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Voor basisscholen
Natuur- en MilieuEducatie
Voor je ligt het nieuwe inschrijfboek voor NME van de regio Amstelland-Meerlanden. 

Dit jaar hebben we de krachten weer gebundeld met de gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn om jullie een 

mooi aanbod te kunnen doen. Het aanbod bestaat uit leskisten, lessen, projecten, 

overige materialen en het ‘Aanbod bij de Buren’.

Aanbod 2020-2021
Naast de jaarlijkse poster en de digitale gids zijn we vorig jaar 

ook gestart om dit boek met ons aanbod onder de scholen 

te ver spreiden. Deze uitgave is bedoeld om jou als leerkracht 

te  inspireren, door te laten zien wat er allemaal mogelijk is 

en samen met je collega’s iets tastbaars te hebben tijdens je 

werkoverleg. We hebben veel complimenten gekregen over de 

inhoud, vormgeving en het praktische overzicht. Voor je ligt 

dan ook een nieuwe uitgave met daarin het volledige aanbod 

voor jouw school. Natuurlijk kun je ons aanbod ook vinden 

op www.nmedichtbij.nl/scholen. 

De NME-contactpersoon regelt de inschrijvingen voor de hele 

school. Een school kan pas bestellingen plaatsen, als ze akkoord 

gaat met de algemene voorwaarden. Deze vind je op de inschrij-

vingspagina. Een handig hulpmiddel bij de keuze van lessen/ 

lesprojecten is het inventarisatieblad. Bij elk lesproduct zie je 

gelijk bij welke kerndoelen het aansluit. 

We zijn heel benieuwd wat jullie ervaringen en wensen zijn. We 

waarderen het daarom enorm als je de korte enquête invult. 

Deze ontvang je na het volgen van een les of het gebruik van een 

lesproduct. Zo houden we samen de kwaliteit van de educatie op 

een hoog niveau. 

Waarom organiseren de deelnemende 
gemeenten extra NME aanbod?
Kinderen die natuurervaringen opdoen zijn (ook later nog) eerder 

bereid om duurzame keuzes te maken. Natuur heeft ook een po-

sitieve invloed op de gezondheid. NME Amstelland-Meerlanden 

helpt kinderen tijdens hun basisschoolcarrière deze ervaringen op 

te doen. 

Door verwondering over de natuur voelen kinderen zich meer 

betrokken bij hun (natuurlijke) omgeving. Door de programma’s 

van NME Amstelland-Meerlanden krijgen kinderen inzicht in 

 samenhang en in (eco)systemen. Zo begrijpen ze beter wat er ge-

beurt als mensen op natuurlijke kringlopen ingrijpen. We vertalen 

milieuonderwerpen zoals klimaatverandering, energietransitie en 

(zwerf)afval zoveel mogelijk naar de leefwereld van de kinderen. 

En we bieden hun een handelingsperspectief; iets wat zij zelf 

kunnen doen.

Uit een studie van de Universiteit Utrecht en Stichting Veldwerk 

Nederland in 2006 is gebleken dat volwassenen die op de basis-

school NME hebben gehad, significant meer kennis over natuur 

en milieu hebben en hier een positievere houding en gedrag in 

hebben ten opzichte van duurzaamheid dan degenen die geen, 

of nauwelijks NME gehad hebben. Het kind kan thuis, en in de 

directe omgeving, ook weer een positieve invloed hebben op het 

https://www.nmedichtbij.nl/scholen-bso/
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 gedrag en de houding van bijvoorbeeld (groot)ouders. We weten 

dat leerkrachten op scholen het heel druk hebben. Door het aan-

bieden van overzichtelijke, gebruiksklare, lessen en leskisten zor-

gen we er gezamenlijk voor dat natuur, milieu en duurzaamheid 

een centrale plaats behouden binnen het onderwijs. Vandaar dat 

we de krachten bundelen om een mooi extra aanbod te bieden. 

Samenwerking
Door de samenwerking te zoeken tussen de 6 gemeenten Aals-

meer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 

Uithoorn, kunnen wij onze leskisten en lessen voor een onkosten-

vergoeding aanbieden. Dit kan doordat we via een Dienstverle-

ningsovereenkomst tussen de 6 gemeenten de kosten kunnen 

dekken voor de organisatie van het hele programma, de benodig-

de materialen en de breng- en haalservice. We vinden het belang-

rijk dat bewust en zorgvuldig met deze middelen wordt omge-

gaan. Daarom hebben we algemene gebruikersvoorwaarden voor 

samenwerking opgesteld. Deze voorwaarden vind je op onze 

website. De NME-contactpersoon kan pas bestellingen plaatsen 

of reserveringen doen, als de schooldirectie de voorwaarden heeft 

geaccepteerd. De algemene communicatie tussen school en 

NME Amstelland-Meerlanden loopt via de NME-contactpersoon. 

Voor de meer praktische en inhoudelijke zaken kunnen leer-

krachten contact opnemen met onze educatiemedewerkers via 

nme@amstelveen.nl

Lessen of leskisten op school of andere 
locaties?
Leskisten die op school gebruikt worden, worden gebracht en 

gehaald door onze eigen leskistbode. Elke school krijgt na de 

inschrijvingsperiode een eigen rooster toegezonden waarop 

duidelijk staat in welke periode de leskist gebracht en gehaald 

wordt. Het is handig dat de leskisten op de afgesproken dag klaar 

staan op de afgesproken plek, zodat onze leskistbode ze ook weer 

makkelijk mee kan nemen. 

Leeswijzer
In het eerste deel van dit boek staat een overzicht van alle lesma-

terialen op een rij. Vervolgens vind je uit gebreider alle leskisten 

van NME Amstelland-Meerlanden gerangschikt per groep 1-2, 

3-4, 5-6 en 7-8. Daarna vind je alle lessen en projecten. Het aan-

bod verschilt per gemeente. Kijk dus voor de lessen en projecten 

bij het aanbod van jouw eigen gemeente. Een aantal leskisten en 

lessen zijn uitgelicht, maar je vindt aansluitend een overzicht van 

welke leskisten er verder nog zijn voor deze groepen. Voor uitge-

breidere informatie kun je altijd kijken op www.nmedichtbij.nl.  

In het laatste deel ‘Aanbod van de Buren’ verwijzen we je door 

naar organisaties die activiteiten aanbieden die aansluiten op 

ons natuur- en milieueducatieprogramma. Daar kun je zelf les-

materiaal bestellen of bijvoorbeeld een gastles aanvragen. Zeker 

de moeite waard om ook te bekijken. 

We wensen je veel plezier met het maken van je keuze!

Team NME Amstelland-Meerlanden

Schrijf je in!
Schrijf je als vanouds in op ons NME aanbod van 2020/2021. 

Als, ten gevolge van de coronacrisis, lessen, projecten of het 

gebruik van leskisten niet door kunnen gaan, dan worden de 

kosten hiervoor niet in rekening gebracht.
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Op de hoogte

Onderwijsontwikkelingen

Inhoudelijke trends
•  Duurzame Ontwikkeling is een blijvende trend. Bij provincies, 

gemeenten, bedrijven en burgers is een blijvende belangstel-

ling voor duurzame ontwikkeling: een mengeling van bezorgd-

heid om ‘de aarde’ en het zien van kansen voor een duurzame 

economie. 

•  Van versoberen naar kansen pakken. Waar de term ‘milieu’ 

geassocieerd wordt met versobering en minder luxe, ademt 

de term ‘duurzame ontwikkeling’ meer optimisme uit: kansen 

zien, iets toevoegen aan de wereld, creativiteit, overvloed aan 

zonne-energie. 

•  De mate van contact met natuur tijdens de jeugd werkt voor-

spellend voor de frequentie in welke mate milieuvriendelijk 

gedrag wordt vertoond (Geef kinderen de natuur (terug), 2019, 

Natuurmonumenten, Agnes van den Berg/Femke Beute).

•  Burgers en bedrijven (maatschappelijk verantwoord onder-

nemen) zijn actiever op het terrein van duurzame ontwikkeling.

•  Betekenisvolle ervaringen, zoals natuurbeleving, streek-

producten, authenticiteit, worden hoger gewaardeerd in 

 reactie op de toenemende bureaucratie en virtuele persoon-

lijke relaties. (NME Trendwatch-onderzoek provincie Utrecht 

Harm Blanken, 31 mei 2011):

•  Groen heeft een stressverlagend effect, relatie tussen groen en 

gezondheid vooral sterk bij jongeren, ouderen en mensen uit 

een laag sociaal economische status (Groen is Gezond, Jolanda 

Maas en Agnes van den Berg, 2009).

Onderwijstrends
Los van NME kent het onderwijs ontwikkelingen waarop de 

 succesvolle NME- pedagogiek zou kunnen inspelen: 

•  NME kan helpen bij de verrijking van taal- en rekenonderwijs 

en bijdragen aan 21e eeuwse vaardigheden, (SLO, Curriculum 

van de Toekomst, 2016)

 “We hebben thuis wel vijf keer 

 courgettesoep gegeten, en er liggen 

 er nog twee in de vensterbank.” 

De wereld om ons heen ziet er alweer heel anders uit dan enkele 

maanden geleden. We bereiden ons voor op een 1,5 meter 

samenleving. De aandacht voor een groene en schone leefomgeving 

was al groot, maar door de coronacrisis lijkt deze groter dan ooit.
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•  Duurzaamheid is in toenemende mate voor onderwijs-

instellingen maatschappelijk relevant, maar het ontbreekt 

aan structurele inbedding (Rapportage onderzoek Duurzaam 

Onderwijs, Het Groene Brein, 2015)

•  Door een vaste basis in kennis en vaardigheden en een beter 

evenwicht tussen kennisontwikkeling, persoonsvorming en 

maatschappelijke toerusting, zijn leerlingen beter voorbereid 

op de toekomst. Door de kern af te bakenen, ontstaat naast het 

kerncurriculum meer ruimte en verdieping voor eigen inbreng 

van de docent. (Ons onderwijs 2032, 2016)

Naast deze onderwijstrends hebben wij als NME Amstelland- 

Meerlanden (NME AM) ook zelf onderwijsprofessionals benaderd 

met de vraag welke onderwijsontwikkelingen er spelen en welke 

rol NME daarin kan spelen. 

Uit deze interviews komt duidelijk naar voren dat bovenstaande 

ontwikkelingen / trends ook door het onderwijs worden gezien. 

De implementatie wordt alleen nog als lastig ervaren. Zij zien een 

toegevoegde waarde in ons aanbod om hen daarbij te onder-

steunen. 

Aansluiting gemeentelijke 
programma’s
Door op een efficiënte en effectieve manier natuur- en milieu-

educatie in te zetten, kan NME AM een wezenlijke bijdrage 

leveren aan de drie belangrijke pijlers van het gemeentelijk beleid; 

energietransitie / fossielvrij, circulaire economie en klimaat-

adaptatie.

Het aanbod van NME AM sluit aan door:

• lessen aan te bieden over duurzame energiebronnen;

•  scholen te ondersteunen die meer willen met duurzaamheid in 

hun bedrijfsvoering en educatie aanbod;

•  bewoners te bereiken met laagdrempelige, zelf te realiseren, 

maatregelen. Daarmee dragen we ook bij aan een betere 

 fijnstofopvang en dus luchtkwaliteit. We werken daarin nauw 

samen met  Amsterdam Rainproof, tuincentra, bewoners-

groepen en andere afdelingen binnen de gemeente;

•  (gast)lessen, opruimacties, afvalraces en inzet bij  zwerfafval.
SLO en Kennisnet, 2016
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Uitgelegd

Kerndoelen

 ‘We leiden onze kinderen nu op om  

 succesvol te worden in de wereld van  

 gisteren, terwijl we eigenlijk willen  

 dat zij opgeleid worden om gelukkig  

 te worden in de wereld van morgen.  

 Natuur- en milieueducatie kan daar  

 een sleutelrol in spelen.” 

Kerndoelen

Taal: Mondeling onderwijs

3  De leerlingen leren informatie te beoordelen in discus-

sies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van 

karakter is en leren met argumenten te reageren. 

Rekenen: Wiskundig inzicht en handelen

24  De leerlingen leren praktische en formele rekenwis-

kundige problemen op te lossen en redeneringen helder 

weer te geven.

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en 

Samenleving

34  De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke 

en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 

35  De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal 

opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

37  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor 

algemeen aanvaarde waarden en normen. 

39  De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Natuur en Techniek

40   De leerlingen leren in de eigen omgeving veelvoor-

komende planten en dieren onderscheiden en benoemen 

en leren hoe ze  functioneren in hun leefomgeving. 

41  De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en 

mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 

42  De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen 

en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 

 elektriciteit, kracht,  magnetisme en temperatuur. 

43  De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrij-

ven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

44  De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving 

relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het 

materiaal gebruik.

45  De leerlingen leren oplossingen voor technische proble-

men te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

46  De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten 

opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht 

 veroorzaakt.

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Ruimte

49  De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke sprei-

ding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van 

klimaten, energie bronnen en van natuurlandschappen 

zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, 

hooggebergten en rivieren. 

Kunstzinnige oriëntatie

56  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen 

waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
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Doe mee en win

Fotowedstrijd

Wat moet je doen om kans te 
maken?
Stuur vóór 1 november 2020 een mail naar nme@amstelveen.nl 

met één of meerdere foto(’s) van jouw klas terwijl ze met ons 

 les(materiaal) aan het werk zijn of op locatie een les hebben.  

Stuur je inzending samen met een enthousiaste quote en de 

volgende gegevens naar ons toe: naam school, naam leerkracht, 

mailadres en groep.

Maak kans op een
leuke prijs voor 
de hele klas!
Wil jij één van de tegoedbonnen  

t.w.v. €50 winnen? Doe dan mee aan 

de fotowedstrijd en maak kans op 

deze prijs. Het tegoed kun je inzetten 

voor het aanbod van lesmaterialen en 

lessen in jouw gemeente.

