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Groene Kennistransfer Stad en Midden-Delfland
Met het kigo-project Groene Kennistransfer Stad en MiddenDelfland, uitgevoerd tussen 2010 en 2012, werken het groene
onderwijs (Lentiz en Groenhorst), het voortgezet onderwijs in
Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (‘grijze onderwijs’), Stichting
groen goud, NME Vlaardingen, GGD en de gemeente MiddenDelfland samen om een uitwisseling tot stand te brengen tussen
stad en platteland.
De interacties tussen ‘groene’ en ‘grijze’ scholen, docenten, leerlingen en andere partijen moeten leiden
tot begrip en ook affiniteit voor elkaars leefomgeving en drijfveren.

Doel
Doel van het project is een uitwisseling tot
stand te brengen tussen stad en platteland
gericht op thema’s als natuur, gezonde
voeding, streekproducten, bewegen op het
platteland, flora & fauna in MiddenDelfland. De projectdeelnemers willen de
onderlinge contacten duurzaam verankeren.

Publicaties
Arrangement Teambuilding
Arrangement Bomenroute

Aanpak
De projectpartners ontwikkelen educatieve en
recreatieve opdrachten en activiteiten zodat
leerlingen uit voortgezet onderwijs kennis
maken met het buitengebied. Er zijn
verschillende projecten uitgevoerd
Arrangementen waarbij mbo-leerlingen
(groen onderwijs) activiteiten
ontwikkelen voor brugklasleerlingen:
zoals een teambuildingsdag, een dag
over schapen of een educatieve
bomenroute.

Partners
Stichting Groen Goud
AOC Edudelta

Arrangement Schapenlessen
Arrangement Boerenhalloween
Poster Arrangementen in MiddenDelfland

Groenhorst
Kastanje college
LIFE college
Geuzencollege
MBO Outdoor & Animal

Informatie
Projectinformatie Groene
Kennistransfer Stad en MiddenDelfland

Contact <

Puberruil tussen ‘grijze’ en ‘groene’
scholen
Boeren Halloween

Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:

Het 24 animal Event

servicedesk@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over het Kigo-project
'Groene Kennistransfer Stad en MiddenDelfland ' kunt u contact opnemen met:

Schapenlessen

Educatieve bomenroute

Marion van Nimwegen
tel. 06-29 62 78 75
Dit project is uitgevoerd binnen het
GKC-progamma Groene Kennis voor
Burgers
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers

Leerlingen van een brugklas maken in een
dag kennis met schapen: het houden van
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Mbo-leerlingen maken voor brugklasleerlingen
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schapen, schapendrijven en het leven in en
rondom de sloot.
Het arrangement is bedoeld voor mboleerlingen van groene opleidingen. Er is een
draaiboek en opdrachten.
Omgevingswijzer Schapenlessen
Opdracht Schapen drijven
Vragen over schapen drijven
Vragen over schapen verzorging
Opdracht Horizonkartering

een leuke en educatieve bomenroute. Nadat
ze de route uitwerken, gaan ze de route ook
uitvoeren en de brugklasleerlingen erbij
begeleiden.
Om leerlingen te helpen is er arrangement
gemaakt met een draaiboek en
voorbeeldroute:
Omgevingswijzer Bomenroute
Werkboekje Bomenroute

Opdracht Bodemprofiel
Opdracht Waterdiertjes

Teambuilding

Mbo-leerlingen organiseren een teambuildingsdag voor brugklasleerlingen.
Idee is da het een vermakelijke en sportieve
dag wordt. Daarnaast maken leerlingen, die
veelal van allochtone afkomst zijn, kennis met
het platteland.

24 animal

Op 4-5 april 2012 organiseerden 3e-jaars
mbo-leeringen dierverzorging (niveau 4) een
24 uurs evenement voor vmbo- en
basisschoolleerlingen, hun ouders en
belangstellende burgers. In en rond de school
vonden activiteiten plaats om geld op te
halen voor een goed doel.
Meer informatie:

Het arrangement bestaat uit een
omgevingswijzer en een uitgewerkt draaiboek.

Fotoalbum (Picasa)
Facebookpagina

Omgevingswijzer Teambuildingsdag

24animal.nl

Draaiboek Samenwerkingsdag

Boerenhalloween

Op 30 oktober 2011 bezochten 500 burgers
dit succesvolle evenement op Hoeve
Bouwlust, georganiseerd door studenten mboniveau 4.
Er waren activiteiten zoals het uithollen van
pompoenen, knutselen, schminken,
cadeautjes zoeken in de hooiberg, kaarsen
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kleuren, koeien scheren, er was een griezelig
spookhuis en er werden spannende
Halloween-verhalen verteld.
Het arrangement Boeren Halloween bestaat
uit een draaiboek en omgevingswijzer.

Meer informatie
Arrangement Boeren Halloween
Foto's van Boeren Halloween
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