, plaatjes/ buisjes, mycelium/ ring en beurs..
Schimmels zonder paddenstoelen

Wat helpt, tips:
Vooraf:
- bakje gekochte soorten paddenstoelen laten rondgaan
- broodzakje laten “beschimmelen” in de vensterbank
Tijdens:groepsgrootte klein
Na afloop:
Snij practicum champignons ( vers – oud )
Sporenfiguur maken ( uitgegroeide champignons)
Natuuronderwijs anders EC ’t Sparrenbos
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6.5 Voorbeeld Activiteiten schema Schimmelig
Tijd

Wat gaan de leerlingen
doen

Welke leervragen
komen aan de
orde

Wat zijn de resultaten
Wat wil je bereiken

Nog op school
30

Benoemen en
verwoorden kenmerken
van 5 hoofdgroepen
paddenstoelen a.d.h.v.
5 voorbeeld platen (
A4)

Wat zijn de
kenmerken van de
de 5 hoofdgroepen
van paddenstoelen

Dat de ll de
kenmerken kunnen
benoemen van 5
groepen, t.w.
Bovisten, boleten ,
plaatjeszwammen,
elvenbankjes en
koraalzwammen (
soorten hoeden)

of a.d.h.v. het zoekblad

Hulpmiddelen

5 voorbeeld
kaarten /
werkbladen met de
groepen
paddenstoelen
waar zelf de
kenmerken op
worden geschreven
Roulatie systeem
met groepen en
kaarten
Pen / papier

10

Wandelen naar
“paddenstoelenbos”

10

Luisteren naar uitleg
over zoekkaart

20

10

Hoe werk ik met
en zoekkaart?

Dat ze de zoekkaart
kunnen gebruiken

Zoekkaarten
paddenstoelen

Dat ze te vinden
paddenstoelen in een
hoofdgroep kunnen
plaatsen

Spiegeltjes
Mesje

Zoeken in groepjes een
5 tal paddenstoelen en
brengen die op naam
met behulp van de
zoekkaarten

Op basis van welke
kenmerken en/of
/ezelsbruggetje
weet ik welke
naam bij welke
paddenstoel hoort

Ll kennen 5 namen
van een paddenstoel,
bijv. aardappelbovist ,
vliegenzwam, het
elfen bankje,
stinkzwam,
koraalzwam

Zoekkaarten
paddenstoelen

Luisteren naar korte
instructie over
mycelium dat wordt
getoond door de
leerkracht (vergelijken
vruchten aan de boom)

Hoe groeit een
paddenstoel

Ll snappen dat een
paddenstoel het
vruchtlichaam is van
(hogere) schimmels

Omgeving waar
mycelium te zien is

Natuuronderwijs anders EC ’t Sparrenbos
Met sfeerbeschrijvingen van bio buitenactiviteiten

Spiegeltjes
Mesje

25

10

20

10

20

Paddenstoelen spelletje
, “/ liedje

Intermezzo

Ontspanning

Ll snappen dat
Waar leven
paddenstoelen leven
paddenstoelen van van andere
( of op )
organismen ( levend
voedsel) of van afval
(doodvoedsel)
Ll snappen dat
paddenstoelen
daarom heel
belangrijk zijn voor de
natuur ( kringloop nog
net niet.. )
Opdrachtje om te
Welke schimmels
Ll weten dat er
ontdekken dat niet alle
geven
“hogere” (met
schimmels
paddenstoelen en paddenstoel) en
paddenstoelen
welke niet?
“lagere” ( zonder)
opleveren (nader
schimmels zijn
uitwerken )
Ll snappen dat
( terug grijpen op
schimmels heel
broodschimmel in lokaal
belangrijk zijn voor de
, schimmel op
kringloop ( het
hondenpoep etc .. )
verteren / opruimen in
het bos
Terug naar school
Welke
Ll weten dat ze nooit
Luisteren naar gesprek
paddenstoelen
een paddenstoel uit
over eetbare en giftige
kun je eten en
het bos zo kunnen
paddenstoelen en
welke niet?
opeten
handenwassen en als
Ll snappen dat ook en
afsluiting het eten van
Wat is giftig,
zullen het ook niet
een rauwe champignon giftigheid?
doen!
Het eten van de
Waarom moet je
champignon is
handenwassen na afsluiting les met
een bezoek aan de blijvende impact bij de
mooie natuur
ll ( smaak van de
herfst ) en het verhaal
naar ouders/
verzorgers
Ll leren alg. hygiëne
toepassen
Zoeken uit waar
paddenstoelen van
leven(kijken waar ze op
groeien )
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6.6 Opbrengstgericht werken, kerndoelen en tussendoelen.
EC ’t Sparrenbos heeft er voor gekozen om met de bio activiteiten een andere methode te
ontwikkelen voor natuuronderwijs dan een methode uit het boek. Dit is gedurfd. Immers
leerkrachten, teamleiders en directie zijn verantwoordelijk voor het aan kunnen tonen van
opbrengstgericht werken. Leerkrachten laten niet gemakkelijk hun methode los voor iets waarvan
niet zeker is dat het aan de gestelde eisen voldoet. Het werken uit een boek veronderstelt die
zekerheid wel.
Zoals eerder aangegeven heeft EC ‘t Sparrenbos gekozen om bij de bio activiteiten de focus te leggen
op de kerndoelen 39, 40 en 41 . Deze luiden:
6.6.1 Kerndoelen
39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
40.De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van
hun onderdelen.
6.6.2 TULE doelen.
In de door SLO aangegeven teksten staat het volgende:
TULE beschrijft de tussendoelen van de kerndoelen op vier momenten in de basisschool: voor
groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Er ontstaat zo een goed beeld van de opeenvolging van
de inhouden over de hele basisschool. Voor iedere groepscombinatie bestaat een tussendoel uit de
combinatie van een element uit de inhoudslijn (inhouden), de lijn van de lerende (activiteiten van de
kinderen) en onderwijslijn (activiteiten van de leraar). De beschrijving van de leerstoflijn dekt de
inhouden die in het kader van het desbetreffende kerndoel in de loop van acht jaar basisonderwijs
aan de orde zouden moeten komen.
Voor EC ’t Sparrenbos is onderstaand schema met tussendoelen gebruikt om daarmee de bio
activiteiten te verbinden. In de notatie is gekozen om per 2 groepen (groep 1/2, groep 3/4, groep
5/6 en groep 7/8) de aangegeven tussendoelen doorlopend te nummeren om daarmee bij de bio
activiteit aan te kunnen geven aan welke tussendoelen met die activiteit wordt gewerkt. Deze
verbinding is nog niet in alle activiteiten systematisch en goed aangebracht. De werkgroep heeft aan
EC ’t Sparrenbos te kennen gegeven dat dit voor 2013 – 2014 een opdracht zou kunnen zijn voor een
(*afstudeer) student van Fontys Hogeschool.
Het aangeven van de tussendoelen is bedoeld om daarmee bewijs te verzamelen voor een inspectie
van het aanleveren voor het bewijs van het Door deze zo aan te geven wordt de activiteit opbrengst
gericht, , tussen doelen zijn afgedekt.
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TULE inhouden groep 1- 2
MILIEUBETEKENISSEN

39.1 verwondering
39.2 schoonheid(natuur is mooi)
V E R SC H E I D E N H E I D E N

EENHEID

40.1 er is een verscheidenheid aan organismen: planten, dieren, mensen,
schimmels (paddenstoelen)
40.2 van elkaar verschillende organismen hebben dezelfde functionele
onderdelen
40.3 planten veranderen met de seizoenen

INSTANDHOUDING
40.4 mensen en dieren hebben voeding nodig
40.5 mensen, planten en dieren hebben ruimte nodig om te leven
40.6 mensen, planten en dieren planten zich voort

