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LEERTRAJECT OP DE KWEKERIJ

Willy De Geest

is gewenst omdat de seizoenen veranderen, de planten en
dieren groeien en de leerlingen in de periodes tussen de bezoeken in ruimte hebben om na te denken over wat zij op het
bedrijf ervaren hebben. Iedere bezoeksessie staat in het teken
van een thema: ‘Plan(t)’ (stekken), ‘Groen, groener, groenst’ (determineren van planten), ‘Maten + meten= weten’ (technische
systemen), ‘Wie niet weg is, is gezien’ (transport, veiligheid) en
‘Zorg(en)’ (verkoop + reglementeringen).
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BOERDERIJonderWIJS is een pilootproject van de dienst
Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen
waarmee men basisschoolkinderen uit het 5de en 6de leerjaar
wil onderwijzen via levensechte beleving. Leerkrachten en
land- en tuinbouwers worden door de provincie ondersteund
bij een leertraject op het bedrijf gebaseerd op drie principes
van openluchtonderwijs, namelijk het samengaan van actieve
buitenactiviteiten, educatieve elementen en persoonlijke en
sociale ontwikkeling.
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Leerlingen van het 6de leerjaar van de Vrije Basisschool De Weg-Wijzer uit Zaffelare zijn
momenteel vaste genodigden op het bedrijf van Jan De Bock (Janaplants) uit Zaffelare. Ze nemen
deel aan het project BOERDERIJonderWIJS van de provincie Oost-Vlaanderen. Met dit project
krijgen de leerlingen gedurende zes dagen praktijklessen op een kwekerij (of boerderij). De
scholen reageren in ieder geval enthousiast op het initiatief.
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Zes weken praktische vorming
Het programma werkt volgens een zes-weken-schema. Deze
zes weken zijn gespreid over 3 maanden. Deze tussentijd

s Caroline Ingelbert en Jan De Bock buigen zich over het lessenschema
van de zes praktijkbezoeken.
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Per bezoekdag zijn er een aantal vaste patronen ingebouwd
zoals in het geval van Janaplants de controle van het weerstation en de opvolging van de geraniums die de leerlingen hebben mogen stekken op dag 2. Hier wordt bijvoorbeeld telkens
ook een biotoopvergelijking gemaakt waarbij de leerlingen de
plant - die zij hebben mogen meenemen naar school - vergelijken met hun planten die op de kwekerij blijven staan.
Maar naast het aspect dieren en planten en de dagelijkse zorg
die daarbij komt kijken, worden aan de hand van veel praktijksessies heel wat aspecten uit hun schools leertraject ook in de
praktijk gebracht. Abstracte begrippen worden op deze wijze
vakoverschrijdend vertaald op het terrein. Meer aanschouwelijk kun je een les niet geven. Een greep uit het aanbod:
planten determineren, hefboomtechnieken, technische systemen zoals bvb. de waterhuishouding op een bedrijf, belichting
en isolatie, energie, schaalberekening, de dode hoek van een
vrachtwagen, oppervlakteberekening, de begrippen bruto,
netto, tarra tot zelfs spreekwoorden die met land- en tuinbouw en de natuur te maken hebben.
Enthousiaste scholen
‘De scholen staan werkelijk te springen om mee in het project
te kunnen stappen’, zegt Caroline Ingelbert, deskundige landschap en educatie van de Provincie Oost-Vlaanderen die het
pilootproject begeleidt. Zij voegt er aan toe dat het Nederlands
project ‘Boerderijschool’ de provincie inspireerde.
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BOERDERIJonderWIJS

BOERDERIJonderWIJS past binnen een aantal eindtermen
van het Vlaams onderwijs. Het enthousiasme is bij sommige
scholen zo groot dat ze zelfs bereid zijn om een extra bedrag
bij te passen bovenop het subsidiebedrag voor een bedrijfsbezoek. Het deelnemend bedrijf investeert immers tijd en
inspanningen om alles vlot te laten verlopen en dat wordt
gewaardeerd.

BLIK
VANGER.

‘Het project is imago-ondersteunend en werkt de visievorming
en voeling met de sector in de hand’, zegt Caroline Ingelbert.
‘De provincie heeft daarom uit haar netwerk van bedrijven die
actief zijn in het Oost-Vlaamse initiatief rond landbouw- en
plattelandseducatie (www.beleefdeboerderij.be) bedrijven
gezocht die dicht in de buurt van deelnemende scholen gevestigd zijn’.
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Leerrijke ervaring
Het bedrijf van Jan De Bock uit Zaffelare is een door de
provincie erkend educatief bedrijf en het werd, uiteraard met
goedkeuring van Jan, ingeschakeld in het traject van BOERDERIJonderWIJS. Daarnaast is Janaplants ook een zorgboerderij waar elke dag 1 jongere tewerkgesteld wordt. Specialiteit
van dit bedrijf is geurgeranium wat meteen ook een aspect is
dat de jongeren extra aanspreekt. Favorieten zijn de coca-cola-, munt- en kruidengeur.
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Jan die, zoals blijkt, zich ontpopt als een goede en oplettende
leermeester vindt het interessant om te horen wat de kinderen fascineert: ‘We zijn wat van elkaar vervreemd en het laat
toe om weer van elkaar te leren’, vindt hij. Maar hij werkt ook
graag met jongeren en staat dan ook open voor dergelijke
educatieve initiatieven. Vooral het enthousiasme van de kinderen spreekt hem aan.

Veredeling door vernissen.
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s Meten is weten: praktijkles op het bedrijf

Jan: ‘Wij moesten 15 jaar geleden op school al goed nadenken
over de richting die wij zouden gaan kiezen, op welk marktsegment wij ons zouden gaan richten. Ik heb gekozen voor
specialisatie en zoek er naar om mij te kunnen onderscheiden. Ik wil een product op een toffe manier in de markt plaatsen. Het is dan ook interessant om te leren van deze jongeren
en te zien hoe ik aan de hand van hun reacties eventueel kan
inspelen op een toekomstige markt.’
Voor meer informatie kun je terecht op www.oost-vlaanderen.
be/landbouweducatie > BOERDERIJonderWIJS.
Via Facebook ‘beleefdeboerderij’ zie je sfeerbeelden. Ook op
het kamerplantenbedrijf van Goderick Meuninck in Nevele
gaat een leertraject door. De school maakte hiervoor een
eigen site aan. Neem gerust een kijkje: http://6deleerjaargslandegem.weebly.com n
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