 In de week van 9 november ontvangen de prijswinnaars van ons een persoonlijk bericht. 

Spelregels
  Je geeft les op een basisschool in de regio Amstelland- 

Meerlanden.

  Je inzending moet vóór 1 november 2020 binnen zijn via 

nme@amstelveen.nl, o.v.v. ‘prijs voor de hele klas’.

  Prijzen zijn niet overdraagbaar aan anderen, tenzij anders 

overeengekomen.

Met het deelnemen aan deze wedstrijd geef je toestem-

ming voor het gebruik van de naam van je school, je 

voornaam, groep en het plaatsen van de foto van jouw 

klas op www.nmedichtbij.nl. Er wordt een selectie van de 

 inzendingen gemaakt.

Wanneer je in de prijzen valt, geef je automatisch toestem-

ming voor het plaatsen van de foto, quote en naam van de 

school op de website www.nmedichtbij.nl, lesmateriaal van 

NME Amstelland-Meerlanden en het facebook  account van 

de gemeente Amstelveen.

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor deze 

wedstrijd. Na 15 november 2020 worden alle persoons-

gegevens verwijderd.
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Hier voor je ligt het NME aanbod voor jouw school. Het reserveren en 

inschrijven voor lessen, projecten en lesmaterialen kan van maandag 

25 mei tot en met vrijdag 19 juni en van maandag 17 tot en met vrijdag 

28 augustus 2020.

Alle scholen in de regio Amstelland-Meerlanden kunnen 

 intekenen op het NME aanbod. Het reserveren en inschrijven kan 

alleen via de website www.nmedichtbij.nl. De meeste onder-

delen kun je zelf inroosteren. Je bepaalt zelf welke datum en 

tijd je het beste uitkomt en reserveert deze meteen tijdens de 

inschrijfperiode.

Voorwaarden
Kijk op www.nmedichtbij.nl voor de voorwaarden die wij 

 hanteren bij online reserveringen.

Zoeken in het aanbod
Wanneer je het aanbod binnen jouw gemeente (in het rood 

aangegeven) opvraagt, zie je alle items in een lijst staan. Door op 

een item te klikken, krijg je hierover meer informatie te zien. Klik 

je nog een keer op het item, dan verdwijnt de extra informatie 

weer. Je kunt zo door het aanbod bladeren. Je kunt ook zoeken op 

groepsniveau of trefwoord door op ‘zoeken’ te klikken. 

Aanmelden
Alleen tijdens de inschrijfperiode kun je items online bestellen. 

Je ziet dan achter de titel van het item een (bestel)knop staan. 

Als je hierop klikt, kom je in het aanmeldscherm. Om een item te 

kunnen bestellen, moet je je eerst aanmelden. Om aan te kunnen 

melden, heeft iedere bij ons bekende school in de regio per brief 

een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen.

De eerste keer dat je je aanmeldt, vragen wij je om een aantal 

gegevens te controleren en aan te vullen. Deze gegevens zijn 

noodzakelijk om jouw bestelling goed te kunnen verwerken .

Belangrijke data
De eerste inschrijfperiode is van maandag 25 mei t/m vrijdag 

19 juni 2020. In deze periode kun je tot de laatste dag wijzigingen 

aanbrengen in de bestellingen. Na deze periode is het niet meer 

mogelijk om te wijzigen. In de week van 17 augustus 2020 ont-

vangen de scholen het voorlopige rooster.  

Er volgt een tweede inschrijvingsperiode van 17 t/m 28 augustus 

2020. Dit geldt alleen voor producten die nog niet volgeboekt 

zijn. Eerder gereserveerde lessen of leskisten kunnen in deze 

periode niet meer gewijzigd worden.  

Na de 2e inschrijving ontvangt de school het definitieve rooster.  

Deze extra service bieden wij alle scholen, omdat tijdens de 

eerste inschrijving leerkrachten nog niet altijd weten welke klas 

zij krijgen na de zomervakantie.

Inschrijven

Hoe werkt het? 
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Bestellen
Na aanmelding verschilt de manier van bestellen per item. 

Sommige items, zoals leskisten, worden per periode uitgeleend. 

Je kunt kiezen uit een aantal vastgestelde periodes. Dit met de 

restrictie dat een leskist per school, bij twee of meer groepen, 

maximaal 6 aaneengesloten weken mag worden geleend.

Scholen kunnen voor lessen meestal een datum en tijd kiezen. 

Ook hier zie je meteen welke data en tijden al zijn gereserveerd 

door andere scholen. Om de meeste keus te hebben, raden we je 

aan om vroeg te bestellen.

Wanneer een door jou gewenste datum en tijd al gereserveerd is, 

zie je meteen welke andere nog vrij zijn. Is alles volgeboekt? Kijk 

dan in de laatste week van de periode dat je digitaal kunt inteke-

nen nogmaals of er plaats is. We hebben gemerkt dat  sommige 

scholen hun aanvraag tijdens de intekenperiode wijzigen, waar-

door er soms een plek vrij komt. Je kunt je ook voor de reservelijst 

aanmelden.

Voor een klein deel van het aanbod geldt dat je je alleen kunt 

opgeven voor de activiteit. In dat geval wordt er later contact 

opgenomen met de school over de datum en het tijdstip.

Reserveringskosten
Als je reserveert, ben je reserveringskosten verschuldigd. Per 

item staat op de website aangegeven wat deze reserverings-

kosten zijn. In juni 2021 ontvangt je school de rekening.

Bevestiging
Je krijgt een bevestiging per e-mail. Je moet hiervoor wel het 

e-mailadres van de NME-contactpersoon én het algemene 

 e-mailadres van jouw school opgeven. Let op: de bestellingen 

blijven onder voorbehoud totdat alle bestellingen zijn verwerkt. 

Je krijgt vlak na de zomervakantie per e-mail een definitieve be-

vestiging van al je bestellingen van de 1e inschrijfperiode.

Wijzigen/verwijderen van de bestelling
Je kunt je bestellingen gedurende de inschrijfperiode wijzigen en/

of verwijderen. Let op: dit kan alleen voor de periode van 25 mei 

t/m 19 juni!  

Dit doe je door je bestelhistorie op te vragen via de knop voor 

scholen ‘Toon bestellingen van de school’, ‘Toon eerdere bestel-

lingen’ in het overzichtsscherm op de website. Je kunt vanuit dit 

scherm ook de bestelhistorie naar Excel exporteren en afdrukken.

Wanneer je jouw bestelling ná de inschrijfperiode annuleert, blijf 

je de reserveringskosten verschuldigd.

Ondersteuning
Inhoudelijke ondersteuning
Voor inhoudelijke ondersteuning, zoals vragen over uitleen-

termijnen en het aanbod, kun je contact opnemen met:  

NME Amstelveen via nme@amstelveen.nl.

Technische ondersteuning
Voor technische ondersteuning over het gebruik van deze 

website kun je contact opnemen met EDSO Software: 

helpdesk@edso.nl.

Wees er  
snel bij, want  

vol = vol!

 Inschrijven kan op nmedichtbij.nl  

 van 25 mei t/m 19 juni en van 17 t/m 28 augustus. 
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Alle lesmaterialen, lessen  
en projecten op een rij

Overzicht aanbod

Al onze lessen op een rijAanbod lesmaterialen Groepen Periode Kosten

Leren over energie/duurzaamheid

• Natuurlijk Energie! 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Natuurlijk Energie! 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Groene Energie 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

Leren over natuur/biodiversiteit

• Kabouterkist  > vernieuwd 1 2 3 4 5 6 7 8 maart t/m november €20,-

• Boompje Groot 1 2 3 4 5 6 7 8 april t/m november €20,-

• Bomenkist 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Bodemschattten (grond)  > vernieuwd 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Bomen? Boeien! 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Bijengeheimen 1 2 3 4 5 6 7 8 april t/m oktober €20,-

• Bijenkist  > vernieuwd 1 2 3 4 5 6 7 8 april t/m oktober €20,-

• Dieren die de KLUTS kwijt zijn 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Jop vindt een veer 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Professor van Wiegen ziet ze vliegen 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Vogels spotten 1 2 3 4 5 6 7 8 maart t/m juli €20,-

• Veldwerkkist Kleine Beestjes 1 2 3 4 5 6 7 8 maart t/m november €20,-

• Natuurkoffertje 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Vraag het de egel 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Egels, onze natuurlijke buren 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Vlinders voor kleuters 1 2 3 4 5 6 7 8 mei t/m oktober €20,-

• Vlinders in de klas  1 2 3 4 5 6 7 8 april t/m oktober €20,-

• De Slakkenbak  > vernieuwd 1 2 3 4 5 6 7 8 april t/m november €20,-

• Kleine beestjes detective 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Dieren van A naar Beter (alleen voor Amstelveen) 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

Leren over natuur/techniek

• Bij de drogist 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €75,-

• Papier maken in de klas 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Waar ga je heen, Drol? 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• De grote boodschap 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Het raadsel van Rio 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Het buizenvraagstuk 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Kaarsen maken 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Ontdekdozen 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Eigen lijf / Ander lijf 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Eigen lijf / Ander lijf 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Het leven onder de loep 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-
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Aanbod lesmaterialen Groepen Periode Kosten

Leren over voedsel  

• Alles voor een pannenkoek 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Smaakleskist 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Kaas maken in de klas  > vernieuwd 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Champignons in de klas 1 2 3 4 5 6 7 8 september en oktober €25,-

Leren over water

• Water in het veld 1 2 3 4 5 6 7 8 mei t/m oktober €20,-

• Droppie water 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Proefwater 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Waterslak zoekt woonruimte 1 2 3 4 5 6 7 8 mei t/m oktober €20,-

• Waterkringloop  > vernieuwd 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

Leren over je leefomgeving

• Afvalvertering  > vernieuwd 1 2 3 4 5 6 7 8 maart t/m november €20,-

• De straat van mijn school  > vernieuwd 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Ontdekken & Onderzoeken  > nieuw 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

Overige lesmaterialen

• Biodiversiteitsspel 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €5,-

• Ideeënmap Natuuractiviteiten: handboek Flora, Fauna, Fun 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €5,-

• Natuur is een feest 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €10,-

• KleuterLab (onderzoekend leren)  > nieuw 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Biomimicry technieken uit de natuur 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €10,-

• Het weer 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €10,-

• Het weer 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €10,-

• Even d’r uit (buiten leren) 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €20,-

• Fungi Factory 1 2 3 4 5 6 7 8 februari €15,-

• Weg met Afval in Amstelveen  > nieuw 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar Gratis

Inschrijven  
kan op

nmedichtbij.nl
van 25 mei t/m  

19 juni

Verwerking evaluaties
We vinden het heel belangrijk om te weten wat jouw ervarin-

gen en wensen zijn. We waarderen het daarom enorm als je na 

gebruik van het lesmateriaal de meegeleverde enquête invult.. 

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk je wensen of tips door 

te geven aan ons via de mail: nme@amstelveen.nl. Zo houden 

we samen de kwaliteit van het aanbod op een hoog niveau.

Wil je, voordat je de les materialen ontvangt, je alvast 

voorbereiden? Op www.nmedichtbij.nl kun je de 

meeste hand leidingen downloaden.
PDFPDF



Aanbod Basisscholen 2020-2021 - Overzicht aanbod14

Vervolg

Overzicht aanbod

Aanbod lessen en projecten  (per gemeente) Groepen Periode Kosten

Lessen en projecten Aalsmeer 

• Boerderijeducatie 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €30,-

• Ronijntje en Snuf op kinderboerderij Boerenvreugd 1 2 3 4 5 6 7 8 september t/m juni €20,-

• Meneer de Pauw op kinderboerderij Boerenvreugd 1 2 3 4 5 6 7 8 september t/m juni €20,-

Lessen en projecten Amstelveen 

•  Technokids Groenland Workshop: (met gastdocent) 

keuze uit: Led, Solar, Ultraviolet, Wind of Wol

1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €30,-

• Anne op de kinderboerderij  1 2 3 4 5 6 7 8 september en oktober €30,-

• Jip de Mus 1 2 3 4 5 6 7 8 april t/m juni €30,-

• ‘Eten en gegeten worden’ op speelboerderij Elsenhove 1 2 3 4 5 6 7 8 april €30,-

• Boer zoekt hulp 1 2 3 4 5 6 7 8 september, oktober en mei €30,-

• Leve(n), de sloot! 1 2 3 4 5 6 7 8 mei en juni €30,-

• Is er nog veen in Amstelveen? 1 2 3 4 5 6 7 8 juni €30,-

• Anoek in het Amsterdamse Bos 1 2 3 4 5 6 7 8 september en oktober €30,-

• Bosgeheimen  > nieuw 1 2 3 4 5 6 7 8 september en oktober €30,-

• Anoeks lentefeest 1 2 3 4 5 6 7 8 april €30,-

• Lente in het bos 1 2 3 4 5 6 7 8 april €30,-

• Op bezoek bij de boer 1 2 3 4 5 6 7 8 maart t/m mei €30,-

• Project Zwerfafval 1 2 3 4 5 6 7 8 februari en maart Gratis

• Lentepakket 1 2 3 4 5 6 7 8 maart €30,-

• Schooltuinen 1 2 3 4 5 6 7 8 april t/m oktober €22,50/ll

• Warme Truiendag  > nu met activiteitenboekje 1 2 3 4 5 6 7 8 5 februari Gratis

• Boerderijeducatie  > nieuw 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €30,-

• Water & Klimaat in jouw straat  > nieuw 1 2 3 4 5 6 7 8 november en februari €30,-

Lessen en projecten Diemen 

•  Technokids Groenland Workshop: (met gastdocent) 

keuze uit: Led, Wind

1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €30,-

• Boerderijeducatie 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €30,-

• Natuurwijs Bosuitje in het Diemerbos 1 2 3 4 5 6 7 8 in overleg Gratis
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Aanbod lessen en projecten  (per gemeente) Groepen Periode Kosten