RELATIEMETDEOMGEVING
40.7 mensen, dieren en planten moeten worden verzorgd
40.8 de omgeving levert organismen voedsel en leefruimte

HETEIGENLICHAAM
41.1 uitwendige vorm en bouw van ledematen
41.2 zintuigen; gezicht, gehoor, reuk, tast, smaak

OVEREENKOMSTENENVERSCHILLEN
41.3 verschillen tussen mensen (bijv. kleur van de ogen en het haar) en
overeenkomsten (lichaamsbouw)

BOUWENVOORTPLANTINGVANPLANTEN
41.4 onderdelen van een plant: bloem, stengel, blad en wortel
41.5 ontkiemen van zaden

TULE inhouden Groep 3 – 4
MILIEUBETEKENISSEN
39.1 verwondering
39.2 schoonheid (natuur is mooi)

INGREPEN VAN DE MENS
39.3 iets toevoegen: afval, stank, geluid, asfalt
39.4 iets onttrekken: bos (kappen), dieren (jagen, visserij)
39.5 ingrijpen met zorg

KEUZESMAKEN
39.6 bereidheid tot zorg
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V E R SC H E I D E N H E I D E N

EENHEID

40.1 (delen van) planten en dieren hebben verschillende kenmerken, zoals
vorm, kleur, geur
40.2 dieren zijn op basis van overeenkomstige kenmerken in te delen in de
hoofdgroepen: zoogdieren, vogels, vissen, amfibieen, reptielen,
insecten en spinnen

INSTANDHOUDING
40.3 mensen en dieren hebben water, voedsel en beschutting nodig
40.4 planten hebben voor groei en ontwikkeling voedsel, water, licht en de
juiste temperatuur nodig
40.5 planten en dieren doorlopen verschillende ontwikkelingsstadia
40.6 planten en dieren passen zich aan aan de seizoenen

RELATIEMETDEOMGEVING
40.7 het voedsel van mens en dier komt van plant en/of dier
40.8 de omgeving biedt organismen voedsel, water, licht en leefruimte

HETEIGENLICHAAM
41.1 van buitenaf waarneembare inwendige lichaamsdelen:
hart, longen, spieren, botten, zintuigen

OVEREENKOMSTENENVERSCHILLEN
41.2 verschillen in uiterlijk en beweging tussen mens en zoogdier

BOUWENVOORTPLANTINGVANPLANTEN
41.3 vormen van plantenzaden en de manieren van verspreiding
41.4 de opbouw en het uitlopen (de groei) van bollen en knollen

VOORTPLANTINGVANDIEREN
41.5 eierleggende en levendbarende dieren

TULE inhouden Groep 5 -6
MILIEUBETEKENISSEN
39.1 verwondering
39.2 schoonheid (natuur is mooi)

INGREPEN VAN DE MENS
39.3 iets toevoegen: afval, stank, geluid, asfalt
39.4 iets onttrekken: bos (kappen), dieren (jagen, visserij)
39.5 ingrijpen met zorg
39.6 verstoring van evenwicht in Nederland:
- mestoverschot
- luchtvervuiling (door verkeer, fabrieken, intensieve veeteelt)

KEUZESMAKEN
39.7 bereidheid tot zorg
39.8 gevolgen van ingrepen (vanuit verschillende perspectieven bekeken)

DUURZAMEONTWIKKELING
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39.9 verantwoordelijk zijn voor de omgeving
39.10 rechtvaardigheid

V E R SC H E I D E N H E I D E N

EENHEID

40.1 planten en dieren zijn op basis van kenmerken in te delen in soorten
40.2 planten zijn in te delen in de hoofdgroepen: wieren, mossen,
paardenstaarten, varens en zaadplanten
40.3 eigenschappen en kenmerken van organismen passen bij de
omgeving waarin ze leven (schutkleur, vorm)

INSTANDHOUDING
40.4 soortkenmerken worden doorgegeven aan nakomelingen
40.5 sommige delen van het lichaam hebben een beschermende functie
40.6 sommige diersoorten vertonen gedaanteverwisseling
40.7 onderdelen van een plant kunnen uitgroeien tot nieuwe individuen
40.8 vorm van verspreiding bij planten hangt samen met omgeving

RELATIEMETDEOMGEVING
40.9 organismen hebben bepaalde relaties in voedselketens
40.10 een biotoop kenmerkt zich door de aanwezigheid van bepaalde
planten en dieren

HETEIGENLICHAAM
41.1 ademhaling en bloedsomloop en hun functie
41.2 bouw en functie van het skelet

OVEREENKOMSTENENVERSCHILLEN
41.3 verschillen tussen mensen in het functioneren van hun zintuigen
41.4 overeenkomsten en verschillen in bouw van mens en zoogdier

BOUWENVOORTPLANTINGVANPLANTEN
41.5 stekken van delen van een plant
41.6 functie van wortel, stengel en blad van een plant

VOORTPLANTINGVANDIEREN
41.7 sommige diersoorten maken een gedaanteverwisseling door tijdens
de ontwikkeling

TULE inhouden Groep 7 – 8
MILIEUBETEKENISSEN
39.1 verwondering
39.2 schoonheid (natuur is mooi)

INGREPEN VAN DE MENS
39.3 iets toevoegen: afval, stank, geluid, asfalt
39.4 iets onttrekken: bos (kappen), dieren (jagen, visserij)
39.5 ingrijpen met zorg
39.6 verstoring van evenwicht in de wereld
- ontbossing in de tropen
- broeikaseffect
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KEUZESMAKEN
39.7 bereidheid tot zorg
39.8 gevolgen van ingrepen (vanuit verschillende perspectieven bekeken)

DUURZAMEONTWIKKELING
39.9 verantwoordelijk zijn voor de omgeving
39.10 rechtvaardigheid

V E R SC H E I D E N H E I D E N E E N H E I D
40.1 eigenschappen en kenmerken van organismen worden overgeërfd
INSTANDHOUDING
40.2 voedsel en water zijn nodig voor opbouw, handhaving, herstel en energie
40.3 leven in sociaal verband verhoogt de levenskansen van mensen en sommige diersoorten
40.4 bloemvormen passen bij manieren van bestuiven

RELATIEMETDEOMGEVING
40.5 micro-organismen zorgen voor gisting, bederf en vertering van dode
(delen van) organismen
40.6 planten, dieren, schimmels en bacteriën spelen een rol in
voedselkringlopen
40.7 omgevingsfactoren bepalen het voorkomen van organismen op een bepaalde plaats
40.8 verschillende organismen vormen samen een levensgemeenschap
40.9 mensen beheren gewassen en huisdieren met een bepaald doel

HETEIGENLICHAAM
41.1 werking en functie van de zintuigen
41.2 werking van de bloedsomloop
41.3 ademhaling, bewegingsapparaat (skelet en spieren)
41.4 voortplanting

OVEREENKOMSTENENVERSCHILLEN
41.5 verschillen tussen mens en zoogdier in het functioneren van ademhaling en voortbeweging

BOUWENVOORTPLANTINGVANPLANTEN
41.6 verschillende manieren van voortplanting van planten
41.7 bloemvormen passen bij de manier van bestuiven
41.8 functie van andere plantendelen (ranken van klimplanten, doornen)

