
GIDSEN VAN KINDEREN 
17 APRIL TEM 22 MEI 2018

NATUURPUNT MUSEUM TURNHOUT

Hoe beleven kinderen de natuur? Hoe speel je daar als gids 
of begeleider best op in? 
Je bekijkt de wereld door kinderogen en je leert meer over de verschillende 

ontwikkelingsfasen van een kind. Je krijgt tal van didactische tips die je 

onmiddellijk kan toepassen.

Tijdens de praktijkmomenten krijg je de kans om de opgedane kennis uit te 

testen in het museum en de natuurtuin. 

Hoe pak je het best aan om kinderen het wondere waterleven van een vijver te 

laten ontdekken en wat zie je zoal rond een insectenhotel? Op je blote voeten 

verken je misschien wel een blote voetenpad in het hart van de stad... Je leert 

educatief materiaal kennen en gebruiken en ontdekt het boeiende ‘leven’ in het 

Natuurpunt Museum.

Schrijf je nu in: www.cvn.natuurpunt.be

Met medewerking van 



VU: Pieter Vanderick, Natuurpunt CVN, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

PROGRAMMA
Dinsdag 17 april 2018 - les
 Hoe kijken kinderen naar de natuur?
 Ontwikkelingsfasen van kinderen
 Didactische tips voor de verschillende leeftijdsgroepen 
Dinsdag 24 april 2018 - les
 Hoe spreek je voor een groep kinderen?
 Werkvormen specifiek voor kinderen
 Tips en tricks waarmee je onmiddellijk aan de slag kan
Dinsdag 8 mei 2018 - inspiratiemoment
 Kennismaking met educatieve tuin en Natuurpunt Museum 
 Kennismaking met educatieve koffers & materiaal
 Voorbereiding praktijkmoment 15/05 
Dinsdag 15 mei 2018 - praktijkmoment
 Praktijkroefening in de tuin & museum
Dinsdag 22 mei 2018 - inspiratiemoment 
 Op ontdekking doorheen het Natuurpunt Museum & de tuin

Alle activiteiten gaan door op dinsdag van 13 tot 16 uur.
 
LOCATIE 
Natuurpunt Museum 
Graatakker 11, 2300 Turnhout 
 
INSCHRIJVEN 
Inschrijven kan op www.cvn.natuurpunt.be.  
Het inschrijfgeld bedraagt €30. Leden van Natuurpunt 
ontvangen 10% korting.  
 
CONTACT 
Natuurpunt Museum 
Ann Cassier - 014 47 29 50
museum@cvn.natuurpunt.be