Lessen en projecten Ouder-Amstel 

•  Technokids Groenland Workshop: (met gastdocent) 

keuze uit: Led, Solar, Ultraviolet, Wind of Wol

1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €30,-

• Anne op de kinderboerderij 1 2 3 4 5 6 7 8 september en oktober €30,-

• Jip de Mus 1 2 3 4 5 6 7 8 april t/m juni €30,-

• ‘Eten en gegeten worden’ op speelboerderij Elsenhove 1 2 3 4 5 6 7 8 april €30,-

• Boer zoekt hulp 1 2 3 4 5 6 7 8 september, oktober en mei €30,-

• Leve(n), de sloot! 1 2 3 4 5 6 7 8 mei t/m juni €30,-

• Is er nog veen in Amstelveen? 1 2 3 4 5 6 7 8 juni €30,-

• Natuurwijs Bosuitje in het Diemerbos 1 2 3 4 5 6 7 8 in overleg Gratis

• Boerderijeducatie 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €30,-

• Let’s Do it Kids (beperkt plaats) 1 2 3 4 5 6 7 8 in overleg Gratis

• Water & Klimaat in jouw straat  > nieuw 1 2 3 4 5 6 7 8 november en februari €30,-

Lessen en projecten Uithoorn 

• Boerderijeducatie  (beperkt plaats) 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €30,-

•  Technokids Groenland Workshop: (met gastdocent) 

keuze uit: Led, Solar, Wind 

1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar €30,-

• Zwerfafval in Uithoorn? Mooi niet! 1 2 3 4 5 6 7 8 hele jaar Gratis

• Let’s Do it Kids (beperkt plaats) 1 2 3 4 5 6 7 8 in overleg Gratis

Aanbod Bij de Buren Groepen Voor wie? Kosten

• Lespakket Drankenkarton 1 2 3 4 5 6 7 8 Alle scholen Gratis

• Science via NEMO 1 2 3 4 5 6 7 8 Alle scholen Gratis

• Dieren en dierenwelzijn1 1 2 3 4 5 6 7 8 Alle scholen Gratis

• Planeet in Actie 1 2 3 4 5 6 7 8 Alle scholen Gratis

• De Wilde Stad in de Klas 1 2 3 4 5 6 7 8 Alle scholen Gratis

• Hortus Amsterdam 1 2 3 4 5 6 7 8 Alle scholen € 4,50 /ll

1  Wil je je leerlingen meer leren over dieren en dierenwelzijn? Vraag dan een scholenvoorlichter van de Dierenbescherming in jouw klas.

www.dierenbescherming.nl/scholenvoorlichter
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over energie / duurzaamheid

Leren over energie / duurzaamheid 

Energie is een breed begrip dat eigenlijk met alles wat we 

doen en laten, verbonden is.  

In de laatste decennia zijn we ons ervan bewust geworden dat 

energie niet onbeperkt beschikbaar is. Het overmatig gebruik 

ervan heeft ongewenste effecten op het milieu. Bij steeds meer 

mensen groeit het besef dat we op een andere manier met ener-

gie moeten omgaan.

Maar hoe zit dat nu met kinderen? Kinderen groeien op met 

energie in overvloed. In goed verwarmde scholen en huizen, met 

tv, computer, tablet en smartphone binnen handbereik. Toch is 

het van groot belang dat juist kinderen ontdekken wat energie is 

en waarom ook zij er bewust mee moeten omspringen. Daarom is 

‘Natuurlijk energie!’ ontwikkeld. 

NB Er is een leskist voor groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 6.

Leren over energie / duurzaamheid 

Wat is groene energie? 

Kinderen gaan zelf ervaren, ontwerpen, onderzoeken en 

 experimenteren hoe groene energie opgewekt wordt.  

De klas wordt in 6 groepen opgedeeld;

•  2 groepen gaan proberen met windmolens zoveel mogelijk 

 energie op te laten wekken. Gaat die lamp echt branden?

•  2 groepen gaan onderzoeken hoe de zonnepanelen op het 

model huis geplaatst moeten worden voor een optimaal 

 resultaat.

•  2 groepen gaan een warmtepomp installatie bouwen, waarin zij 

water rond laten pompen en ontdekken dat de temperatuur echt 

omhoog gaat.

Leskist  
Natuurlijk energie!

Leskist  
Groene Energie!
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 30 min  
Uitvoering: max. 2 uur

Begeleiding 
Nee

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: ± 3 weken

Begeleiding 
Nee
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over natuur / biodiversiteit 
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Leren over natuur / biodiversiteit 

De kinderen zoeken in de omgeving van de school naar 

kabouters en doen daar opdrachten om de natuur te 

ontdekken.

Met de inhoud van deze leskist ontdekken de kinderen op speelse 

wijze wat er allemaal te beleven is in de schoolomgeving en ma-

ken ze kennis met de natuur door hun zintuigen te gebruiken.  

Het lesprogramma bestaat uit een kringgesprek, creatieve start 

met bijvoorbeeld een tekening of knutselactiviteit / spullen 

 verzamelen op het schoolplein.  

Daarna lopen jullie samen het kabouterpad, een wandeling buiten 

door de schoolomgeving, waarbij rondom bomen en struiken 10 

eenvoudige opdrachten worden gedaan. 

Afronden in de klas kan met opdrachten en knutselactiviteiten.

Leren over natuur / biodiversiteit 

Deze kist gaat over bomen en struiken. 

Er worden 8 thema’s aangeboden en een kabouterpad voor  

groep 1 en 2. Thema’s zijn onder andere: ‘De boom in de vier 

seizoenen’ , ‘Zaden en vruchten’, ‘Bladeren’ en ‘Hout’. Bij verschil-

lende thema’s gaan de kinderen de schoolomgeving verkennen. 

Deze leskist is rijk aan materialen en deze kunnen in verschillende 

werkvormen worden ingezet.

NB In de docentenhandleiding staat duidelijk aangegeven welke 

materialen je zelf moet verzorgen.

Leskist > vernieuwd 
Kabouterkist

Leskist  
Boompje Groot 

G
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
April t/m november

Kosten 
€ 20,-

Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: zelf te bepalen

Begeleiding 
n de klas door de leerkracht en 
buiten één ouder per groepje.

Tijd 
2 tot 3 uur 

Begeleiding 
In de klas door de leerkracht en 
buiten één ouder per groepje.
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Leren over natuur / biodiversiteit 

De Stichting Nationale Boomfeestdag heeft als doel 

de houding van mensen ten opzichte van de hen 

omringende natuur positief te beïnvloeden. 

Met de materialen in de kist kun je bomen in de schoolomgeving 

verkennen en het thema ‘bomen’ in de klas met behulp van leuke 

materialen behandelen.

Leskist  
Bomenkist 

G
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: zelf te bepalen

Begeleiding 
Nee
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Grond is een breed onderwerp. Je kunt er op lopen, op 

bouwen, in graven (schatzoeken!), zandkastelen maken, 

planten in laten groeien, noem maar op. 

Met de leskist Bodemschatten kun je de kinderen op een 

 praktische manier laten kennismaken met het onderwerp grond. 

De leskist is een prima voorbereiding op het schooltuinwerk. 

Met deze leskist leren kinderen over het ontstaan van grond, de 

eigenschappen van verschillende grondsoorten (zand, klei, veen 

en tuinaarde) en het belang van grond voor mensen, dieren en 

planten.

Leskist > vernieuwd 
Bodemschatten (grond)

G
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijdsduur 
Voorbereiding: 1,5 uur;  
in de klas: een dagdeel (afhankelijk 
van de opdrachten).

Begeleiding 
Nee
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 “Veel zorg en aandacht aan besteed” 

Boompje Groot - Leerkracht groep 3, basisschool De Kwikstaart, Uithoorn



Aanbod Basisscholen 2020-2021 - Leren over natuur / biodiversiteit 20

Leren over natuur / biodiversiteit 

Welke bomen groeien er op het plein? Hoe weet je hoe 

hoog een boom is? Hoe gebruiken dieren een boom?

Maakt een boom muziek? Is het goed of fout om 

 producten van hout te maken? 

Dit zijn enkele vragen die aan bod komen in de leskist ‘Bomen? 

Boeien!’ Zeventig vragen voor kinderen uit groep 7 en 8 om zich in 

vast te bijten, te ontdekken en op onderzoek uit te gaan. 

Naast de natuurvragen zijn er ook opdrachtkaarten in andere 

vakgebieden, namelijk: rekenen, taal, filosofie, creatief en wereld-

oriëntatie. Na elke opdracht schrijven de kinderen de uitkomst op 

een bladvormige post-it en plakken deze op de poster. Hoe meer 

opdrachten er gedaan zijn, hoe sneller de boom groeit.

Leren over natuur / biodiversiteit 

Hoe leeft de bij? 

Met het buitenpad, leerzame activiteiten en het verhaal waarin 

Jort op de zolder van zijn opa een geheim bijenkistje vindt, leren 

de kinderen op speelse wijze de wereld van de bij kennen.  

In het geheime kistje zitten de materialen waarmee kinderen de 

bijengeheimen ontdekken.

De volgende thema’s komen aan bod: bomen en struiken, 

 bloemen, kleine diertjes, grond, vogels en het weer.

Leskist  
Bomen? Boeien!

Leskist  
Bijengeheimen 
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Vrij te bepalen  
(er zijn 70 opdrachtkaarten).  
Voorbereidingstijd: ± 1 uur

Begeleiding 
Nee

1

3

5

7

2

4

6

8

Locatie 
School(omgeving)

Periode 
April t/m oktober

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Zelf te bepalen.

Begeleiding 
Nee
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over natuur / biodiversiteit 
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Nieuwe foto

Leren over natuur / biodiversiteit 

Tot de meest bestudeerde insecten behoort ongetwijfeld 

de honingbij. 

In deze leskist vind je materialen die te maken hebben met 

de levenswijze van bijen en de werkwijze van de imker. Deze 

kist heeft de vorm van een echte bijenkast. Ook kun je ge-

bruikmaken van een Powerpoint presentatie, die te vinden is 

op www.nmedichtbij.nl.

Leskist  > vernieuwd 
Bijenkist 

G
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: 2 uur

Begeleiding 
Nee
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Op een zekere dag staan in de klas 8 verschillende dieren 

uit 8 verschillende landschappen. 

Aan elk dier hangt een kaartje met de tekst: ‘Ik ben de kluts kwijt’. 

Ze weten niet waar ze wonen, wie hun buren zijn, voor wie ze op 

moeten passen, wat ze graag lusten, hoe ze hun nestje moeten 

bouwen enz. Kunnen de kinderen helpen om de ‘kluts’ weer terug 

te vinden?

Leskist  
Dieren die de KLUTS kwijt zijn

G
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijdsduur 
Een vijftal lesmomenten.  
De leerkracht bepaalt zelf hoe  
lang een les duurt.

Begeleiding 
Nee
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 “Leuke informatieve kist voor de lessen ter ondersteuning 

 van ons bijenthema. De voorwerpen spraken erg tot de 

 verbeelding en maakten de les/het verhaal erg duidelijk.” 

Bijengeheimen - Leerkracht groep 1/2, St. Jozefschool, Amsterdam
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Door middel van een verhaal en een memoryspel als 

introductie, worden de kinderen nieuwsgierig gemaakt 

naar de vogels uit de eigen omgeving. 

Er zijn vervolgens 11 vogel-doe-kaarten. Je kunt zelf een keuze 

maken welke activiteiten je wilt doen en wanneer je deze uitvoert. 

Ook kun je met de materialen uit de leskist een vogelhoek in-

richten. Tot slot maak je samen met de kinderen een presentatie 

voor de ouders, over wat de kinderen tijdens het project hebben 

geleerd.

Leskist  
Jop vindt een veer

G
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: naar keuze

Begeleiding 
Nee
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Met deze leskist kun je een lessenserie organiseren 

waarin de kinderen onderzoek gaan doen naar vogels. 

Zo komen ze onder andere te weten dat er veel verschillende 

soorten vogels zijn en dat deze vogelsoorten aangepast zijn aan 

de omgeving waarin ze leven. Hoofdpersoon in de lessenserie is 

prof. van Wiegen. 

Net voordat de professor een onderzoek moet presenteren over 

vogels, valt hij tijdens een observatie uit de boom. Door de klap 

lijdt hij aan hoofdpijnen en geheugenverlies. Hij schakelt de hulp 

van de kinderen in om hem te helpen de presentatie op tijd af te 

ronden.

Leskist  
Prof. van Wiegen ziet ze vliegen

G
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Zelf te bepalen.

Begeleiding 
Nee
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over natuur / biodiversiteit 
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Hoe klinkt een koekoek of een merel? Hoe zien de veren 

van een spreeuw er uit? 

De kinderen nemen met deze leskist gericht vogels waar. Verschil-

lende aspecten zoals vogelgeluiden, uiterlijke verschijningsvorm 

en bijzondere gedragingen (voedsel zoeken, baltsgedrag) komen 

daarbij aan bod. De kinderen maken kennis met een aantal veld-

werkmaterialen en onderzoeksmethoden.

NB eventueel in het Amsterdamse Bos. Zorg dan voor extra 

begeleiding.

Leskist  
Vogels spotten 

G
ro

e
p

 5
 t

/m
 8

Locatie 
School

Periode 
Maart t/m juni

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
Buiten: 1 dagdeel 

Begeleiding 
Op school: nee 
Excursie: extra begeleiding

1

3

5

7

2

4

6

8

Leren over natuur / biodiversiteit 

Met deze veldwerkkist leren de kinderen oog te krijgen 

voor allerlei kleine beestjes in hun natuurlijke omgeving. 

Wat kun je allemaal met deze kist doen?

• Een gebiedsbeschrijving maken.

• Meten van bodemvochtigheid en bodemtemperatuur.

•  Kleine beestjes op planten onderzoeken en deze beestjes 

beschrijven.

•  Zoeken en kijken naar allerlei kleine beestjes buiten in de 

 natuur.

•  Aandacht besteden aan de plaats van kleine beestjes in een 

groter ecologisch geheel.