VOORTPLANTINGVANDIEREN
41.9 verschillende manieren van voortplanting van dieren
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6.7 Uitwerking van sfeerbeschrijving en activiteitenschema’s in vier stappen
1.
De sfeeromschrijvingen zijn gemaakt door Roelof de Jong en Paul Oostendorp , twee leden van de
werkgroep. Met de sfeeromschrijving ontstond er bij leerkrachten en ontwikkelaars een omslag in
denken. Mensen zagen mogelijkheden en kansen. Door het beeldend schetsen van de activiteit
ontstond motivatie. Er ontstaat voor leerkrachten en studenten en uitvoerders een soort van
perspectief waar naar toe gewerkt kan worden zonder dat vooraf vaststond wat het precies zou
worden.
2.
Op basis van de sfeeromschrijving zijn activiteiten schema’s gemaakt. Deze zijn afhankelijk van de
beschikbaarheid van studenten van de PABO meer of minder klaar gemaakt door de werkgroep. De
werkgroep kan de uitwerking van de schema’s tot bio activiteiten en indien van toepassing voor en
na lessen overlaten aan de leerkrachten en of de studenten afhankelijk van de aard van de activiteit
en de beschikbaarheid van de studenten. Zo ontstaat er vanzelf maatwerk.
3.
Met de sfeerbeschrijving en het daaruit afgeleide activiteiten schema zijn de bio activiteiten
voorbereid en vormgegeven. Dat is werk van de leerkrachten al dan niet met externe ondersteuning
van bijvoorbeeld docenten en leerlingen van Helicon opleidingen of het IVN.
4.
Na de uitvoering vindt op schoolniveau evaluatie plaats. Hiervoor heeft EC Sparrenbos een eigen
evaluatie formulier ontwikkeld. De evaluaties worden in de grote leskist met materialen voor die
groep bewaard en geraadpleegd voor het nieuwe jaar.
6.8 Stand van zaken, februari 2013
De bio activiteiten zijn nu in verschillende fasen van ontwikkeling





De herfstactiviteiten zijn omschreven, uitgevoerd en geëvalueerd.
De winteractiviteiten zijn omschreven en deels uitgevoerd
De lente activiteiten zijn in concept omschreven
De zomer activiteiten zijn in behandeling bij de schrijvers
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7. Uitwerking van de bio buitenactiviteiten.
7.1 Herfst
1-2h Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Groep 1-2
De kinderen gaan op stap in de directe omgeving van de school. Ze gaan op
ontdekkingstocht en kijken naar de kleuren in de natuur, bladeren, planten
(bomen) en dieren. Ze mogen onderweg ook allerlei “schatten” verzamelen die
gebruikt worden over een gesprek over leven en dood. Natuurlijk lopen ze ook
lekker de bladen te schoppen en vinden zo allerlei dieren die voor zover mogelijk
benoemd kunnen worden. Alles wordt afgesloten met een spelletje ik zie ik zie
wat jij niet ziet en daarbij wordt het geleerde benoemd.
De volgende tussendoelen zijn aan de orde 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6,
40.7, 40.8.
De groepen moeten niet te groot zijn. Begeleiders kunnen ingewerkte
medewerkers (ouders) zijn. De activiteit duurt één dagdeel. De activiteit vindt zo
dicht mogelijk bij de school plaats. Kan ook via een korte route .

Trefwoorden:
namen voor organismen.
Plant - dier,
Onderdelen van planten
bloem, steel
Onderdelen van bomen
blad, tak, knop, wortel, vrucht , …
dier ”soorten” : spin, worm, slak, pissebed
grond, stenen
begrippen hard/zacht dik /dun , glad ruw , stevig /slap etc..
dood – levend
Wat helpt, tips
Vooraf
Tijdens
Zitzak voor elk kind achter de hand hebben.
Na afloop
“De schatten” nog een tijdje bewaren en er iets leuks mee doen
- herfstboom plakken
Spelletje ik zie ik zie ziet nog een keer spelen
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3h Herfstduikeling

Groep 3

De l.l. nemen letterlijk een duik in het bos. Ze horen
en voelen ( mag met blote voeten) de bladeren
onder hun voeten. Ze gaan op zoek naar de grote
verschillen tussen de bladeren en herkennen de ”
handjes” en de “veertjes” op de grond en in de
bomen. Ze zoeken ook naar zaden en vruchten.
Wat hoort bij elkaar? Zo leren ze bomen / struiken
herkennen aan hun kenmerken. Welke kenmerken
zijn er nog meer? Kloppen de bij elkaar gezocht
setjes van blad, tak, vrucht, boom zelf? Ze leren
ook dat bomen met zaad (vruchten) voor nieuwe
jonge bomen zorgen. Onderweg vinden ze ook
andere zaken, dingen en dieren. Alle ingrediënten
voor een herfsttafel kunnen worden verzameld en meegenomen naar school en/of
thuis. Paddenstoelen krijgen uiteraard extra aandacht. Er wordt met spiegels
gekeken naar verschillen in onderkanten van “hoeden” en naar vormverschillen. Wat
is de hoed, steel, plaatjes, ..
Om het compleet te maken wordt afgesloten met een tekenmoment.
De volgende tussendoelen zijn aan de orde:
De groepen moeten niet te groot zijn. Begeleiders kunnen ingewerkte medewerkers
(ouders) zijn.
Voor de activiteit is een dagdeel nodig. De activiteit vindt zo dicht mogelijk bij de
school plaats maar wel op een plek waar lekker in de bladeren kan worden geschopt
en waar paddenstoelen staan ( of onderweg)

Trefwoorden:
Herfstkenmerken; verkleuring , vallende bladeren, lagere temperaturen, minder
daglicht,
Bladvormen; ovaal, rond , puntig / driehoekig
Neven; nerf, handjes en veertjes
Verschil zaden – vrucht
Namen van zaden ( vruchten) van +/- 5 bomen
Namen van paar (+/-5) bomen
Onderdelen van een paddestoelen; hoed steel, sporen, plaatjes en gaatjes (

Wat helpt, tips
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Vooraf
De film van
Tijdens
Na afloop
Verven / kleuren / spatwerk maken van een blad in herfstsfeer
Tamme kastanjes koken en/of beukennoten roosteren ( thuis of op school)
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4h Schimmelig

Groep 4 herfst

Dit is de echte paddenstoelen activiteit. Op de route moeten ook voldoende
verschillende paddenstoelen te vinden zijn en mycelium e.d. De kinderen kunnen
m.b.v. zoekkaarten hun gevonden paddenstoel “op
naam” brengen.
Ze werken met opdrachtenkaartjes gericht op
paddenstoelen, zoekkaarten, gebruik spiegeltjes,
hun neus en letten op de omgevingsfactoren.
Natuurlijk komt de heksenkring aan de orde!
Leerlingen leren dus wat paddenstoelen zijn, waar
en hoe ze groeien en hoe ze voor jonge
paddenstoelen zorgen. Toevallig komen ze ook een
doosje champignons tegen. Deze paddenstoelen
kun je eten. Die uit de natuur niet want sommigen zijn giftig en slechts
deskundigen weten het verschil tussen giftig en niet giftig.
Paddenstoelen kun je ook goed tekenen en er sporenafdrukken van maken. Dat
gebeurt natuurlijk ook. Misschien kom je een stuifzwam/bovist tegen die een
kind leeg kan blazen.
De volgende tussendoelen zijn aan de orde: 39.1; 39.2; 39.9; 40.1; 40.2 40.3
40.4
De route is anders ( specifieker op het voorkomen van paddenstoelen) dan de
route van groep 1,2 en 3.
De volgende tussendoelen zijn aan de orde:
De route begint en eindigt bij de school; vervoer dus niet van toepassing.
Groepen kinderen van max 6 kinderen

Trefwoorden
Paar namen van paddenstoelen; bijv. Vliegenzwam, stuifzwammen (bovist)
eekhoorntjesbrood (boleet) , stinkzwam, elfenbakje ,
Giftig / eetbaar
Voedselbron ; waar groeien de paddenstoelen van ( levend of dood)
Verschil planten / schimmel en hun vruchtlichamen
Kleur en vorm verschillen
Onderdelen; hoed, steel, plaatjes/ buisjes, mycelium/ ring en beurs..
Schimmels zonder paddestoelen

