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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief
van het KIGO project Samen aan de
Slag met Natuuronderwijs Anders.
Het project dat gestart is in september 2010 stopt eind februari 2013.
De afgelopen jaren zijn 11 scholen in
‘s-Hertogenbosch en omgeving actief
aan de slag gegaan met natuuronderwijs . Zo heeft basisschool ‘t Sparrenbos in Rosmalen een leerlijn Natuuronderwijs Anders gemaakt met maar
liefst 28 buitenactiviteiten. Basisschool Paus Joannes heeft ook verschillende activiteiten opgezet in de

omgeving van de basisschool. KC de
Haren heeft natuuronderwijs een
plekje gegeven bij de BSO. Maar ook
het Palet, ‘t Wikveld, Wittering.nl en
de Vlindertuin hebben de afgelopen
jaren op verschillende manieren invulling gegeven aan natuuronderwijs
anders op de scholen.
25 februari zijn tijdens een interactieve bijeenkomst de resultaten van het
project gepresenteerd op basisschool
‘t Sparrenbos en is er aandacht voor
de verdere borging van het natuuronderwijs. Zie verderop in deze
nieuwsbrief.

Afsluitende bijeenkomst 25 februari
 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
Kreggemeijer:
A.Kreggemeijer@haske
nnistransfer.hasdb.nl
 Alle opgeleverde pro-

ducten zijn te vinden op
http://
www.groenkennisnet.nl
/dossiers/Pages/
Natuuronderwijsanders.aspx

Op maandag 25 februari heeft op ‘t
Sparrenbos in Rosmalen een afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden
waarbij de uitkomsten van het project zijn gepresenteerd. De middag
begon met een algemeen gedeelte.
Projectleider Arianne Kreggemeijer
gaf een korte toelichting over het
project en de rol van de verschillende betrokken partijen, zoals HAS Hogeschool, Fontys Pabo, Helicon
VMBO Groen, KPC groep en de Groene Poort. Ook de resultaten van het
project werden kort toegelicht. Vervolgens konden de ruim 40 belangstellende verschillende workshops
bezoeken . Tijdens deze workshops

presenteerde een aantal van de deelnemende scholen wat ze tijdens de
looptijd van het project hebben gedaan aan natuuronderwijs. Zo gaven
HAS Hogeschool en Wittering.nl een
toelichting op het EcoXperience project uitgevoerd door studenten Toegepaste Biologie in opdracht van
Wittering.nl.
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KC de Haren sprak over het verrijken van een leerlijn Natuuronderwijs met BSO activiteiten. De
Groene Poort liet de geïnteresseerden kennis maken met het lesaanbod van de Groene Poort. ‘t
Sparrenbos liet zien hoe de leerlijn Natuuronderwijs is opgezet. Tot slot gaf basisschool Paus Joannes een kijkje in de buitenactiviteiten ‘Dieren in de
Winter’ en ‘Kinderboerderij’. Door het bezoeken
van de verschillende workshop heeft ieder weer
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voldoende inspiratie op kunnen doen voor het invullen van het natuuronderwijs. De middag werd
afgesloten met een paneldiscussie , waarbij de organisatie rondom het natuuronderwijs werd besproken. De conclusie was vooral dat betrokkenheid van de verschillende personeelsleden en de
directie op een school erg belangrijk zijn evenals
het faciliteren van tijd en ruimte binnen het onderwijsplan.

En hoe nu verder?
De producten die het project heeft
opgeleverd, worden beschikbaar gesteld op de website van Groen Kennisnet:
http://www.groenkennisnet.nl/dossie
rs/Pages/Natuuronderwijsanders.aspx
Daarnaast gaat de Groene Poort een
makelaarsrol spelen tussen Bossche
basisscholen en de verschillende projectpartners, zodat in de toekomst
samenwerkingen ook mogelijk blijven.

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