Op school kunnen de kinderen een tentoonstelling maken waarin 

ze elkaar laten zien wat ze met hun groepje gedaan hebben. 

Tijdens het werken maken de kinderen kennis met een aantal 

veldwerkmaterialen en onderzoeksmethoden.

Leskist  
Veldwerkkist Kleine Beestjes 

G
ro

e
p

 7
 e

n
 8

Locatie 
Bos of park

Periode 
Maart t/m november

Kosten 
€ 20,-

Tijdsduur 
Voorbereiding: 2 uur 
Buiten: 2 uur.

Begeleiding 
Nee

1
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5

7

2

4

6

8
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over natuur / biodiversiteit 
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Met het Natuurkoffertje gaan de kinderen spannend 

 speuren in de schoolomgeving. 

Ze gaan de temperatuur meten en ontdekken dat deze in water 

en lucht niet gelijk is. Ze maken een boomafdruk en zien dat geen 

enkele boom gelijk is. Aan diersporen zien de kinderen welk dier 

ergens geweest is. Ook mensensporen worden nageplozen, net 

zoals een echte detective dat doet.

Het koffertje bevat 14 opdrachtkaartjes met bijbehorend ma-

teriaal, dat gemakkelijk mee naar buiten genomen kan worden. 

Het zijn korte, afwisselende opdrachten, die kinderen zelfstandig 

kunnen uitvoeren. De voorbereiding bestaat alleen uit het be-

kijken van een gebied vlakbij school, waar de opdrachten gedaan 

kunnen worden: een groenstrook of een park, waar wellicht ook 

wat water te vinden is.

Leren over natuur / biodiversiteit 

Heb je wel eens een egel gezien? Soms zie je er 1 in de 

tuin, op de camping of in het bos. Je ziet een egel vooral 

‘s avonds. 

Met deze leskist leren de kinderen van alles over de egel. Hoe ge-

dragen egels zich?, Hoe kun je een egel helpen? En hoe juist niet? 

Waar wil een egel graag wonen? Misschien wel in jullie eigen tuin.

Leskist  
Natuurkoffertje

Leskist  
Vraag het de egel 

G
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 8

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Afhankelijk van de keuze van 
de leerkracht: 1 - 3 uur

Begeleiding 
Nee

Tijd 
Variërend van een half uur tot 
een dagdeel.

Begeleiding 
In de klas door de leerkracht en 
buiten één ouder per groepje.

1
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Nieuwe foto

Leren over natuur / biodiversiteit 

De egel is een interessant zoogdier dat dicht bij de 

mensen woont. 

Gelukkig scharrelt de egel nog steeds in onze tuinen en parken. 

Een stad mag trots zijn op haar natuur als er nog egels voor-

komen. De egel is namelijk een kieskeurig beestje. Het is een 

signaalsoort voor een goed groenbeheer.

Voor de bovenbouw is een opdrachtenles ontwikkeld. De kinderen 

leren hoe egels zich gedragen, wat ze eten, wat ze nodig hebben 

en hoe we voor ze kunnen zorgen. 

De egelleskist wordt ondersteund met een speciale website: 

www.egelleskist.blogspot.com. Via deze website kunnen de 

 kinderen filmpjes kijken en spelenderwijs leren over egels.

Leskist  
Egels, onze natuurlijke buren 

G
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e
p

 6
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/m
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Circa. 1,5 uur

Begeleiding 
Nee

1
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Wat is dat rondje op zijn rug? 

Slakken hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen.  

De kinderen gaan zelf slakken zoeken en verdiepen zich in het 

leven van deze dieren door ze te verzorgen en observeren.

De kinderen ontdekken waar slakken wonen, wat ze lekker 

 vinden , hoe ze zich voortbewegen en hoe ze ademhalen.  

Kinderen leren het verschil tussen een huisjesslak en een naakt-

slak en hoe een slak aan het huisje komt. Daarnaast leren ze dat 

een slak een nuttig dier is, maar ook dat een slak soms lastig kan 

zijn in een tuin.

De materialen in de kist nodigen uit om een inspirerende 

 slakkenhoek te maken in de klas en op ontdekkingstocht te gaan.

Leskist > vernieuwd 
De Slakkenbak

G
ro

e
p

 3
 e

n
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
In de klas 2 tot 4 uur 

Begeleiding 
Nee

1

3

5

7

2
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Met deze leskist verkennen de kinderen van groep 3, 4 

en 5 de directe omgeving van hun school, vanuit het 

perspectief van een pissebed, regenworm of slak. 

Zij leren zorg te hebben voor en onderzoek te doen naar deze 

beestjes. Daarnaast breiden zij, ondersteund door woordposters, 

hun woordenschat uit, oefenen ze hun mondelinge communicatie 

en zijn ze bezig met het functioneel lezen en schrijven. 

De lessen beginnen met de introductie van een verdwaald beestje 

in de klas. De kinderen doen onderzoekjes en kijken wat het 

 diertje nodig heeft.

Leskist  
Kleine beestjes detective 

G
ro

e
p

 3
 t

/m
 5

Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
± 3 uur, bestaat uit 5 lessen

Begeleiding 
Nee

1

3

5

7

2

4
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Dieren laten zich vaak tegenhouden door autowegen, 

woonwijken en trambanen. 

Hierdoor mengen populaties niet en dat is een probleem voor het 

voortbestaan van de soort. Amsterdam en Amstelveen proberen  

met de inrichting van de ‘Groene As’ wegen voor dieren te 

 creëren. De belangrijkste soorten zijn de ringslang, het oranje-

tipje en de Noordse woelmuis. 

Deze les is bedoeld om kinderen te laten meedenken over hoe 

je dieren kunt helpen om veilig barrières te passeren en zo de 

natuur te helpen. Ook kun je gebruikmaken van een PowerPoint-

presentatie, die je kunt vinden op www.nmedichtbij.nl.

Leskist  
Dieren van A naar Beter 

G
ro

e
p
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/m
 8

Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: 2 tot 4 uur, exclusief 
bonusopdrachten. 

Begeleiding 
Nee

1

3

5

7

2

4

6

8

Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over natuur / biodiversiteit 
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it

NB De eerste 2 klassen die zich aanmelden voor deze 

kist, krijgen hem gratis. Met als enige voorwaarde dat 

je het evaluatieformulier invult.
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Zien hoe uit een eitje een mooie vlinder ontstaat? 

Voor groep 3 t/m 8 biedt de leskist werkbladen over de bouw, 

voortbeweging en voedsel van de rups. Ook wordt de  levenscyclus 

en de voedselketen behandeld. De kinderen leren over de relatie 

tussen vlinders en hun omgeving.

Leskist  
Vlinders in de klas

G
ro

e
p

 3
 t

/m
 8

Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Mei t/m oktober

Kosten 
€ 23,-

Tijdsduur 
Een cyclus van eitje tot vlinder 
duurt ongeveer 4 weken.

Begeleiding 
Nee

1

3

5

7

2

4

6

8

Vlinders  
in de klas  

ook voor groep 

3 t/m 8

Leren over natuur / biodiversiteit 

Zien hoe uit een eitje een mooie vlinder ontstaat? 

In de klas komt een vlinderkooi met eitjes, rupsen en poppen te 

staan. De kinderen zien van dichtbij hoe de ontwikkeling van eitje 

naar vlinder gaat en houden zelf de kooi schoon en verzorgen de 

dieren. De handleiding staat boordevol (creatieve) lessuggesties 

om het thema nog verder aan te kleden.

Leskist  
Vlinders voor kleuters 

G
ro

e
p

 1
 e

n
 2

Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Mei t/m oktober

Kosten 
€ 23,-

Tijdsduur 
Een cyclus van eitje tot vlinder  
duurt ongeveer 4 weken.

Begeleiding 
Nee

1

3

5

7

2

4

6

8

Belangrijk Bij de leskist wordt een kooi meegeleverd 

waarin de  rupsen zich kunnen ontwikkelen tot vlin-

der. Het is belangrijk dat je zélf tijdig een vlinder-

pakket bestelt bij de Vlinderstichting. 

Houd bij het reserveren rekening met vakantie-

periodes. Het levend materiaal heeft doorlopend 

verzorging nodig, dus ook in vakantie periodes! 

Het pakket levend materiaal met eitjes, rupsen en 

poppen kost in 2020 € 23,- (incl. btw, excl. admini-

stratie- en verzendkosten). Meer informatie over 

Koolwitjes in de klas kun je lezen op:  

www.vlinderstichting.nl/ koolwitjes-in-de-klas
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over natuur / techniek 
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Leren over natuur / techniek 

Het doen van proefjes op school is een boeiende activiteit 

voor kinderen. 

Kinderen gaan enthousiast aan de slag en er komen leuke resulta-

ten tevoorschijn. Met de inhoud van deze leskist kan onder andere 

badzout, tandpasta, een hoestdrankje en shampoo worden 

gemaakt.

NB De kist past goed bij chemie, techniek en lichaamsverzorging.

NB Omdat deze leskist veel verbruiksartikelen bevat die steeds 

opnieuw aangevuld moeten worden, zijn de reserveringskosten 

hoger dan bij andere leskisten.

Leren over natuur / techniek 

Uitnodigingen voor een verjaarspartijtje, oude 

schatkaarten, kerstkaarten... je kunt ze allemaal maken 

met de leskist ‘Papier maken in de klas’. 

Door zelf papier te maken, krijgen de kinderen ook inzicht in het 

begrip ‘kringlooppapier’. 

In de kist vind je informatie over de  productie van papier, de 

verschillende papiersoorten en kringlooppapier. Ook kun je 

gebruikmaken van een Powerpoint presentatie, die je kunt vinden 

op www.nmedichtbij.nl.

NB Zorg dat je vooraf voldoende krantenpapiersnippers hebt.  

Een halve vuilniszak met snippers is voldoende voor een klas met 

30 leerlingen.

Leskist  
Bij de drogist

Leskist  
Papier maken in de klas 

G
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e
p

 5
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G
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p
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 8

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 75,-

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: 2 uur

Begeleiding 
Nee

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: een dagdeel

Begeleiding 
Nee
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Leren over natuur / techniek 

Deze leskist laat kleuters zich verwonderen over de vraag 

wat er gebeurt met hun poep en plas, nadat ze de WC 

hebben doorgetrokken. 

Stap voor stap worden ze aan de hand van het verhaal over het 

jongetje Stein dat op een dag met deze vraag zit, meegenomen 

op de weg die hun drol aflegt, van wc-pot, via de rioolwater-

zuivering naar het oppervlaktewater. Behalve het verhaal, zijn 

er plastic buizen, verbindingsstukken en plastic sifons in de 

leskist aanwezig waarmee de kinderen naar hartelust kunnen 

 experimenteren.

Leskist  
Waar ga je heen, Drol? 

G
ro

e
p

 1
 e

n
 2

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 1,5 uur 
In de klas: 2 à 3 lessen van  
30 minuten à 1 uur

Begeleiding 
Nee

1

3

5

7

2

4

6

8

Leren over natuur / techniek 

Naar aanleiding van een verhaal over Lambregt die in de 

gevangenis zit en zijn vriend Acip hierover wil informe-

ren, worden de kinderen geprikkeld om na te denken hoe 

je via het riool geheime boodschappen kunt verzenden. 

Ze zien filmpjes over riolering, hoe het werkt, hoe het afvalwater 

in de rioolwaterzuivering weer gezuiverd wordt en ze doen proef-

jes met verschillende soorten papier die ze gaan beschrijven.

Leskist  
De grote boodschap

G
ro

e
p

 3
 e

n
 4

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijdsduur 
Voorbereiding: 1,5 uur  
In de klas: óf 3 lessen van ca. 1 uur,  
óf een hele ochtend.

Begeleiding 
Nee

1
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5

7

2

4

6
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over natuur / techniek 
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Leren over natuur / techniek 

De kinderen krijgen een raadsel voorgelegd. In een school 

is het riool overstroomd. Wat kan de oorzaak zijn? 

In groepjes en aan de hand van werkbladen, gaan ze hierover 

 nadenken. De leerkracht presenteert ondertussen via het 

digibord een PowerPoint, die de kinderen een idee geeft van 

 mogelijke oorzaken van de overstroming. 

Na ‘Het raadsel van Rio’ te hebben opgelost, kun je in volgende 

lessen vervolgopdrachten met de kinderen doen als ‘rioolrekenen’ 

en via een speciale app, dus met behulp van een iphone of android 

smartphone, samen met de kinderen verschillende ondergrondse 

leidingen in de schoolomgeving in kaart brengen, namelijk door 

putten en (elektra)kastjes in de schoolomgeving te fotograferen. 

Welke putten zijn van het riool?

Leren over natuur / techniek 

Het buizenvraagstuk of ‘Archeo 4030’, laat kinderen kijken 

door de bril van archeologen die over 2000 jaar terug 

kijken naar de overblijfselen van onze beschaving nu. 

Wat zijn toch ‘die vreemde buizen’ die overal gevonden 

worden? 

Dit lesprogramma is ontwikkeld vanuit het idee van coöperatief 

leren/ wederzijdse verantwoordelijkheid. Je introduceert het 

begrip ‘archeoloog’, en verdeelt de kinderen in groepjes.  

Tijdens opgravingen in 4030 zijn fragmenten gevonden over 12 

onderwerpen. Met elk onderwerp moet iets gebeuren. Dat kan 

zijn: de tekst herstellen (waaronder een heuse ‘rioolrap’), een foto 

herstellen, onderzoek uitvoeren, informatie opzoeken, enz.

Leskist  
Het raadsel van Rio

Leskist  
Het buizenvraagstuk 

G
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e
p
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n
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n
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: naar keuzel

Begeleiding 
Nee

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: basisles van ± 45 min., 
aanvullende lessen van elk ± 20 min.

Begeleiding 
Nee
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Leren over natuur / techniek 

Weet jij hoe je kaarsen maakt? Met deze leskist ga je  

dat doen! 