Wat helpt, tips:
Vooraf:
- bakje gekochte soorten paddenstoelen laten rondgaan
- broodzakje laten “beschimmelen” in de vensterbank
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Tijdens:groepsgrootte klein
Na afloop:
Snij practicum champignons ( vers – oud )
Sporenfiguur maken ( uitgegroeide champignons)
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5h Het speelbos Groep 5 herfst
Het bos wordt een speelbos! Eerst wordt gespeeld met een aangereikt
hulpmiddel ( of hulpmiddelen) zoals een bal, een tennisracket, een stuk touw
etc..Daarna worden alle hulpmiddelen weggedaan en wordt gespeeld met de
natuur zelf. In het bos worden dan verschillende spellen uitgevoerd zoals bijv.
boompje verwisselen, hink stap sprong met dennenappels of i.d , een
hindernisbaan maken en zelflopen etc. Daarbij worden steeds dingen aangeraakt
en opgepakt. Natuurlijk kan het uitgebreid worden met extra aangereikt
materiaal zoals touw maar je kunt ook gebruik maken van “natuurlijke
hindernissen” zoals geulen . kuilen etc.. et maken van hindernisbaan. Ander
variaties zoals het klimmen in een boom zijn ook mogelijk. Het gaat er om dat de
kinderen steeds meer zelf hun spel gaan maken.
Na en tussendoor wordt steeds een actieve vorm gevonden waarbij de gebruikte
elementen uit de natuur worden nagetekend ( wasco tekening op stam) of
benoemd of besproken. Welke ideeën zijn er om en nog meer mensen in de
natuur te krijgen zonder dat de natuur zelf daaronder lijd? Wie kan daar voor
zorgen?

Trefwoorden
Plezier
Sport /spel; elk bos is een
speeltuin
Samenwerken
Verantwoordelijkheid voor natuur
en elkaar
Voorzichtigheid ( met natuurlijke
materialen )
Vindingrijkheid
Bast voelen
Besef van eigenaarschap van stuk
natuur en
Evenwicht, durf
Bomen herkennen, op naam kunnen brengen
Do’s – Don’t
Afval

Wat helpt, tips
Vooraf
Gebiedseigenaar betrekken vooraf / en of tijdens
Tijdens
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Na afloop
Een of andere presentatie vorm waarbij de kinderen de gebiedseigenaar
adviseren over de ontwikkeling van het gebied, hun wensen kenbaar maken
maar ook de voorwaarden.
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6h Herfstverrassingen

Groep 6 herfst

De kinderen wandelen naar het dichts bijzijnde bosgebied. (!) Dit is via een
andere route dan in de herfstwandeling van groep 3 en 4. Er doet zich namelijk
een mysterie voor. Dat is het mysterie van de verdwenen bladeren, dode dieren,
hondenpoep etc. Waar blijft dat eigenlijk?
Een ander mysterie is het geheim van de winter. Hoe overleeft de natuur de
winter? Wat voor slimmigheden zet de natuur daarvoor in?
In het bos worden verschillende activiteiten uitgevoerd waarmee inzicht en
kennis wordt verzameld om het mysterie op te lossen.
De volgende tussendoelen zijn aan de orde: 39.3-39.6-39.9-40.5-40.6-40.7-40.8
40.9
De groep wordt in het bos opgesplitst op basis van totaal groepsgrootte en
aantal “praktijkopdrachten”. Voor het geheel is één dagdeel nodig. Late herfst (
november) is het meest geschikt.

Trefwoorden
Blad aan de boom- vers dood
blad –dood blad vorig jaar –
Bladhoudend - bladverliezend
Hoe overleeft de natuur de
winter / overlevingsstrategieën
Kringloop , voedselweb
Afbraaktijd
Composthoop thuis
Dode muis/mus met maden kan
ook – hondendrol met
schimmelpluis
Boer – mest – akker - groei –
oogst – afval/ mest – da capo ( verbinding
Wat helpt , tips
Vooraf:
Film NTR , zoeken op kringloop , divers materiaal
Bladverliezer en wintergroene takken op kleine smalle vaas plaatsen en water
opname en dus verdamping in beeld brengen
Wormenhotel maken
Tijdens:
Zoekkaart bomen / bodemprofiel opplakken

Zoekkaart kriebelbeestje
Verzamelen afval/ vuil (dus niet door de natuur afbreekbaar )
Na afloop
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Met wormenhotel of schoenendoos met wormen en pissebedden spelen met
temperatuurverschillen door deze in de koelkast te zetten
Kringlopen uitbeelden vb:
(dood konijn ----stappen ---- voedsel voor jonge konijnen)
(blad valt ------ stappen ---- nieuw blad groeit aan boom)
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7h In de nesten , groep 7 herfst
Elke vogel kent zijn eigen nest. Hoe zitten die eigenlijk in elkaar? Wat kunnen we
daar uit aflezen over het gedrag en voortplanting van de vogels? De kinderen
bestuderen buiten nesten en nestjes die binnen beschikbaar zijn (verzameld bijv. bij
de activiteit “naar de knoppen”). Ze zoeken de juiste nestvormen ( hoe kan
verschillend ingevuld) bij de juiste vogels en verklaren verschillen tussen open
nesten en (gesloten) nesten. Allerlei vormen en uitvoeringen van nesten zoals die
van holenbroeders, boombroeders, weidevogels, nestblijvers, nestvlieders, grote
nesten (ooievaar) en kleine (winterkoning) passeren de revue. Hierdoor ontstaat
inzicht in het gedrag van de vogels en de eigen “huiswensen” van elk vogeltje.
Daarom moet je daar ook rekening mee houden als het huisje wordt gebouwd. Dat
gaan we namelijk ook echt doen op een school of een andere plek waar dat kan..
Natuurlijk gaat het om de eieren die in het nest komen te liggen. Hoe zien die er
eigenlijk van buiten en van binnen uit en hoe groeit een kuiken? Ook dat is
onderdeel van deze bio activiteit .
Deze activiteit vraagt zeker twee dagdelen en is uit te breiden naar exposities e.d.
Het maken van de nestkasten zit centraal in de opbouw. Dat kan bijv. bij VMBO
groen – Helicon, of bij een boswachterij of elders.

Kernwoorden
Nestvorm: kom ( open) , bol ( gesloten), kom met afdak
Nestmateriaal: takken , twijgen, donsveren, grassprieten, hondenharen, plastic afval,
klei.
Nestplek; in boomvork, in boomholte, laag tussen struiken, onder de pannen, onder
de dakgoot, op het weiland
Relatie nestgrootte / vogelgrootte
Nestvlieder; kom op de grond in open veld/nestblijver: “gesloten” nest
Nestkast, belang kunstnesten,
Nestkast bouwen – vlieggat niet te groot – risico “kraken” door grotere vogelsoort
Vogelslimheden/ tactiek vb. legsels mees zwaarder dan de vogel zelf
Onderdelen ei , ontwikkeling kuiken, Vergelijking dooier / zaadlobben
Wat helpt, tips
Vooraf:
Leerlingen verzamelen nesten ( zij nu goed vindbaar )
Gekookt eitje eten in de klas en gesprek over vogels en eieren
Tijdens
Zoekkaarten tuinvogels / zoekkaarten nesten
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Na afloop:
Sortering bouwmateriaal van groot naar klein etaleren/opplakken
Film over voortplanting vogels laten zien
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8h Boswerk en Spierballen Groep 8 herfst
Nu de kinderen veel van het bos weten is het tijd dit ook te onderhouden. Daar
heb je eigen spierkracht voor nodig. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Met
behulp van divers materiaal op school en/of een fitnessinstructeur/
fysiotherapeut krijgen de leerling uitleg over hun spieren, aanhechting van pezen
en bijv. ook over kramp. Dit wordt uitgelegd m.b.v. tillen en sjouwen met
boomstammetjes e.d .

