Scoor met natuuronderwijs

• Met echte natuur!
• Kant & klaar
• Veel voorbereiding
• Succesvol & beproefd
• Duur?

ja
ja
ja
ja
ja

Ben jij nog veel helemaal zelf aan het ontwikkelen??
Dat mag maar dat is niet nodig! Er bestaan al veel goede en
beproefde lessen, projecten en materialen bij Natuur- en milieu
educatiecentra. Die kan jij ook gebruiken! Deze folder geeft je een
idee van de mogelijkheden en hoe je het aan kunt pakken.
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Waterleven

“In een half uur buiten
hebben mijn leerlingen
meer geleerd dan een
hele
dag binnen uit het boek!
”
PABO-stagiair

“Nooit gedacht dat de
kinderen uit mijn stage
groep zo gemotiveerd
konden werken!”

Onderzoekers

PABO-stagiair

Tuinles

Bij natuuronderwijs leren
kinderen door verwondering
over (en van) de natuur, zodat
zij later gemotiveerd(er) zijn om
duurzame keuzes te maken.
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Leerkracht

De Natuur- en Milieueducatie

centra bieden daarvoor ervaringsgerichte producten:

Lessen op buitenlocaties:

Op en rond de school:

• O
 p of rond NME-centra, zoals:
› themalessen en excursies
› planten/tuinlessen
› dierenlessen

•	Themaleskisten met materialen, over bv.:
› (zwerf)afval
› waterdiertjes
› energie
› vogels
› weer
› bomen

Afval
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“Kaasmaken is een
MAGISCH proces, dat
zou iedereen een keer
moeten meemaken!”
Boederijles of leskist

“Het was heel leuk om
eens in de wijk op te
ruimen. Want dat doe
je niet elke dag. En de
mensen zijn dan heel
blij met ons.”
Leerling

•	Lespakketten met levend materiaal, bv.:
› champignons
› knollen en bollen
› vlinders

Buiten wiskunde

aanwezig zijn.”

Wol spinnen

“Ik heb kinderen nog no
oit
zo zien genieten!”
Leerkracht

Leerkracht

Hoe pak je het aan?
1

Slootles

Kies een onderwerp of thema dat je wilt behandelen.

2 Zoek het NME-centrum in de buurt van je (stage)

school via de adreswijzer op www.nmepodium.nl.

3

 ekijk het aanbod van het NME-centrum via
B
www.nmegids.nl. Je kunt zoeken op groep, thema of
onderwerp.

4 Heb je iets gevonden? Informeer naar de NME-

contactpersoon op je school. Reserveer via je school
of neem contact op met het NME-centrum bij jou in
de buurt.

Meer aanbieders in Nederland: www.groengelinkt.nl

“Dus die koningin die
dumpt die dar gewoon?”
Leerling over bijen

De meeste NMEcentra bieden ook:
• Vraaggericht maatwerk
• Scholing voor
leerkrachten
• Advies
• Stageplaatsen

“Uit mijn eigen school
tijd
herinner ik me nog goe
d de
slootles. Graag bied ik
mijn
leerlingen ook zo’n erv
aring.
Het is zo belangrijk dat
je
waardering krijgt voor
je
(leef)omgeving!”
PABO-student

Voerbollen maken

Colofon
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