Kaarsen maken en kaarsen branden staat in deze les centraal voor

een onderzoek naar brandstoffen. Vuur is van oudsher belangrijk

voor de mens. Het is een bron van energie. De kinderen ontdek-

ken dat er verschillende brandstoffen zijn. Ze leren wat duurzame 

energiebronnen zijn, en dat deze allerlei voordelen hebben.

Alle materialen die je nodig hebt om kaarsen te maken, zitten er 

in. Extra aandacht is er voor het hergebruik van kaarsresten. Ook 

kun je gebruikmaken van een PowerPoint presentatie, die je kunt 

vinden op www.nmedichtbij.nl.

Leskist  
Kaarsen maken 

G
ro

e
p

 6
 t

/m
 8

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 1 uur 
In de klas: een dagdeel

Begeleiding 
Nee

1

3

5

7

2

4

6
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Leren over natuur / techniek 

Ontdekdozen zijn kleine leskisten met één thema. 

De dozen kunnen individueel of in kleine groepjes worden ge-

bruikt als een vorm van verdieping of zelfstandig werken. De zes 

ontdekdoosjes hebben ieder een eigen thema en worden samen 

aangeboden in één kist. 

De ondekdozenkist voor groep 5 en 6 bevat de volgende thema’s: 

• hout 

• zaden 

• muziek in elastiek 

• ruiken 

• poeders 

• lucht en water

Leskist  
Ontdekdozen

G
ro

e
p

 5
 e

n
 6

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijdsduur 
Divers

Begeleiding 
Nee
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over natuur / techniek 
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Leren over natuur / techniek 

‘Het is toch wel handig dat we botjes hebben”. 

Kinderen leren over vorm en functie van het eigen lichaam en dat 

van dieren. Aan de orde komen: lichaamsonderdelen, zintuigen, 

skelet en ademhaling.

In groep 1 en 2 komen alle lichaamsonderdelen aan bod en is er 

een eerste kennismaking met de zintuigen.

In groep 3 en 4 gaan de kinderen uitgebreider aan de slag met 

zintuigen en doen ze proefjes. Ook komt het wisselen van tanden 

aan bod.

NB Het kernprogramma is naar wens uit te breiden met onder-

delen naar keuze uit diverse verdiepingsmogelijkheden.

Leren over natuur / techniek 

Kinderen leren over de vorm en functie van het eigen 

lichaam en dat van dieren. 

In groep 5 en 6 leren de kinderen over het skelet, de spieren, de 

bloedsomloop en de ademhaling. Naast het doen van proefjes zijn 

hiervoor een skeletmodel, dvd en levensgrote posters met alle 

spieren en de bloedsomloop beschikbaar.

In groep 7 en 8 zijn er lessen over de organen en de binnenkant 

van het oog en het oor. Hiervoor zitten er onder andere een oog- 

en oormodel in de kist.

NB Het kernprogramma is naar wens uit te breiden met onder-

delen naar keuze uit diverse verdiepingsmogelijkheden.

Leskist  
Eigen lijf / Ander lijf

Leskist  
Eigen lijf / Ander lijf 

G
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p
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 8

G
ro

e
p

 1
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 4

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Compact kernprogramma van  
1 tot 3 lessen van ca. 1 uur

Begeleiding 
Nee

Tijd 
Compact kernprogramma van  
1 tot 3 lessen van ca. 1 uur

Begeleiding 
Nee
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Leren over natuur / techniek 

Hoe ziet een fruitvliegje er van binnen uit en hoe ziet een 

cel van een ui eruit? Dit alles en meer gaan de kinderen 

onderzoeken met deze leskist. 

Deze leskist bevat:

•  een beknopte docentenhandleiding met  

kopieerbare werkbladen

• 4 microscopen

• doosje met preparaten van planten en insecten

• 4 petrischalen 

NB In de docentenhandleiding staat  

duidelijk aangegeven welke materialen  

je zelf moet verzorgen.

Leskist  
Het leven onder de loep 

G
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: naar keuze,  
60 minuten per les

Begeleiding 
Nee
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Eigen lijf/
Ander lijf  
voor groep 

1 t/m 8
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over voedsel V
o

e
d

se
l

Leren over voedsel

Het lievelingshapje van veel kinderen is de pannenkoek, 

maar wat heb je allemaal nodig om zo’n heerlijke 

pannenkoek te kunnen bakken?

Met de inhoud van deze leskist ontdekken de kinderen dat er 

heel wat voor nodig is om een pannenkoek te kunnen maken. Zij 

maken kennis met enkele dieren en planten die voor ons voedsel 

zorgen. Kinderen leren over de herkomst van 

deze ingrediënten en zij experimenteren 

hiermee. Tenslotte gaan de kinderen 

de pannenkoek proeven en mag de juf/ 

 meester de chefkok zijn.

NB Bezoek gratis een echte koren molen 

in Aalsmeer. Voor meer informatie: 

www.molendeleeuw.nl.

Leren over voedsel

Hoe wordt sinaasappelsap gemaakt? Smaakt een biologi-

sche appel anders dan een gewone? En wie durft rode 

appelmoes te proeven? 

Door te proeven, ruiken, horen, voelen en kijken verkennen en 

ontdekken de kinderen hun eten. In de bovenbouwlessen wordt 

ook aandacht besteed aan biologische landbouw en fair trade 

producten.

In de smaakleskist vind je een verzamelmap met docentenhand-

leidingen. Per groep is er één handleiding, met hierin 5 lessen. 

Voor de kleuterbouw zijn er 9 lessen in totaal.

Let op! Voor de meeste lessen zijn echte voedingsmiddelen 

 nodig. Die zitten niet in de leskist. Je kunt kosten besparen door 

de kinderen te vragen producten van huis mee te nemen.

Leskist  
Alles voor een pannenkoek

Leskist  
Smaakleskist 
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijdsduur 
Ongeveer 90 minuten

Begeleiding 
Wenselijk
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Per groep 5 lessen  
van 45 tot 60 minuten.

Begeleiding 
Nee
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Leren over voedsel

Wat is er nodig om van melk kaas te maken?

Centraal in deze leskist staat het maken van kaas. De authen-

tieke kaasmaakmaterialen zorgen, in combinatie met een 

schone,  precieze werkwijze, voor een goed resultaat. Je kunt 6 

verschillende kaassoorten maken. Er zitten twee dvd’s en een 

docentenhand leiding bij de leskist.

NB Je dient zelf voor de melk en  

zuursel (= karnemelk) te zorgen.

Leskist > vernieuwd 
Kaas maken in de klas

G
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 t

/m
 8

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijdsduur 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: een dagdeel

Begeleiding 
Nee
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Leren over voedsel

Hoe groeit een champignon? 

Met een kweekpakket voor champignons in de klas kunnen de 

kinderen het hele proces op de voet volgen. 

Bij het kweekpakket vind je een gebruiksaanwijzing die duidelijk 

aangeeft wat je moet doen: aarde en champignonbroed mengen, 

regelmatig besproeien met water en eerst op een warme en later 

op een koelere plek zetten. De kinderen kunnen de handelingen 

helpen uitvoeren.

Tip! De herfst is hét seizoen voor paddenstoelen. Ga ook eens 

buiten kijken.

Leskist  
Champignons in de klas

G
ro

e
p

 1
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Locatie 
School

Periode 
September / oktober

Kosten 
€ 25,-

Tijd 
De ontwikkeling van de padden-
stoelen in het kweekpakket duurt  
4 tot 5 weken

Begeleiding 
Nee
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 “Een prettige praktijkgerichte kist“ 
Alles voor een pannenkoek - Groep 1/2, CBS Immanuel
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over water 

W
a

te
r

Leren over water 

Wat groeit en bloeit er in de sloot? Welke beestjes leven er 

in? Is het water schoon of vies of lijkt dat maar zo? Is het 

warm of koud. 

In deze leskist zitten hulpmaterialen om slootonderzoek te doen.

De veldwerkkist is te gebruiken in de directe omgeving van school 

en tijdens natuurwerkweken op locatie. Het is extra leuk als één 

of meerdere typen watersystemen worden gekozen met een na-

tuurlijk karakter (weinig of geen menselijke invloed), bijvoorbeeld 

een sloot met oeverplanten. De kans dat kinderen verschillende 

soorten waterbeestjes vangen is dan het grootst. Kleine water-

systemen zijn vaak beter bevolkt door waterbeestjes.

Leren over water 

Droppie de Waterdruppel vertelt de kinderen wat er met 

hem kan gebeuren en praat met ze over water. 

Daarbij komen vijf onderwerpen aan bod:

• de betekenis van water,

• waar water vandaan komt,

• vuil en schoon water,

• wat er gebeurt met vies water,

• en hoe je omgaat met water.

Leskist  
Water in het veld

Leskist  
Droppie water 
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Locatie 
Sloot bij school

Periode 
Mei t/m oktober

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
5 lessen van 35-50 min

Begeleiding 
Nee

Tijd 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: een dagdeel

Begeleiding 
In de klas door de leerkracht en 
buiten één ouder per groepje.

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8



NME Amstelland-Meerlanden © 2020 37

 “We gingen naar de sloot naast 

 de school. Eerst leek de sloot 

 levenloos, maar daarna vingen 

 we heel veel diertjes!” 
Leve(n), de sloot! - Leerling uit groep 5 van De Westwijzer
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over water 

W
a

te
r

 “Water is de basis van het 

 leven op aarde. Zonder water 

 zou er geen leven zijn.” 
Leskist Waterkringloop

Leren over water 

Water komt toch gewoon uit de kraan? Zo vanzelf-

sprekend is dat niet, zo leren de kinderen door deze 

leskist. 

Drinkwater komt via een leiding onze huizen binnen, maar dat 

lukt niet altijd.... ! Mevrouw D. Rink, directeur van de Drinkwater-

fabriek, roept de hulp van de kinderen in om het drinkwater op de 

juiste manier bij de gebruikers af te leveren. Daarvoor vertelt ze 

de kinderen eerst een verhaal.

Leskist  
Proefwater 
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Voorbereiding: 1 uur 
In de klas: een dagdeel

Begeleiding 
Nee
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Leren over water 

De kinderen richten een aquarium in met (door hen zelf) 

gevangen waterdiertjes. 

Er is ook plaats voor de waterslak die op zoek is naar nieuwe 

woonruimte en nieuwe huisgenoten. De kinderen bestuderen het 

gedrag van de waterdiertjes. Wat eten ze? Hoe bewegen ze? Hoe 

halen ze adem? En ze maken een veldgids ‘Waterdieren’. Tijdens 

de gymles verwerken ze in een spel alle nieuw verworven kennis. 

Tenslotte is er een toets. 

Leskist  
Waterslak zoekt woonruimte
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Locatie 
School(omgeving

Periode 
Mei t/m oktober

Kosten 
€ 20,-

Tijdsduur 
3 tot 4 uur

Begeleiding 
Nee
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Leren over water 

Hoe gaan we met ons drinkwater om? Hoe wordt het 

water gezuiverd? Waar halen we ons nieuwe drinkwater 

vandaan? 

De kinderen krijgen inzicht in het gebruik van water. Het begrip 

‘waterkringloop’ wordt uitgelegd. Aan de hand van opdrachten en 

proefjes vergaren de kinderen kennis over de thema’s: verdam-

ping, neerslag, grond, drinkwater en riool. Door het spelen van 

het kringloopspel wordt het begrip ‘kringloop’ nog duidelijker.

Leskist > vernieuwd 
Waterkringloop
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
3 tot 4 uur 

Begeleiding 
Nee
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lesmaterialen

Leren over je leefomgeving 

J
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m
g

e
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g

Leren over je leefomgeving 

De kinderen onderzoeken wat er gebeurt met afval als het 

onder de grond terecht komt.

Ze leren bodemdieren kennen en maken een wormenhotel. Ze 

onderzoeken slakken en pissebedden en beschimmeld brood. 

 Allemaal opdrachten die, in een kader geplaatst, te maken heb-

ben met natuurlijke afvalvertering. De kinderen leren dat al het 

afval wordt hergebruikt in de voedselkringloop.

Leren over je leefomgeving 

Er gebeurt meer dan je denkt! Spelenderwijs ontdekken 

en onderzoeken de kinderen wat er zich afspeelt in de 

straat van hun school.

Centraal in deze les staat een stofjas met heel veel vakjes, met 

daarin allerlei opdrachten. De kinderen voeren telkens een andere 

opdracht uit en beleven zo de straat met al hun zintuigen. 

Is het er druk? Wat is er leuk, wat is minder leuk? Ze zoeken kleine 

beestjes, tellen vogels en voorbijgaande auto’s, en volgen de weg 

die een regendruppel aflegt van de dakgoot tot het putje in de 

stoep. Ook wordt aandacht besteed aan de sfeer van een straat. 

Een gesprekje met een buurtbewoner haalt de anonimiteit van de 

straat weg.

Je kunt zelf een selectie maken van opdrachten die de kinderen 

buiten kunnen uitvoeren. Je neemt bijvoorbeeld het thema veilig-

heid. Dit kan gaan over het verkeer, maar ook over een veilige plek 

in de straat voor een klein vogeltje.

Leskist > vernieuwd 
Afvalvertering 

Leskist > vernieuwd 
De straat van mijn school 
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
2 tot 3 uur 

Begeleiding 
In de klas door de leerkracht en 
buiten één ouder per groepje.
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijdsduur 
Doorlezen leesmap ca. 30 min.  
De les zelf: zo lang je maar wilt!

Begeleiding 
Wenselijk.
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Leren over je leefomgeving 

Blijven alle plassen even lang liggen? En groeien mijn 

bloemzaden beter aan de oost- of aan de zuidkant van 

mijn tuin?

Kinderen komen met vragen die hen bezig houden. Door concrete 

vragen te stellen krijg je antwoorden. Maar soms is er meer voor 

nodig. Bijvoorbeeld door een experiment uit te voeren en op 

onderzoek uit te gaan. Een leskist die perfect aansluit bij de 21e 

eeuwse vaardigheden.

NB Tijdsduur is variabel per niveau en uitwerking, met mogelijk-

heden van 1 uur tot een miniproject van een dag of van meerdere 

lessen.