Daarna is het tijd om ook echt aan het werk te gaan in het bos. Dat doen we met
vrijwilligers van het IKL. IKL staat voor: “Instandhouding Kleine
Landschapselementen”. Het IKL helpt daar graag bij met gereedschap, instructie
en bemiddeling voor het vinden van een object dicht bij je school. Het werk kan
bestaan uit het knotten van wilgen, het opschonen van paddenpoelen, het
verwijderen van boomopslag etc..
Natuurlijk beginnen we met een “warming up” waarbij de spieren en botten van
het eigen lichaam aan de orde komen. Ook tijdens het werk wordt goed gelet op
werkhouding en het gebruik van ledematen en rug.
Deze activiteit vraagt 2 dagdelen, één binnen /gymzaal en één buiten met IKL
vrijwilligers.

Trefwoorden
Dagdeel 1;
Kwetsbaarheid rug – tillen beenspieren dikker
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Niet getrainde spieren – fanatiek – melkzuur-druivensuiker
Het “veld” overzien – veiligheid derden / samenwerken – mechanisch gevoel
voor samen
Slim gebruik spieren en gereedschap-mechanische feeling
Dagdeel 2; aan de slag in de natuur
Paddenpoel /stuifzand/ heideveld-successie-alles bos
Uitbaggeren/afplaggen/omzagen-successie terugdraaien
Natuurlijk-halfnatuurlijk landschap
Kleinschalig-variatie-wat heet mooi-recreatie
Vrijwilligerswerk-binding omgeving samen doen-andere werkvorm dus
Wat helpt, tips
Vooraf:
Gymles (? ) benutten in aanloop
Gesprek over successie en foto’s over de oude situatie
Tijdens:
Samenwerken met vrijwilligers ( bijeen gebracht door IKL – IVN )
Fotograferen
Na afloop:
Diapresentaties (of andere vormen van presenten) laten maken / presenteren
door de kinderen zelf met eigen teksten en foto’s die gedurende de dag zijn
gemaakt en beschikbaar worden gesteld.
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7.2 WINTER
1-2w IJskoud, groep 1-2 winter
Het sneeuwt! Alles is prachtig wit. Het moment om met de groep naar buiten te gaan voor de bio
activiteit “IJskoud”. De IJspret begint binnen met een gesprek over warm en koud, water en ijs, dooien
en vriezen. Kinderen halen een flesje water en ijsklontjes uit de koelkast. Bij het opendoen van het
vriesvak wordt extra gelet op de “wolkjes” die uit het vriesvak komen. Met de ijsklontjes, glazen en
water kunnen verschillende dingen worden gedaan. Het ijs kun je opdrinken als het water is! In de
hand gaat het sneller smelten dan in het glas!
Na deze warming up gaat de hele groep naar buiten. Daar wordt gespeeld met sneeuw,
sneeuwballen, sneeuwpop, sneeuwengel, sneeuwhuis . De kinderen ervaren dat het koud aanvoelt
en dat sneeuw kan smelten. De kinderen gaan ook “rook” blazen in de vrieskou, sommigen kunnen
hele mooie kringetjes maken. Wat is dat dan eigenlijk? Warm , koud , uitademen van water (hé er zit
dus ook water in mijn adem) uit je lijf, waterdamp, alle begrippen vallen hier bij elkaar en daar wordt
over gepraat. Op een auto ontdekken diverse leerlingen sterretjes….sneeuwkristallen waar onze
sneeuwvlokken uit bestaan. Als iedereen er bij komt staan zien ze
ook vogelsporen in de sneeuw. De bio activiteit wordt afgesloten
met een paar spelletjes en dan is het tijd om op te gaan warmen in
de klas.

Kernwoorden:
IJs , sneeuw, waterdamp, water
Vriezen – dooien
Koud – warm

Wat helpt, tips
Vooraf
Het eerste deel “duik in de vrieskist of vriesvak” kan ook (een dag) van te voren. Als
het dan sneeuwt kun je er op terug komen en daarna sneller naar buiten.
Tijdens
Op donkere auto’s zie je sneeuwkristallen beter dan op lichte.
Na afloop
Een van de vervolgwerkjes is het uitknippen van sneeuwkristallen met de techniek
van eerst een blad dubbelvouwen, aan de vouwkant knippen en dan weer
openvouwen. Zo krijg je de mooiste symmetrische figuren.
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3w, Vrije vogels. Groep 3 winter
Voor het raam van groep drie staat een voertafel voor vogels. Kinderen nemen soms wat mee voor de
vogels. In de klas hangen ook afbeeldingen van vogels. De leerlingen kijken regelmatig in de pauzes
naar de voertafel en leren zo met behulp van de afbeeldingen en de leerkracht de meest bekende
vogels herkennen. De meeste leerlingen zien nu al het verschil tussen een koolmees en een
pimpelmees. Het roodborstje kenden ze allang.
De kinderen gaan op pad en lopen de uitgezette vogelwandeling. Ze herkennen in de directe
omgeving de bekende vogels en verzamelen veertjes. Ze ontdekken ook, iets verder op bij het water,
zitten eenden, misschien wel een reiger, een meeuw. En meer in het bos ontdekken ze een merel,
duiven, kraaien een ekster of een gaai. Vragen die kinderen hebben zijn dan: Hé, wat eten die dan?”
“Hoe komen die vogels de winter door?” “En waar slapen die vogels eigenlijk?” Ze denken hier over
na en proberen zich plaatsen voor te stellen waar vogels ’s nachts zouden kunnen zitten.
Tijdens het vogel spotten maakt de juf foto’s van vogelsporen en van vogelpoepjes. Soms kun je aan
de kleur en aan de pitjes die erin zitten zien wat de vogel gegeten heeft. Leerlingen verzamelen zo
verschillende dingen die vogels eten. Onderweg, vlakbij en soms op de route van school naar huis
ontdekken kinderen “voedselplanten” zoals de lijsterbes en rozenbottel! In de loop van de winter
worden die steeds verder leeg gegeten.
Vlak voor ze weer terug zijn komen ze langs een plek met een heleboel veren bij elkaar. Donsveren,
dekveren en ook slagpennen. Wat is hier nu gebeurd? Welke vogel is hier opgegeten? Voor de klasse
tentoonstelling worden de nodige veren verzameld. Sommige leerlingen vinden het best een beetje
vies.
Het is natuurlijk prima als onderweg ook iets wordt ontdekt over zoogdieren ( een holletje van een
egel, een molshoop). Maar daar gaan ze volgend jaar mee aan de slag.

Verbinding met andere bio activiteiten
Vrije vogels en Koele Kikkers in groep 4 hebben een nauwe relatie met elkaar. Kinderen leren hoe de
natuur de winter overleeft. In groep 3 ligt het accent op vogels in groep 4 op dieren.

Kernwoorden:
Namen van vogels
Kenmerken vogels ( wat is een vogel)
Namen van onderdelen van vogels
Soorten veren
Het voedsel van vogels
Vogeltrek

Wat helpt, tips
Vooraf
Voertafel plaatsen voor het raam (min. 4 weken van te voren) . Kinderen voer laten verzorgen. Zorg
voor gevarieerd voer.
Gesprek over hoe thuis vogels worden gevoerd.
Film over vogeltrek. Sommige vogels vertrekken naar warme landen. Onze bio activiteiten gaat over
de vogels die blijven (of komen van noord europa)
Tijdens
Zorg voor een route langs verschillende biotopen (kinderboerderij?)

Na afloop
Een les over vogels. Wat is een vogel eigenlijk? Waaraan herken je een vogel. Kenmerken van vogels
benoemen in kleur(en) , grootte, staart, vleugels, poten, geluid naar voren.
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De foto’s tijdens de wandeling genomen vertonen.. herhalen namen vogels.
Gesprek over vogels spotten thuis. Zien ze nu meer of andere soorten?

