
Scholen: Waar moeten we bij scholen voor inzetten? 
 
Voorzitter: Joeri 
 
Joeri stelt het project voor: een grote brainstorm, presenteren van de thema’s en somt enkele 
vraagstukken op. 

-  meer inzetten op kleuters 
- pakketten uitdelen 
- gericht op beleving niet op eindtermen 
- voor scholen met tussenpersoon werken of rechtstreeks met de scholen 

 
Namenrondje doen en even kort zeggen van waar we komen: 
- Balen: natuurgids en leerkracht 
- Zaventem: afdeling NP en kleuterscholen 
- gids De Vroente en natuurgids 
- gids Zoerselbos: ontvangen klassen 
- Zoerselbos: kind en natuur 
- Voorzitter NP CVN en actief in afdeling Hamme 
- Voorzitter NP Waasland-Zuid en directeur school 
- plaatselijke gidsen Kalmthout en verantwoordelijke in school 
- gidsen Meerdalwoud en inrichten natuurleerpad 
- Watersnip en educatief natuurbeheer, lagere school  
- Westerlo: natuurgids, provincie Antwerpen, Prinsenpark, Pime 
 
- Er wordt een opmerking gemaakt over de Eindtermen: 
Er zijn eindtermen natuur (WO, kennisgericht) maar ook belevingseindtermen, dit is een belangrijk 
punt om mee te nemen. 
Er is momenteel een beweging gestart om het afpunten van eindtermen te verlaten . Vanaf 2018 
anders. Alles met elkaar verbinden, niet apart te zien. 
De beweging begint van onderuit maar het duurt vooraleer het in praktijk wordt gebracht. 
 
- Krist Tack: zij combineren altijd beleving en bijleren. Bieden spelmateriaal aan. De tijd is voorbij 
dat de leerkracht vraagt wanneer de inhoud aan bod komt. Meestal is het een opeenvolging van 
natuurspelen. Het gebeurt nu spelenderwijs. Daardoor kwamen sommige leerkrachten niet meer 
omdat ze vonden dat er enkel met beleving bezig was. 
 
Zotte ideeën: ideeën op post-it noteren 

- vertrekken van het terrein waar je bent 

- vertrekken van het weer, wat kinderen zien en voelen 

- hindernissenparcours, eventueel zelf in elkaar steken 

- kleuters: dierengedrag imiteren, geluiden 

- iets decoratief maken in de natuur 

- voor de kleintjes een verhaal laten vertellen, sprookje 

- scholen weten niet welke natuur er rond hun school is. Meter per school, leerlingen begeleiden 
dan dat plekje natuur, daarna de klas meter laten worden van dat stuk natuur. Dat is dan hun bos, 
dit blijft leven bij de kinderen. Na elk jaar gaat de leerkracht terug naar dat stukje natuur, zo 
worden ze het ook gewoon en zijn dan zekerder. 

- gewoon spelen!!!! Zonder begeleiding 

- Natuur rondom de scholen zijn heel belangrijk. Scholen en leerkrachten betrekken bij deze 
natuur. Eventueel met groendienst als het openbaar domein is. 

- Alle activiteiten, opdrachten kant en klaar aanbrengen, gekoppeld aan eindtermen, anders willen 
ze het niet gebruiken! Moet gelinkt worden aan de eindtermen. 

- Lerarenopleiding schiet echt tekort!!! 



- Toch een kentering in, verbinding begint belangrijk te worden. Inspecties gaan meer letten op het 
projectmatige, of er verbinding is. 

- Klassen en leerlingen kunnen naar natuur in de omgeving, zo is het ook mogelijk om korte 
momenten ernaartoe te gaan, geen transport!!! Kan tussendoor gebeuren. Ze zijn eens buiten 
geweest wanneer het past, vrij naar de natuur toe en krijgt alles aangeboden. 

- Waar zit onze taak erin als Natuurpunt CVN? Taak om de ontsluiting kenbaar te maken en uit te 
werken. 

- Ontsluiting is belangrijk. Zeer mooi voorbeeld van in Leuven 

- Aanbieden van materialen heel belangrijk!! Er zijn wachtlijsten voor. 

- Vergroenen van speelplaatsen, zo komt natuur nog dichterbij. 

- Katholieke scholen hebben kloostertuintjes, leerkrachten willen loeppotjes kopen. Moeten dit echt 
aanbrengen. 

- School en leerkrachten motiveren!!! Moeten we hier onze tijd insteken? Andere dingen te doen. 

- Cursus natuurouder: Mensen kennen het niet meer, vinden alles onveilig.  

- Ontsluiting faciliteren waar ze naartoe kunnen gaan, daar een peter of meter hebben als 
motivator. 

- Het materiaal wordt uitsluitend gebruikt door begeesterde leerkrachten. Daar stopt het vaak!! 
Krijgen geen verhaal met de school. 

- Cursusaanbod naar scholen, studienamiddagen, beleving is belangrijk. Inzetten op studiedagen 
met natuur en leerplannen, hoe matcht dit zodat de leerkrachten die de motor zijn meer verhaal 
krijgen. 

- JNM, het gebied ligt daar te liggen, ze kunnen het niet trekken omdat ze vanaf 18 jaar naar hoge 
school gaan en daar stopt het.  

- Projecten met JNM geraken moeilijk van de grond, opletten dat we dit kunnen oppikken als het 
daar stopt. 

- Schakel ook de stad en gemeente in. 

- Niet vergeten, de stad zelf, in de stad groeit ook veel. Niet enkel focussen op terreinen. 

- Natuurontdekkingspakket voor ouders. 

- Er moeten vakleerkrachten komen. Je staat alleen voor natuur. Bijvoorbeeld zoals in 
Denemarken, kleuterleidsters kiezen daar voor wat hen interesseert. 

- Doelstellingen opstellen vanuit mensen die er mee bezig zijn. Studiereis Denemarken, scholen 
zitten er buiten. 

- Kinderen hebben geen laarzen meer!! 

- Vanaf 3de graad kunnen scholen kiezen voor vakleerkracht. Perfect een coach kiezen.  

- Mensen opleiden als natuurcoach binnen eigen school. 

- Er moet meer zijn dan bosklassen, in alle seizoenen naar buiten. 

- Meer draagkracht voor allochtone leerlingen.  

 
- Als hoge scholen naar De Vroente komen krijg je enkel te horen dat ze geen tijd meer hebben. 
- Spijtige evolutie, complexheid van de maatschappij zorgt er ook voor dat er voor meer 
onderwerpen tijd moet zijn, natuur komt dan soms op de laatste plaats. 
 
Eindconclusie: 
Natuur dichtbij brengen, dat ook verkopen, en motiveren. Opdracht ook voor Natuurpunt CVN. 
Natuur die dichtbij ligt gebruiken!!! Natuur ontsluiten. 
Opgelegd vanuit de school, niet van elke leerkracht een natuurgids maken. 
 