Leskist > nieuw 
Ontdekken & Onderzoeken
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
Variabel

Begeleiding 
Nee
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 “Erg leuk en een reden om 

 naar buiten te gaan” 
De straat van mijn school - Leerkracht groep 4, 

Jozefschool
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Overige lesmaterialen 
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Een spannend spel over de onderlinge afhankelijkheid 

van planten en dieren. 

Spelenderwijs kennismaken met voedselketens. Kies je voor bio-

diversiteit, dan vergroot je de kans om al je dieren en planten een 

plekje te geven. Het nodige voedsel voor elkaars neus wegkapen 

of juist gebruik maken van de mogelijkheden van de ander. Houd 

je tegenstanders in de gaten, want voedsel kun je overal vandaan 

halen!

Het spel kan worden gespeeld  

met 3 tot 4 kinderen in de leeftijd  

van 8 t/m 13 jaar.

Leren over natuur / biodiversiteit 

Handboek Flora, Fauna, Fun 

Uitgewerkte ideeën voor activiteiten die te maken hebben met 

en/of plaatsvinden in de natuur. Ingedeeld in activiteiten voor 

lente, zomer, herfst, winter of het gehele jaar. 

Oorspronkelijk samengesteld voor de buitenschoolse opvang, 

maar ook binnen de schoolklas goed te gebruiken.

  
Biodiversiteitsspel

  
Ideeënmap Natuuractiviteiten 
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Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 5,-

Locatie 
School

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 5,-

Tijd 
Zelf te bepalen

Begeleiding 
Nee

Tijd 
Zelf te bepalen

Begeleiding 
Nee
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Leren over natuur / biodiversiteit 

Met leuke en eenvoudig te gebruiken opdracht-doe-

kaarten en bijbehorende materialen ga je naar buiten  

om de natuur te beleven. 

De doe-kaarten bevatten onderwerpen zoals: zaadbommen 

 maken, vogelnest bouwen, natuurjuwelen zoeken en een 

 totempaal maken.

  
Natuur is een feest 
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 10,-

Tijd 
Variabel

Begeleiding 
Nee
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Leren over technieken uit de natuur 

Biomimicry is het nabootsen van ideeën uit de natuur  

om menselijke problemen op te lossen. 

Voorbeelden hiervan zijn: het imiteren van een haaienhuid voor 

snellere zwempakken, haakjes van klittenbollen als inspiratie voor 

klittenband en het landingsgestel van een helikopter,  geïnspireerd 

op de poten van sprinkhanen.

Dit lespakket gaat niet alleen over Biomimicry, maar ook 

over techniek en ontwerpend leren. De kinderen leren hoe zij 

 oplossingen kunnen ontwerpen, maken, testen en evalueren, 

geïnspireerd door de natuur rondom school.

  
Biomimicry
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 10,-

Tijd 
Minimaal 60 minuten per les.  
Je kunt kiezen uit 6 lessen.

Begeleiding 
In de klas door de leerkracht en 
buiten één ouder per groepje.

1

3

5

7

2

4

6

8



Aanbod Basisscholen 2020-2021 - Overige lesmaterialen 44

Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Overige lesmaterialen 
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Onderzoekend leren en spelenderwijs verrijken 

Spel, avontuur, contextleren… We onderstrepen 

allemaal het belang hiervan. Onderzoekend leren is 

een prachtig middel om kinderen te laten ontdekken, te 

leren van vallen en opstaan en op eigen tempo te laten 

ontwikkelen. Lekker actief, vanuit spel!

De toolkit Kleuterlab helpt je met 50 thematische onderzoeks-

kaarten om deze onderwijssituatie in de klas of buiten te creëren. 

Deze kaarten hebben 10 verschillende thema’s, zoals o.a. herfst, 

lente, winter, buiten spelen.

De ‘problemen’ worden in een verhaal aangeboden en de kinde-

ren gaan op zoek naar oplossingen. Als leerkracht krijg je tips voor 

‘diepere’ denkvragen om het onderzoeksproces te stimuleren en 

te verdiepen.

Leren over afval(scheiding) en verwerking

Afval is overal. Thuis, op school en bij de sportvereniging. 

Hoe we hier mee omgaan en welke keuzes we hierin 

maken én waarom, zijn bepalend voor de toekomst. 

Dit lespakket is een compleet lesprogramma voor de groepen 

1 t/m 8 en speciaal gericht op Amstelveen. De kinderen worden op 

een interactieve en speelse manier meegenomen in de wereld van 

afvalverwerking, hergebruik en duurzaam consumeren.

  
KleuterLab > nieuw

  
Weg met Afval  
in Amstelveen > nieuw
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
Gratis

Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 15,-

Tijd 
Afhankelijk per school

Begeleiding 
Nee

Tijd 
Afhankelijk per opdracht 

Begeleiding 
In de klas door de leerkracht en 
buiten één ouder per groepje.
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Overige lesmaterialen 
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Buiten leren 

Buiten leren kan ook leuk zijn! 100 verrassende 

buitenopdrachten voor de hele school op het gebied van 

taal, rekenen, techniek, filosofie en kunst. 

Het belang van buiten zijn wordt steeds duidelijker. Zowel voor de 

concentratie als voor het verwerken van opgedane kennis blijkt 

hoe belangrijk het is om regelmatig met kinderen naar buiten te 

gaan. Toch is het in de praktijk best lastig om dit in te passen in je 

dagelijkse onderwijs. Om het je een beetje makkelijker te maken, 

helpt ‘Even d’r uit!’ je op weg.

Leren door zelf te doen 

Wat doe jij met jouw oude koffieprut ? Bij het restafval of 

bij het GFT? Wist je dat je er ook oesterzwammen op kunt 

kweken? 

Met deze growkit ga jij met je eigen koffieprut op school zelf oes-

terzwammen kweken. Je verzamelt je koffieprut in deze emmer, 

mengt het met oesterzwammenbroed en wacht tot er zwam-

men komen. Je kunt van deze emmer twee of drie keer oogsten. 

Je kunt de growkit opnieuw starten met een deel van de oude 

inhoud.

 
Even d’r uit 

  
Fungi Factory 
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Locatie 
School

Periode 
Februari

Kosten 
€ 15,-

Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 20,-

Tijd 
5 uur

Begeleiding 
Nee

Tijd 
Naar keuze, 1 opdracht duurt 
15 minuten

Begeleiding 
Eventueel extra begeleiding.
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 “De kinderen gaan massaal aan de slag met deze kaarten. 

 Mooie vormgeving en ontzettend leuk om wekelijks een kaart 

 in de groep te hangen of om af en toe allemaal te doen.” 

Even d’r uit - Leerkracht groep 1/2 van de Karel Eykmanschool
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Leren over natuur / techniek 

Weer of geen weer: het weer is altijd aanwezig. 

Met deze leskist voor de kleuter- en onderbouw (groep 1 t/m 

4) worden kinderen zich bewust van het weer en welke rol het 

weer in hun dagelijks leven speelt. De kinderen leren de meest 

voor komende weertypes herkennen en maken kennis met enkele 

‘meet’ instrumenten, regenmeter, windzak en zonnewijzer.

  
Het weer 
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 10,-

Tijd 
Voorbereiding: 1 uur 
In de klas: een half uur per opdracht

Begeleiding 
Nee
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Leren over natuur / techniek 

Met de leskist ‘het weer’ volgen de kinderen gedurende 

één schoolweek het weer, door zelf metingen te 

verrichten. 

De kinderen meten dagelijks de hoeveelheid neerslag, wind-

snelheid, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid en lucht-

druk. Daarnaast zijn er werkbladen en materiaal over vliegeren, 

temperatuur op verschillende meetplekken, een zonnewijzer en 

een weersvoorspelling.

  
Het weer
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Locatie 
School(omgeving)

Periode 
Hele jaar

Kosten 
€ 10,-

Tijdsduur 
Voorbereiding: 2 uur 
In de klas: enkele momenten 
gedurende de week

Begeleiding 
Nee

1

3

5

7

2

4

6

8
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Lesmaterialen

Per groep op een rij 
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Leren over energie/duurzaamheid p 16 - 17
• Natuurlijk Energie!  gr 1 t/m 3
 

Leren over natuur/biodiversiteit p 18 - 27
• Kabouterkist  > vernieuwd gr 1 t/m 4 

• Boompje Groot  gr 1 t/m 4 

• Bijengeheimen  gr 1 t/m 4 

• Jop vindt een veer  gr 1 t/m 3 

• Vlinders voor kleuters gr 1 en 2 
 

Leren over natuur/techniek p 28 - 33
• Waar ga je heen, Drol?   gr 1 en 2 

• Eigen lijf / Ander lijf  gr 1 t/m 4 
 

Leren over voedsel  p 34 - 35
• Alles voor een pannenkoek  gr 1 t/m 3 

• Smaakleskist  gr 1 t/m 8 

• Champignons in de klas  gr 1 t/m 6 
 

Leren over water  p 36 - 39
• Droppie water  gr 1 en 2 
 

Leren over je leefomgeving p 40 - 41
• Ontdekken & Onderzoeken  > nieuw gr 1 t/m 8
 

Aanbod voor groep 1-2  
op een rij

Overige lesmaterialen p 42 - 47
•  Ideeënmap Natuuractiviteiten  gr 1 t/m 6 

• Natuur is een feest  gr 1 t/m 5 

• KleuterLab  > nieuw gr 1 t/m 3 

• Het weer  gr 1 t/m 4

• Even d’r uit  gr 1 t/m 8

• Weg met Afval in Amstelveen  > nieuw gr 1 t/m 8

Lessen en projecten p 52 - 60
>  Check bij ‘Overzicht aanbod’ op pagina 14 en 15 

welke lessen en projecten er in jouw gemeente 

 worden aangeboden.
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Leren over energie/duurzaamheid p 16 - 17
• Natuurlijk Energie!  gr 1 t/m 3

• Natuurlijk Energie!  gr 4 t/m 6
 

Leren over natuur/biodiversiteit p 18 - 27
• Kabouterkist  > vernieuwd gr 1 t/m 4 

• Boompje Groot  gr 1 t/m 4 

• Bijengeheimen  gr 1 t/m 4 

• Bijenkist  > vernieuwd  gr 4 t/m 8

• Jop vindt een veer  gr 1 t/m 3 

• Professor van Wiegen ziet ze vliegen  gr 4 t/m 6

• Natuurkoffertje gr 4 t/m 8 

• Vraag het de egel gr 3 t/m 5 

• Vlinders in de klas gr 3 t/m 8 

• De Slakkenbak  > vernieuwd gr 3 en 4 

• Kleine beestjes detective   gr 3 t/m 5  
 

Leren over natuur/techniek p 28 - 33
• De grote boodschap    gr 3 en 4 

• Eigen lijf / Ander lijf  gr 1 t/m 4 
 

Leren over voedsel  p 34 - 35
• Alles voor een pannenkoek  gr 1 t/m 3 

• Smaakleskist  gr 1 t/m 8 

• Champignons in de klas  gr 1 t/m 6 
 

Leren over water  p 36 - 39
• Proefwater   gr 3 en 4 
 

Aanbod voor groep 3-4  
op een rij

Leren over je leefomgeving p 40 - 41
• De straat van mijn school  > vernieuwd gr 3 en 4

• Ontdekken & Onderzoeken  > nieuw gr 1 t/m 8
 

Overige lesmaterialen p 42 - 47
•  Ideeënmap Natuuractiviteiten  gr 1 t/m 6 

• Natuur is een feest  gr 1 t/m 5 

• KleuterLab  > nieuw gr 1 t/m 3 

• Het weer  gr 1 t/m 4 

• Even d’r uit  gr 1 t/m 8

• Weg met Afval in Amstelveen  > nieuw gr 1 t/m 8

 

Lessen en projecten p 52 - 60
>  Check bij ‘Overzicht aanbod’ op pagina 14 en 15 

welke lessen en projecten er in jouw gemeente 

 worden aangeboden.
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Lesmaterialen

Per groep op een rij 
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Leren over energie/duurzaamheid p 16 - 17
• Natuurlijk Energie!  gr 4 t/m 6 
 

Leren over natuur/biodiversiteit p 18 - 27
• Bomenkist  gr 5 t/m 8 

• Bodemschattten (grond)  > vernieuwd gr 5 en 6 

• Bijenkist  > vernieuwd gr 4 t/m 8 

• Dieren die de KLUTS kwijt zijn  gr 5 en 6 

• Professor van Wiegen ziet ze vliegen  gr 4 t/m 6 

• Vogels spotten gr 5 t/m 8 

• Natuurkoffertje  gr 4 t/m 8 

• Vraag het de egel  gr 3 t/m 5 

• Egels, onze natuurlijke buren  gr 6 t/m 8 

• Vlinders in de klas gr 3 t/m 8 

• Kleine beestjes detective  gr 3 t/m 5  

• Dieren van A naar Beter (Amstelveen) gr 5 t/m 8 
 

Leren over natuur/techniek p 28 - 33
• Bij de drogist  gr 6 t/m 8 

• Papier maken in de klas  gr 5 t/m 8 

• Het raadsel van Rio  gr 5 en 6 

• Kaarsen maken  gr 6 t/m 8 

• Ontdekdozen  gr 5 en 6 

• Eigen lijf / Ander lijf  gr 5 t/m 8 
 

Leren over voedsel  p 34 - 35
• Smaakleskist  gr 1 t/m 8 

• Kaas maken in de klas)  > vernieuwd gr 5 t/m 8 

• Champignons in de klas  gr 1 t/m 6 
 

Aanbod voor groep 5-6  
op een rij

Leren over water  p 36 - 39
• Waterslak zoekt woonruimte  gr 5 en 6 
 

Leren over je leefomgeving p 40 - 41
• Afvalvertering  > vernieuwd  gr 5 t/m 8

• Ontdekken & Onderzoeken  > nieuw  gr 1 t/m 8  
 

Overige lesmaterialen p 42 - 47
• Biodiversiteitsspel  gr 6 t/m 8 

• Ideeënmap Natuuractiviteiten  gr 1 t/m 6 

• Natuur is een feest  gr 1 t/m 5 

• Biomimicry technieken uit de natuur  gr 5 en 6 

• Het weer gr 5 t/m 8 

• Even d’r uit gr 1 t/m 8  

• Fungi factory gr 5 t/m 8 

• Weg met Afval in Amstelveen  > nieuw gr 1 t/m 8

Lessen en projecten p 52 - 60
>  Check bij ‘Overzicht aanbod’ op pagina 14 en 15 

welke lessen en projecten er in jouw gemeente 

 worden aangeboden.
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Leren over energie/duurzaamheid p 16 - 17
• Groene Energie  gr 7 en 8 
 