4w Koele kikkers Groep 4
Dieren overleven in de winter. Hoe doen ze dat eigenlijk? Van vogels is bekend (groep 3, herhalen)
dat sommigen wegtrekken en ander blijven. De blijvers worden soms bijgevoerd. Meestal vinden ze
zelf voedsel in de omgeving. Hoe zit dat bij de andere diergroepen zoals, zoogdieren ( muis, egel,
eekhoorn, mol) insecten (vlinders- lieve heersbeestjes) en kikkers? Je komt deze dieren op het spoor
door letterlijk naar hun sporen te zoeken. We gaan op zoek naar die sporen en het verhaal er achter.
Waarom liep die muis hier, wie vrat aan deze boom en waar zit die dan ’s nachts? Gemakkelijk
(meestal) te vinden “sporen” zijn nesten van vogels. Van welke vogel is welk nest? Omdat vogels hun
nest in de winter niet gebruiken mogen ze ook worden verzameld. In groep 7 wordt daar verder mee
gewerkt. “Sporen” zijn dus niet alleen pootafdrukken. Nu de kinderen dat weten kan ook gezocht
worden naar sporen van andere dieren. Dat kunnen naast de pootafdrukken poepjes zijn, (deels)
opgevreten vruchten of planten (vraatsporen), botjes en schedeltjes, veren, uilenballen en
slaapplaatsen. De route gaat langs plaatsten waar sporen te vinden zijn. Als er een spoor gevonden is
staat de groep er even bij stil bij wat er aan de hand is. Welk dier, waarom hier. Na een paar van deze
“centrale oefeningen” gaan kinderen in groepjes uiteen. Het zoeken wordt gemakkelijker als je
gerichter zoekt met behulp van zoekkaarten. Later vertellen ze aan elkaar “de vondsten” . Sporen die
je niet mee kunt nemen kun je markeren met een vlaggetje. Die kun je dan aan anderen laten zien. Er
wordt op ’t eind ook gezocht naar insecten en kikkers. Waar zijn die?

Trefwoorden:
Sporen
Namen zoogdieren
Overleven van (zoog) dieren in de winter
Schuilplaatsen
Winterslaap
Vogeltrek

Wat helpt, tips
Vooraf
Verschillende soorten sporen op digibord presenteren en over vertellen
Tijdens
Na afloop
Na de ‘speurtocht’ wordt op school verder nagedacht over twee belangrijke vragen
1. Hoe overleven dieren de winter?
2. Wat kan ik doen om dieren het gemakkelijk te maken om te overleven? Laten uitzoeken in
diergroepen. Op school wordt dit met een verwerkingsles (bronnen/ film, presentaties) verder
uitgewerkt.

Bewaar zo mogelijk de sporen ( foto’s van) om deze volgend jaar te gebruiken
Presentaties van sporen van mijn dieren laten maken of verhalen laten schrijven
Gipsafdrukken laten maken van sporen
De verzamelde vogelnesten bewaren voor de volgende herfstles groep 7 ( In de nesten)
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5w Opvallen en verstoppen, groep 5
Het ritselt even in de dorre bladeren. Er komt een muis tevoorschijn. Hij
zit doodstil en met zijn grote ogen kijkt hij in de rondte. Op enige afstand
ritselt het dan even. Hoort hij het? Opeens schiet een wezel tevoorschijn
die de muis pakt en wegsleept. In dezelfde tuin loopt een merel over het
gras. Op Hij duikt met zijn snavel de grond in. Niets. Hij loopt even
verder. Staat opeens weer stil. Weer een duik de grond in. Forse
trekbewegingen. Hij zet zich schrap. Er komt een regenworm tevoorschijn. Hap slik weg. Boven in de
kruin van een boom zit een ekster En die laat zich nu horen. Een kenmerkend machinegeweerachtig
geluid schalt door de tuin Hij vliegt op en de zwart-witte kleurpatronen vallen op net als zijn roep.
Lawaaischuit…
Bovenstaande sfeer geeft aan dat sommige dieren genoeg redenen hebben om niet op te willen
vallen. Kleine vogels willen liever niet gezien worden door de kat, de muis is muisstil voor de hermelijn
en de wezel, het konijn heeft slechte ervaringen met de jager en met de honden uit de buurt enz. Maar
er zij ook dieren die niet bang zijn en die zich juist extra willen laten zien. Sommige “brutale lummels”
zijn helemaal niet bang zoals de Ekster. Het gaat dus om gezien of
niet gezien te worden door vijanden. Voor soortgenoten ligt dat weer
anders, vooral in de paartijd. Dan wil je als “mooi mannetje” juist wel
opvallen.
In de wandeling door de wijk gaat het er om dat de kinderen gedrag en
eigenschappen van dieren met elkaar in verband brengen. Dit gedrag
kan te maken hebben met
-roofdier - prooidier
-mannetje – vrouwtje
-vluchten – blijven zitten
-sterker voordoen – onderdanig gedrag
-nacht – en dagdieren
Ze leren hoe en waarom dieren juist zichtbaar onzichtbaar zijn. Dit door gerichte zoek opdachten uit te
voeren ( kleine beestjes op schors of vogels tussen bladeren/ruigte etc.)
Hoe muisjes dit doen gaan we als introductie uitvoeren met de kinderen. We spreken af dat we op een
open plek gaan zitten en daar muisstil afwachten om te zien wat er aan beestjes opvalt en als we iets
zien, dan zeggen we niets maar wijzen, zonder met de armen te wapperen, in de richting waar we wat
zagen. De leerlingen vragen zich af wat een dier nog meer kan doen om niet op te vallen.
Als afsluitend spel gaan de leerlingen verstoppertje spelen. Voor die gelegenheid gaan een paar
leerlingen een meer fel gekleurd T-shirt aantrekken. Kijken wat het effect zal zijn ….

Verbinding met andere bio activiteiten
Met voedselweb groep 6 voorjaar.
Trefwoorden
Signaalkleuren/schutkleuren
Opvallen, pronken /juist niet gezien worden
Prooidieren/roofdier
Agressie ; groot maken/vluchten
Dag en nachtdieren.

Wat helpt, tips
Vooraf:
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Gesprek over schutkleuren en het hoe en waarom daarvan. Gesprek over dieren die de baas willen
spelen over andere en hoe je dat herkent aan het gedrag van dieren.
Visueel maken met materiaal over balts gedrag, agressief gedrag, over camouflage.
Tijdens:
Tijdens de buitenles is er alle tijd om te speuren naar schutkleuren en naar gedrag van wilde dieren en
van huisdieren, maar omdat dit onvoorspelbaar is bouwen we twee experimenten in tijdens de
buitenles. Het eerste gaat over het horen kruipen van een regenworm en het tweede gaat over de
afstand waarop je een beestje herkent op een boomstam. (Zie activiteitenschema).
Na afloop:
Een gesprek over het vangen van prooidieren door nachtdieren als uilen en vleermuizen. Uilen horen
erg goed, ze hebben aan de achterkant van de slagpennen een franjerand die luchtwervelingen
voorkomt zodat ze vrijwel geruisloos vliegen. Bovendien hebben ze grote ogen die naast elkaar staan
zodat ze goed diepte kunnen zien wat heel handig is als je een muis tussen de bladeren moet
wegplukken. Dit kun je mooi illustreren met afbeeldingen en filmpjes. Vleermuizen daar en tegen
hebben vrij slechte ogen maar prima oren waarmee ze hun eigen ultrasone geluiden horen
weerkaatsen op objecten in de lucht. Echolocatie net als bij onderzeeërs.
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6w Opklaringen, groep 6
Het is koud! De oostenwind waait guur om de school. Wolken jagen snel door de lucht. Je bent blij dat
je binnen kunt zitten. Gek eigenlijk, soms als het vriest, voelt het minder koud aan dan wanneer het
niet vriest. Hoe komt dat? Een en ander vraagt om nader onderzoek naar wind en windrichting,
temperatuur en luchtdruk. Om daar achter te komen worden ook zelf hulpmiddelen ontworpen,
gemaakt en opgesteld en er worden hulpmiddelen uit de natuur gebruikt. Natuurlijk mag Piet’s
weerbericht niet ontbreken in deze les, maar wie Piet is, dat is nog de vraag. Waarom zou je niet zelf
een weersvoorspeller kunnen worden als je een beetje snapt hoe het zit. Na oefeningen en het
aflezen van zelfgemaakte apparatuur in de ochtend kan het weer worden voorspeld voor de komende
dag. Beste spannend natuurlijk, want misschien worden er wel “opklaringen” voorspeld. Of de wind
gaat draaien van oost naar west en het wordt een stuk aangenamer weer.