Leren over natuur/biodiversiteit p 18 - 27
• Bomenkist  gr 5 t/m 8 

• Bomen? Boeien!  gr 7 en 8 

• Bijenkist  > vernieuwd gr 4 t/m 8 

• Vogels spotten gr 5 t/m 8 

• Veldwerkkist Kleine Beestjes  gr 7 en 8 

• Natuurkoffertje  gr 4 t/m 8 

• Egels, onze natuurlijke buren  gr 6 t/m 8 

• Vlinders in de klas gr 3 t/m 8 

• Dieren van A naar Beter (Amstelveen) gr 5 t/m 8 
 

Leren over natuur/techniek p 28 - 33
• Bij de drogist  gr 6 t/m 8 

• Papier maken in de klas  gr 5 t/m 8 

• Het buizenvraagstuk  gr 7 en 8 

• Kaarsen maken  gr 6 t/m 8 

• Eigen lijf / Ander lijf  gr 5 t/m 8 

• Het leven onder de loep  gr 7 en 8 
 

Leren over voedsel  p 34 - 35
• Smaakleskist  gr 1 t/m 8 

• Kaas maken in de klas)  > vernieuwd gr 5 t/m 8 
 

Leren over water  p 36 - 39
• Water in het veld  gr 7 en 8 

• Waterkringloop  > vernieuwd gr 7 en 8 
 

Aanbod voor groep 7-8  
op een rij

Leren over je leefomgeving p 40 - 41
• Afvalvertering  > vernieuwd  gr 5 t/m 8 

• Ontdekken & Onderzoeken  > nieuw gr 1 t/m 8  
 

Overige lesmaterialen p 42 - 47
• Biodiversiteitsspel  gr 6 t/m 8 

• Het weer  gr 5 t/m 8 

• Even d’r uit  gr 1 t/m 8  

• Fungi factory gr 5 t/m 8

• Weg met Afval in Amstelveen  > nieuw gr 1 t/m 8

Lessen en projecten p 52 - 60
>  Check bij ‘Overzicht aanbod’ op pagina 14 en 15 

welke lessen en projecten er in jouw gemeente 

 worden aangeboden.
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lessen en projecten

Per gemeente 

Boerderijeducatie

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Hoe is het om een koe te melken? Waarvan en hoe maak je zelf 

boter en brood? Waar groeit ons eten? Welke andere dieren vind 

ik rondom de boerderij? Bij boerderijeducatie staat het leren door 

ervaren centraal.

Meneer de Pauw 

1 3 5 72 4 6 8  € 20,-

Door in groepjes verschillende opdrachten uit te voeren leren de 

kinderen met hun zintuigen uiterlijke kenmerken en eigenschap-

pen van boerderijdieren herkennen. 

Lessen en projecten  
Aalsmeer
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Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van de lessen en projecten per 

gemeente. De uitleenvoorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Het aanbod 

van NME voor kinderen in de basisschoolleeftijd (basisschool en BSO) is in de 

regio Amstelland-Meerlanden door de gezamenlijke gemeenten opgepakt. NME 

Amstelveen heeft hierin de coördinatie. 

Ronijntje en Snuf  
op Kinderboerderij Boerenvreugd
1 3 5 72 4 6 8

Deze leskist biedt leerlingen de mogelijkheid om op ver-

schillende manieren dingen te leren over de boerderijdieren 

op Boerenvreugd. Aan de hand van een verhaal over het 

konijntje Snuf dat komt logeren op Boerenvreugd, doen de 

leerlingen verschillende soorten opdrachten. Hoeveel drinkt 

een koe? Hoe voelt een konijnenvacht? Welke dieren horen 

er niet thuis op een kinderboerderij? Kun jij een koe melken?

Lokatie Op school en op Kinderboerderij Boerenvreugd

Periode September t/m juni

Tijd  ± 3 uur (incl. voorbereidingen op school);  

± 75 min voor de uitvoering van  de  

opdrachten op Kinderboerderij  

Boerenvreugd.

Kosten € 20,-

Extra  Zes begeleiders, excl. de  

leerkracht, door school  

te regelen.

Uitgelicht Aalsmeer

> Aalsmeer, Amstelveen
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Technokids Groenland workshop: LED

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Welk lampje is zuinig? Kinderen mogen voelen waarom een 

spaarlamp beter is dan een gloeilamp. Op speelse wijze kunnen 

kinderen zo kennis maken met het thema duurzaamheid.

Technokids Groenland workshop: Solar

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Maak gebruik van de zon! Elk kind maakt een eigen solarbloem 

met een zonnecel en een motortje. Op speelse wijze kunnen 

 kinderen zo kennis maken met het thema duurzaamheid.

Technokids Groenland workshop: Ultraviolet

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Hoe weet je wanneer je moet smeren? Met een prisma bekijken 

we het licht. Elk kind maakt een UV-detector, die mee naar huis 

mag. Op speelse wijze kunnen kinderen zo kennis maken met het 

thema duurzaamheid. 

Lessen en projecten  
Amstelveen 
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Technokids Groenland workshop: Wind

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Wie is de baas van de wind? Kinderen maken een windwagentje 

en bedenken zelf een oplossing om sneller vooruit te komen. Op 

speelse wijze kunnen kinderen zo kennis maken met het thema 

duurzaamheid. 

Technokids Groenland Workshop: Wol 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Heeft de aarde een deken? Kinderen ontdekken door proefjes en 

metingen dat stilstaande lucht goed isoleert. Op speelse wijze 

kunnen kinderen zo kennis maken met het thema duurzaamheid. 

Anne op de kinderboerderij 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Anne: “Het is belangrijk dat alle dieren hun eigen eten krijgen. 

Stel je voor dat de geiten het voer van de kippen opeten! Volgens 

papa gaan ze dan kakelen en eieren leggen!”. 

Anne leert veel over de verschillende 

dieren, en de verzorging van de 

dieren. Met opdrachten op de 

speelboerderij, waarbij alle 

zintuigen aan bod komen. 

Jip de Mus

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Bij hun tocht over de boerderij komen de kinderen de dieren 

uit het verhaal van Jip tegen en ervaren ze hoe de dieren eruit 

zien, hoe ze aanvoelen en wat ze doen. Ze mogen de dieren ook 

voeren. Bij groep 1 is het een vrije verkenning met nadruk op aan-

raken en knuffelen. Groep 2 doet een dierenpad met opdrachten.

‘Eten en gegeten worden’ op speelboerderij Elsenhove 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

De kinderen leren via een spannende speurtocht over de hele 

 boerderij welke dieren en welke planten zorgen voor hun 

 dagelijkse eten.

 “Goed op niveau van de kinderen. 

 Goede brug naar de UV straling.  

 De kinderen waren heel enthousiast.” 

Technokids Groenland workshop: Ultraviolet

Let op! 
Technokids 

is per 
gemeente 

anders
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lessen en projecten

Per gemeente 

Boer zoekt hulp 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

De kinderen doen allerlei opdrachten en ontdekken zo wat er 

komt kijken bij het verzorgen van de dieren en het leven op een 

boerderij. Op klompen gaan ze de geiten borstelen, leren hoe een 

(nep)koe gemolken wordt, ontdekken dat een koe véél water drinkt 

op een dag, zoeken ze het gouden ei en vegen ze het erf schoon.

Leve(n), de sloot! 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,- 

Welke diertjes vind je allemaal in je schepnet? Hoe leven die 

diertjes? Wat eten ze? Hoe ademen ze? Hoe bewegen ze? Je zult 

je erover verbazen hoeveel soorten diertjes er zijn en hoe diertjes 

zich hebben aangepast aan het leven onder water.

Is er nog veen in Amstelveen? 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Het Bovenland bij speelboerderij Elsenhove wordt verkend na een 

interactieve voorbereiding op school. Door het gebruik van inter-

net en een spannend verhaal gaat het onderwerp meer leven voor 

de kinderen. Wat is veen? Wat is een polder? Wat is kenmerkend 

voor dit gebied? Welke planten en dieren komen er voor?

Anoek in het Amsterdamse Bos

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

De kinderen ervaren in deze les dat de herfst een boeiend seizoen 

is waarin veel gebeurt. Een bezoek aan het Amsterdamse Bos 

boordevol leuke doe-opdrachten. 

Bosgeheimen  > nieuw

1 3 5 72 4 6 8  € 30,- 

Hoe blijven vogels warm en droog? Hoe hoog is die boom of hoe 

dik? Op welke manieren verspreiden zaden zich? Dit en meer gaan 

de kinderen onderzoeken. Ieder kind maakt een herfstkunstwerk 

en ze gaan samen een miniatuur boomhut bouwen.
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Anoek’s lentefeest 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,- 

Anoek nodigt de kinderen uit om op haar geheime plek in het bos 

die dingen te doen die ze zelf ook zo graag doet. Ze ontmoeten de 

vriendjes van Anoek en luisteren naar wat de natuur te vertellen 

heeft. Daarnaast lossen ze een woordpuzzel op en bouwt de klas, 

per groepje, aan een vogelnest.

> Amstelveen

Uitgelicht Amstelveen

Water & Klimaat in jouw straat  > nieuw
1 3 5 72 4 6 8

Het klimaat verandert. Het gaat harder regenen, we krijgen 

vaker wateroverlast en de zomers worden heter en droger. 

En dat heeft gevolgen. Voor jou thuis, op school, maar ook 

voor de speeltuin in de buurt.

In dit interactieve lesprogramma op school onderzoeken 

de kinderen wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor het 

waterbeheer in Nederland. Én wat zij zelf, hun school en 

hun omgeving kunnen doen om minder wateroverlast en 

hittestress te hebben door het veranderende klimaat. 

Tijdens een gastles op speelboerderij Elsenhove gaan de kin-

deren een hevige regenbui nabootsen en maat regelen daad-

werkelijk uitvoeren om weer doge voeten te krijgen. Ook 

gaan de kinderen een ‘kraak de code’ spel spelen.  Weten zij 

de code te ontcijferen en de schatkist te openen?

Periode November en februari

Tijd  2,5 dagdeel: 0,5 uur voorbereiding op school, 

2 uur excursie op speelboerderij Elsenhove,   

2 dagdelen verdieping. 

Kosten € 30,-

Extra  Minimaal 3 extra begeleiders  

bij de excursie op  

Elsenhove.
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 “Als ik naar de  

 watertafel kijk, dan  

 zie ik de toekomst” 
Water & Klimaat in jouw straat - Leerling uit groep 6  

van basisschool De Triangel



Aanbod Basisscholen 2020-2021 - Per gemeente 56 > Amstelveen, Diemen

Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lessen en projecten

Per gemeente D
ie

m
e

n

Lente in het bos 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,- 

De kinderen leren de natuur, vanuit diverse invalshoeken, in dit 

stuk van het Amsterdamse Bos goed kennen. Waarom groeien 

hier alle bomen één kant op? Ze zoeken een bloem die ze zelf heel 

mooi vinden, en tekenen die na. Ze bestuderen kleine beestjes.

Op bezoek bij de boer 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

De kinderen leren wat er op een veehouderij gebeurt en waar ons 

eten vandaan komt. De boer(in) vertelt de kinderen over het werk 

en de dieren op de boerderij. Dan gaan ze in groepjes op ontdek-

kingstocht over de boerderij en doen daar allerlei opdrachten.

Project Zwerfafval

1 3 5 72 4 6 8  Gratis
Een schone, veilige leefomgeving heb je zelf in de hand. Er wordt 

op verschillende manieren actie ondernomen om zwerfafval in de 

stad te verminderen. Ook jouw school kan een bijdrage leveren! 

Lentepakket 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

In de lente gaan verschillende voorjaarsbloemen bloeien en lopen 

de takken van de bomen uit. Zaden ontkiemen. In de klas kunnen 

de kinderen de ontwikkeling van de bladeren goed bekijken, zelf 

zaaien en bollen in bloei zien komen.

Schooltuinen 

1 3 5 72 4 6 8  € 22,50 per leerling 

Op de vier schooltuincomplexen van de gemeente Amstelveen 

kunnen kinderen op een praktische en leuke manier, onder leiding 

van een professionele schooltuinleider en betrokken vrijwilligers, 

leren over de natuur en het milieu. 

Warme Truiendag (nu met activiteitenboekje)

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

Tijdens Warme Truiendag denken kinderen op een speelse manier  

na over wat ze zelf kunnen doen om minder energie te verbruiken.

Uitgelicht Amstelveen

Boerderijeducatie  > nieuw
1 3 5 72 4 6 8

Hoe is het om een koe te melken? Waarvan en hoe maak je 

zelf boter en brood? Hoe is het om een dagje boer te zijn? 

Waar groeit ons eten? Welke andere dieren vind ik rondom 

de boerderij? Bij boerderijeducatie staat het leren door 

ervaren centraal.

De verschillende werkzaamheden op de boerderij leveren 

leerervaringen voor de kinderen op, die aansluiten bij de 

verschillende vakgebieden en kerndoelen. Bij de ontwikke-

ling van deze les is rekening gehouden met pedagogische en 

didactische doelen, zoals leerstijlgericht leren en meer-

voudige intelligentie. Net als bij andere NME-activiteiten 

gaat het bij deze les niet om een uitje of excursie, maar is het 

doel om via boerderijeducatie een structurele bijdrage te 

leveren aan het behalen van de kerndoelen. Daarbij is ‘maat-

werk’ de leidraad. De samenspraak tussen de school en het 

boerenbedrijf leidt tot een boerderijles die is afgestemd op 

jouw groep. 