Verbinding met andere bio activiteiten
Trefwoorden:
Het weer
Weersvoorspelling
Weertype’s
Wolken, soorten wolken
Luchtdruk
Barometer
Weerkaart
Wind
Windrichting
Baro-hygro-thermometer.
Wat helpt/tips:
Voorafgaand aan de les weersvoorspellingen bekijken via het active bord om te komen tot de
voorspelling dat er een verband is tussen windrichting en temperatuur
Tijdens
bouwtekeningen voor een weerhaan, een kermiswindmolentje voor de windsnelheid en thermometers
barometers (echte ) en dennenappels
waarnemingen noteren gedurende een langere periode
Na afloop:
Weerberichten bekijken en ontdekken dat er een verband is tussen richting en neerslag
Soorten wolken
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7w Lekker water. Groep 7
Water, water en nog eens water. Wij bestaan zelf voor meer dan 70 % uit water. Het regent ook nogal
eens, gemiddeld 700 tot 900 mm water per jaar. En we spoelen heel veel water door de wc, ongeveer
75.000 liter per jaar voor een gezin met 2 kinderen. Douchen doen we ook. Waar blijft al dat
regenwater en afvalwater eigenlijk? Daarvoor gaan we op excursie naar een waterzuiveringinstallatie.
Maken die er weer lekker water van? Of komt ons drinkwater ergens anders vandaan? En hoe weten
we dan dat schoon is? Kunnen we kraanwater gewoon drinken? En wat kunnen we doen om goed
schoondrinkwater in Nederland te behouden? Allemaal vragen die aanbod kunnen komen tijdens de
bio activiteit “Lekker water” .
De excursie zelf is in handen van de mensen van de waterzuivering. Vooraf en/of na afloop worden
aanvullende activiteiten gedaan.

Verbinding met andere bio activiteiten
Trefwoorden:

Wat helpt/tips:

Vooraf
Gegevens excursie rioolzuiveringsinstallatie ( de RZI) van Den Bosch.
Info:
---Bezoekadres: Treurenburg 4, Den Bosch. Tel 073-6394230,
---openingstijden: 9.00 uur -16.00 uur
---e-mailadres: Info@aaenmaas.nl
---aanbod dat voor ons van belang is: lessen bo / rondleiding
---Rondleiding: gratis / alleen voor de groepen 7 en 8 / maximaal 30 personen / verplicht olv eigen
leerkracht / werkblad aanwezig
---Duur rondl.: inclusief limonade 1,5- 2 uur.
---Aanmelding: minimaal 3 weken van te voren aanmelden / digitaal of via 073-6156658 (Lisette
Gerrits) op ma-, di- of vrijdag ochtend voor 12.00 uur.
---Er zijn ook goede lessen die je kunt houden als inleiding en/of verwerking van de rondleiding.

Regenmeter ( combi met
Tijdens
Na afloop
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8w Recycling Groep 8
Excursie huisvuil verwerkingsbedrijf.

Verbinding met andere bio activiteiten

Trefwoorden:
Wat helpt/tips:
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7.3 VOORJAAR

1-2v Beestenboel Groep 1-2
Deze bio activiteit is in voorjaar 2012 verzorgd
door Helicon opleidingen VMBO Groen. De
gegevens daarvan kunnen hieraan toegevoegd
worden.
Met medewerking van

Stichting Dierenwei Geitenbrij.
Koningstraat 51/A.
5241TM Rosmalen. 073 - 521 64 66.
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3v Daar is de lente , groep 3
4v Bloemenpracht, groep 4
5v Voorjaar in de bol, groep 5
Bovenstaande 3 plantenroutes zijn in ontwikkeling. In 2012 hebben studenten van de HAS, de routes
verkend en in kaart gebracht. Eén en ander is keurig opgeleverd in een werkstuk met de titel:
Natuureducatie Voor basisschool‘Sparrenbos’
Auteurs: Laura van den Eertwegh Lizanne Jeninga, Elize Kleijbeuker, Roel Langenberg,
Wouter van Overmeire, Michelle Smeets

Datum: 29-4-2012
Uit dit document twee stukjes om de sfeer te pakken te krijgen.

Vervolgens loop je het fietslaantje uit richting de
bovenbouwlocatie. Op ongeveer 5m afstand van de
school staat een mooie gele bloem staan: De
stinkende Gouwe (zie afbeelding hiernaast). Ook bij
bloemen zijn verschillende manieren te bedenken om
zich te verspreiden. Hoe zou het bij deze bloem
kunnen gaan?

Als je verder loop zie je dat er allerlei plantjes uit
de grond schieten. Hierbij kan uitgelegd worden
dat de zaadjes van een plant die vorig jaar op de
grond gevallen zijn gaan kiemen en een nieuwe
plant worden. In dit geval zijn er uitschieters van
de Japanse duizendknoop te zien (zie
afbeelding).
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6v Voedselweb
7v Naar de knoppen
8v Mooi land
Zijn alle drie in ontwikkeling
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7.4 ZOMER
1-2z Licht en donker groep 1 -2
3z Het kriebelt groep 3
4z Het kriebelt nog meer groep 4
De bio activiteiten kriebelbeestjes zijn in 2012 verzorgd door studenten van Fontys
Hogeschool. De bio activiteiten kriebelbeestjes voor 2013 kunnen a.d.h.v. de
lesschema’s en evaluatie van toe gemaakt worden. Uit de evaluaties van de
studenten de volgende impressie:

Hoe laten we dit in de praktijk zien?
De kinderen hadden vanuit thuis al potjes
meegenomen om hun diertje in te doen. Er
was goed geïntroduceerd dat de kinderen
kriebelbeestjes gingen zoeken en ze
hadden daar erg veel zin in. Doordat de
kinderen potjes mee moesten nemen
zorgde dit voor veel reacties vanuit de
kinderen. Ze werden er erg enthousiast van.
We hebben in het begin een filmpje laten
zien en de kinderen waren daar ook erg
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enthousiast over. Daarna is er aan de kinderen gevraagd om te vertellen welke beestjes ze
kennen en hier kwamen ook vele leuke reacties uit. Ze wisten heel erg veel te vertellen. De
kinderen zijn diertjes gaan zoeken in de omgeving om de school. Er kwamen vele spontane
reacties van de kinderen dat ze het gebied al kennen en gingen gelijk op zoek naar de
beestjes. Ze gingen aanrommelen, zelf aan de slag. Er zaten wel grote verschillen in
kinderen. Sommigen pakten alles vast en sommigen die vonden het ook een beetje eng. Wij
als groepsleiders hebben de kinderen daarin wel goed gestimuleerd. Stap 3 is ook zeker
terug gekomen in onze les. We zijn met de kinderen naar binnen gegaan en daar hebben ze
een werkblad gemaakt met een zoekkaart erbij. Ze hebben doelgericht naar iets toe gewerkt.
Tijdens het zoeken naar diertjes hebben de kinderen al veel met elkaar uitgewisseld, ze
keken bij elkaar wat ze hadden gevonden en welke naam ze het diertje hadden gegeven.
Ook wij hebben actief rond gelopen om de kinderen op de goede weg te helpen. Binnen bij
het maken van het werkblad hebben we later de werkbladen uitgewisseld met de klas. We
hebben geëvalueerd met de kinderen, gevraagd wat ze hebben gevonden, wat ze van het
diertje vonden en welke naam ze het diertje hadden gegeven.

Hoe laten we dit in de praktijk zien?
We hebben de kinderen een soort van
practicum opdrachten laten doen. Ze
zijn bezig geweest met het zoeken
naar diertjes in de omgeving. Ze
hebben veel gebruik gemaakt van hun
zintuigelijke waarneming en denken
met handen. De kinderen hebben de
diertjes met de handen opgepakt en in
het potje gedaan. Binnen in de klas
werd de creativiteit van de kinderen
goed uitgedaagd. Ze mochten zelf hun
diertje natekenen en een naam
verzinnen voor het diertje dat ze hadden gevonden. Ook hebben de kinderen goed
samengewerkt met elkaar. Tijdens het zoeken in het bos, hebben de kinderen de diertjes
met elkaar gedeeld. De organisatie van het practicum hadden we goed geregeld. We hadden
de klas in 6 groepjes verdeeld en ieder groepje bleef bij elkaar bij zijn of haar begeleider van
die dag. Iedere groepsleider had 4 kinderen bij zich, zo kon je alles goed in de gaten houden.
In de klas zijn de kinderen hun diertjes gaan bekijken via de zoekkaart en hebben ze het
werkblad verder ingevuld.
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5z Akkerbouw
6z Kieke BOE
7z Ambachtelijk voedsel
8zDat smaakt
Voor bovenstaande activiteiten zijn voor 2013 de zg. SMAAKLESSEN in optie. Vanuit het
Regionaal Steunpunt Smaaklessen, Helicon,
geeft Gonnie Helfrich, Coördinator
Voedseleducatie Brabant de volgende suggesties
aan, om zo passend mogelijk activiteiten aan te
vragen:
5

les
4:
les
8:

Akkerbouw
leraren handleiding groep 5
en 6
het water loopt me in de
mond!
wat een werk!

6

Kieke BOE

les
10

Ik bespeur gevaar

7

Ambachtelijk voedsel
leraren

handleiding groep 7 en 8
les 6 Puur natuur?
les 7 Vers of kant-en-klaar?
8

Dat smaakt

les 10

Smaakrestaurant en smaakmuseum

http://smaaklessen.kennisnet.nl/gratisinschrijven

De bundels voor de SMAAKLESSEN kun je downloaden op
http://smaaklessen.kennisnet.nl/lesmateriaal/downloaden

Hier in staat ook een duidelijk sfeerbeeld van de lessen.
http://webshop.voedingscentrum.nl/smaaklessen.html
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BIJLAGE 1.

Lentewandeling groep 4:

= De basisschool ‘Sparrenbos’
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Bijlage 2 : Voorbeelden van twee door leerkrachten ingevulde format’s vraag articulatie .
Hieruit komen voort de bio activiteiten vrije vogels en koele kikkers.
Titel . Dieren (vogels) in de winter  VRIJE VOGELS
Welke activiteiten worden
Met welke
Wat zijn de te
verwachten
onderliggende
gedaan door de leerlingen
leervragen wordt dan leerresultaten.
gewerkt
Dieren ( vogels) in de winter
Groep 3
Vraag van de school
-winter wandeling in nabije
omgeving (loopafstand)
-daarbij geplastificeerde
opdrachtkaartjes die onderweg
kunnen worden uitgevoerd denk
aan:-vogels spotten, foto’s van
vogels zodat deze meteen
herkend en bij naam kunnen
worden genoemd
-dierensporen in de winter, bij
sneeuw, maar ook holen of op
zoek gaan naar bv voedsel waar
aan gegeten is enz.
- kleine opdrachtjes zoals zoek 5
verschillende dingen die dieren
eten in de winter, ga op zoek
naar een verlaten nest.
-maak een schuilplaats voor een
egel (met takken)
Wellicht kijken naar de lessen
van de Paus Joannes over dieren
in de winter? (Annie) Deze
kaarten maken kunnen ze al
door pabostudenten
propedeuse laten maken.

Waaraan herken je
sporen ?
Welke sporen zie je ?
Van wie/of wat zijn
die sporen?
Waar zie je holen?
Hoe overleven vogels
de winter?
Waar zie je dat?
Hoe heet de vogels
die je tegen komt?
Waarom worden de
nesten nu niet
gebruikt?
Hoe kun je ze helpen
overwinteren ?
(opdrachtkaart voor
in de klas
vetbollen maken,
uilenbal uitpluizen)
Waarom niet in de
zomer voeren?
Welke vogels blijven
hier? (standvogels en
trekvogels)
Waar vindt je
voedsel voor dieren
in de winter, wat is
dat dan?
Er wordt gesproken
over winterslaap, wat
is dat?
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Welke onderdelen uit
de bestaande
methode zijn door
deze activiteit
vervangen
39.1, 39.2, 39.7, 39.8

ll weten dat sommige
vogels trekken en
andere niet.
Ll snappen wat de
trek van vogels is en
waarom ze dat doen
Kunnen een aantal
vogels herkennen
(roodborstje, duif,
ekster, mees, merel)
Kinderen herkennen
holen/sporen van
dieren in de winter

39.9, 40.1, 40.2, 40.3,
40.4, 40.5, 40.6
Sluit ook aan bij de
leesmethode Veilig
Leren Lezen kern6, die
in de winterperiode
valt.
(3 weken)
Maken ook gebruik
van huisje boompje
beestje

Kinderen herkennen
het voedsel van een
dier en kunnen dit
benoemen.

Kinderen weten wat
een winterslaap is en
kunnen 2 dieren
opnoemen die een
winterslaap houden
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Groep 4/2
Titel . Dieren (sporen) in de winter
Seizoen . Winter
 KOELE KIKKERS
Welke activiteiten
Met welke
Wat zijn de te verwachten
leerresultaten.
worden gedaan door
onderliggende
leervragen wordt dan
de leerlingen
gewerkt

4
–
2

Dieren (sporen) in de
winter Groep 4

Waaraan herken je
sporen

Vraag van de school

Welke sporen zie je

-winterwandeling in
de omgeving (anders
dan groep3!) met
geplastificeerde
opdrachten kaarten.

Van wie/of wat zijn
die sporen?

Denk daarbij aan;vogel spotten en
benoemen

Hoe overleven
zoogdieren de
winter?

Welke holen vind je
en van wie is dat
hol/nest

ll weten .. 4 .. sporen van
dieren in de winter te
benoemen / aan te geven

Ll weten hoe 5 dieren
overwinteren en benoemen
daarbij winterslaap of niet)
( kikker ,eekhoorn
,(Stand)vogels, egel,
(vleer)muis)

Waar zie je dat?
-Sporen (mogelijk in
sneeuw) herkennen en Hoe kun je dieren
holen zoeken
helpen overwinteren

Snappen vogeltrek
,herkennen 5 vogels

-Invloeden van de
mens zoeken zowel,
positief als negatief

Wat is een
winterslaap en wie
doen dat?

Weten wat de mens voor
invloed kan uitoefenen
,zowel positief als negatief

-voedselresten zoeken

Wat zijn standvogels
en wat zijn
trekvogels.

-maak een schuilplaats
voor een dier
(bijvoorbeeld van
takken)
Zie Paus
Joannes(Annie)

Welke
onderdelen uit
de bestaande
methode zijn
door deze
activiteit
vervangen
39.1, 39.2,
39.7, 39.8
39.9, 40.1,
40.2, 40.3,
40.4, 40.5, 40.6

Maken ook
gebruik van
huisje boompje
beestje

Hoe heten de
etensresten die je
gevonden heb?
Wat zijn de invloeden
van de mens?
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