NB Amstelveense scholen kunnen een afspraak maken met 

Melkveehouderij Jonge Linde. Kijk voor de specifieke infor-

matie voor jouw gemeente op www.nmedichtbij.nl

Lokatie  Melkveehouderij Jonge Linde,  

Waver 7, 1191 KE Ouderkerk a/d Amstel

Periode  In overleg met de boer af te spreken. De boer 

neemt contact met je op.

Tijd Bezoek aan de boerderij: 2 uur.

Kosten € 30,-

Extra  De school dient  

voor vervoer en  

voldoende begeleiding  

te zorgen.

Let op! 
Boerderij-
educatie is 

per gemeente 
anders
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Lessen en projecten  
Diemen 
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Technokids Groenland workshop: Wind

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Wie is de baas van de wind? Kinderen maken een windwagentje 

en bedenken zelf een oplossing om sneller vooruit te komen. Op 

speelse wijze kunnen kinderen zo kennis maken met het thema 

duurzaamheid. 

Boerderijeducatie

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Hoe is het om een koe te melken? Waarvan en hoe maak je zelf 

boter en brood? Waar groeit ons eten? Welke andere dieren vind 

ik rondom de boerderij? Bij boerderijeducatie staat het leren door 

ervaren centraal. 

Natuurwijs Bosuitje in het Diemerbos

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

Trek met de hele klas en een professionele NatuurWijzer de 

 natuur in. Daar mogen de kinderen kijken, voelen, ruiken, luis-

teren en proeven. Ze leren spelenderwijs door zélf de natuur te 

ervaren en te ontdekken. www.natuurwijs.nl

Uitgelicht Diemen

Technokids Groenland workshop: LED
1 3 5 72 4 6 8

‘Welk lampje is zuinig’?

Kinderen mogen voelen waarom een spaarlamp beter is 

dan een gloeilamp. Een LED lamp zet stroom om in licht in 

plaats van warmte. We knutselen een beestje met een zuinig 

ledlampje en een knoopcel-batterij. We bespreken wat je 

doet met een lege batterij en waarom oplaadbare batterijen 

minder schadelijk zijn. Op speelse wijze kunnen kinderen zo 

kennis maken met het thema duurzaamheid. 

De workshop is vooral gericht op ‘doen’, maar je kunt hem 

prima zien als een introductie om met je groep dieper in te 

gaan op het thema duurzaamheid.

NB Materialen en de workshop worden verzorgd door een 

gastdocent.

Periode Hele jaar

Tijd  Workshop: 1,5 uur.

Kosten € 30,-

Extra  Gastdocent
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lessen en projecten
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Technokids Groenland workshop: Wind

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Wie is de baas van de wind? Kinderen maken een windwagentje 

en bedenken zelf een oplossing om sneller vooruit te komen. Op 

speelse wijze kunnen kinderen zo kennis maken met het thema 

duurzaamheid.

Anne op de kinderboerderij

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Anne: “Het is belangrijk dat alle dieren hun eigen eten krijgen. 

Stel je voor dat de geiten het voer van de kippen opeten! Volgens 

papa gaan ze dan kakelen en eieren leggen!”. Anne leert veel 

over de verschillende dieren, en de verzorging van de dieren. Met 

opdrachten op de speelboerderij, waarbij alle zintuigen aan bod 

komen. 

Jip de Mus

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Bij hun tocht over de boerderij komen de kinderen de dieren 

uit het verhaal van Jip tegen en ervaren ze hoe de dieren eruit 

zien, hoe ze aanvoelen en wat ze doen. Ze mogen de dieren ook 

voeren. Bij groep 1 is het een vrije verkenning met nadruk op aan-

raken en knuffelen. Groep 2 doet een dierenpad met opdrachten.

‘Eten en gegeten worden’ op speelboerderij Elsenhove 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Kinderen leren via een spannende speurtocht over de hele 

 boerderij welke dieren en welke planten zorgen voor hun 

 dagelijkse eten.

Boer zoekt hulp 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

De kinderen doen allerlei opdrachten en ontdekken zo wat er 

komt kijken bij het verzorgen van de dieren en het leven op een 

boerderij. Op klompen gaan ze de geiten borstelen, leren hoe een 

(nep)koe gemolken wordt, ontdekken dat een koe heel veel water 

drinkt op een dag, zoeken ze het gouden ei en vegen ze het erf 

schoon.

Lessen en projecten  
Ouder-Amstel 
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Technokids Groenland workshop: LED

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Welk lampje is zuinig? Kinderen mogen voelen waarom een 

spaarlamp beter is dan een gloeilamp. Op speelse wijze kunnen 

kinderen zo kennis maken met het thema duurzaamheid.

Technokids Groenland workshop: Solar

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Maak gebruik van de zon! Elk kind maakt een eigen solarbloem 

met een zonnecel en een motortje. Op speelse wijze kunnen kin-

deren zo kennis maken met het thema duurzaamheid.

Technokids Groenland workshop: Ultraviolet

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Hoe weet je wanneer je moet smeren? Met een prisma bekijken 

we het licht. Elk kind maakt een UV-detector, die mee naar huis 

mag. Op speelse wijze kunnen kinderen zo kennis maken met het 

thema duurzaamheid. 

Technokids Groenland Workshop: Wol 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Heeft de aarde een deken? Kinderen ontdekken door proefjes en 

metingen dat stilstaande lucht goed isoleert. Op speelse wijze 

kunnen kinderen zo kennis maken met het thema duurzaamheid.

 

> Ouder-Amstel
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Natuurwijs Bosuitje in het Diemerbos

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

Trek met de hele klas en een professionele NatuurWijzer de 

 natuur in. Daar mogen de kinderen kijken, voelen, ruiken, luis-

teren en proeven. Ze leren spelenderwijs door zélf de natuur te 

ervaren en te ontdekken. www.natuurwijs.nl

Boerderijeducatie

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Hoe is het om een koe te melken? Waarvan en hoe maak je zelf 

boter en brood? Waar groeit ons eten? Welke andere dieren vind 

ik rondom de boerderij? Bij boerderijeducatie staat het leren door 

ervaren centraal.

Let’s Do it Kids (Beperkt plaats)

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

Let’s Do it Kids maakt jeugd van 4 tot 12 jaar bewust van de nood-

zaak van schone steden, dorpen en zeeën (wereldoriëntatie) waar 

we samen aan moeten werken (burgerschap). In een dag wordt 

de school een compleet belevenisprogramma aangeboden, voor 

zowel in de klas als daarbuiten.

NB Inschrijven zonder voorkeur. Vanwege een beperkt budget 

wordt er gewerkt via het principe ‘wie het eerst komt wie het 

eerst maalt’.

Water & Klimaat in jouw straat  > nieuw

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

In dit interactieve lesprogramma onderzoeken de kinderen op 

school wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer 

in Nederland. Én wat zij zelf, hun school en omgeving kunnen 

doen om minder wateroverlast en hittestress te hebben door het 

veranderde klimaat. 

Is er nog veen in Amstelveen? 

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Het Bovenland bij speelboerderij Elsenhove wordt verkend na een 

interactieve voorbereiding op school. Door het gebruik van inter-

net en een spannend verhaal gaat het onderwerp meer leven voor 

de kinderen. Wat is veen? Wat is een polder? Wat is kenmerkend 

voor dit gebied? Welke planten en dieren komen er voor?

Uitgelicht Ouder-Amstel

Leve(n), de sloot!
1 3 5 72 4 6 8

Wauw, moet je kijken wat ik heb gevangen! Dat beest ziet 

er gek uit! Onder water leven veel meer dieren dan alleen 

 vissen. Welke diertjes vind je allemaal in je schepnet? Hoe 

leven die diertjes? Wat eten ze? Hoe ademen ze? Hoe bewe-

gen ze? Je zult je erover verbazen hoeveel soorten diertjes 

er zijn en hoe diertjes zich hebben aangepast aan het leven 

onder water.

Bij de les op speelboerderij Elsenhove krijgen de kinderen 

instructie en gaan ze oefenen met waterdiertjes vangen in 

het natuurgebied bij Elsenhove.

Op school wordt ook een leskist bezorgd met materialen om 

waterdiertjes te vangen en te onderzoeken. Hiermee gaat de 

leerkracht zelf met de kinderen aan de slag in een sloot in de 

buurt van de school. Welke diertjes en hoeveel soorten vang 

je bij je school? Dat deel je met andere scholen op internet.

Periode Mei en juni

Tijd  Op speelboerderij Elsenhove: 2 uur,  

op school: 1.5 uur.

Kosten € 30,-

Extra  Extra begeleiding  

nodig vanuit school.

 “De lessen waren leuk en uitdagend!  

 Volgend jaar komen we graag weer.” 

Boer zoekt hulp - Leerkracht van groep 3
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Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en 
maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer 
voor alle Utrechters. 

Lessen en projecten
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Let’s Do it Kids (Beperkt plaats)

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

Let’s Do it Kids maakt jeugd van 4 tot 12 jaar bewust van de nood-

zaak van schone steden, dorpen en zeeën (wereldoriëntatie) waar 

we samen aan moeten werken (burgerschap). In een dag wordt 

de school een compleet belevenisprogramma aangeboden, voor 

zowel in de klas als daarbuiten.

NB Inschrijven zonder voorkeur. Vanwege een beperkt budget 

wordt er gewerkt via het principe ‘wie het eerst komt wie het 

eerst maalt’.

Uitgelicht Uithoorn

Zwerfafval in Uithoorn? Mooi niet! 
1 3 5 72 4 6 8

Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van Neder-

landers. Rondzwervende blikjes, platgetrapte kauwgom, 

een hondendrol op het voetbalveldje... Allemaal afval dat 

we liever niet tegenkomen. Behalve ergernis, kan zwerfafval 

ook ernstige schade veroorzaken aan de natuur en de rest 

van onze omgeving.

Het lespakket ‘Zwerfafval-Plusproject’ heeft een duidelijke 

docentenhandleiding met werkbladen voor de leerlingen.

Je kunt ook gebruik maken van een educatieve speurtocht 

en rondleiding op het scheidingsdepot in Uithoorn.  

Meer informatie: nme@amstelveen.nl

Lokatie Op school en buiten

Periode Hele jaar

Tijd  Voorbereiding: ± 1 uur, in de klas: 2,5 uur.  

Rondleiding (optioneel): 1 ochtend.

Kosten Gratis

Extra  Voor de rondleiding en speurtocht dien je voor 

eigen vervoer te zorgen.

Lessen en projecten  
Uithoorn 
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Boerderijeducatie (Beperkt plaats)

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Hoe is het om een koe te melken? Waarvan en hoe maak je zelf 

boter en brood? Waar groeit ons eten? Welke andere dieren vind 

ik rondom de boerderij? Bij boerderijeducatie staat het leren door 

ervaren centraal.

Technokids Groenland workshop: LED

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Welk lampje is zuinig? Kinderen mogen voelen waarom een 

spaarlamp beter is dan een gloeilamp. Op speelse wijze kunnen 

kinderen zo kennis maken met het thema duurzaamheid.

Technokids Groenland workshop: Solar

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Maak gebruik van de zon! Elk kind maakt een eigen solarbloem 

met een zonnecel en een motortje. Op speelse wijze kunnen kin-

deren zo kennis maken met het thema duurzaamheid.

Technokids Groenland workshop: Wind

1 3 5 72 4 6 8  € 30,-

Wie is de baas van de wind? Kinderen maken een windwagentje 

en bedenken zelf een oplossing om sneller vooruit te komen. Op 

speelse wijze kunnen kinderen zo kennis maken met het thema 

duurzaamheid. 

> Uithoorn
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Lespakket Drankenkartons

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

Met het lespakket ‘Drankenkartons’ kun je de onderwerpen ge-

scheiden afval inzamelen en recyclen op een leuke en praktische 

manier behandelen in je groep. Verzendkosten zijn €12,95. Op de 

website vind je video’s, achter grondinformatie en lessuggesties. 

Voor Alle scholen

Periode Hele jaar

Tijd Divers 

Extra hedra.kenmerk.nl

Science via NEMO Science Museum

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

Het favoriete museum van menig kind, NEMO, heeft een uit-

gebreide webpagina waar je een duik kunt nemen in verschillende 

techniek thema’s. Vooral het onderwerp ‘doe het zelf’ geeft uren 

plezier met o.a. ‘maak bliksem’ of ‘tover een regenboog’.

Voor Alle scholen

Periode Hele jaar

Tijd Divers 

Extra www.nemosciencemuseum.nl

Dieren en dierenwelzijn

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

Wil je je leerlingen meer leren over dieren en dierenwelzijn? Vraag 

dan een scholenvoorlichter van de Dierenbescherming in jouw 

klas. Deze scholenvoorlichters, veelal vrijwilligers, geven voor-

lichting aan vrijwel alle groepen van de basisschool over dieren en 

over het werk van de Dierenbescherming. 

Voor Alle scholen

Periode Hele jaar

Tijd Divers 

Extra  www.dierenbescherming.nl/scholenvoorlichter

Naast het aanbod van NME Amstelland-Meerlanden willen we je ook wijzen 

op het aanbod van andere organisaties. Dit aanbod bestaat uit lesmaterialen, 

gastlessen en excursies. Voor reserveringen of meer informatie kun je 

rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

Aanbod

Bij de BurenB
ij
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 De dierenbescherming 

https://hedra.kenmerk.nl/
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Planeet in Actie

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

Deze interactieve lessenserie bestaat uit 4 lessen waarin de 

kinderen enthousiast worden over de aarde en de werking van het 

ecosysteem. Kinderen worden bewuster over hoe ze, vanuit eigen 

en gezamenlijke kracht, de wereld leefbaarder en leuker kunnen 

maken voor iedereen.

Voor Alle scholen

Periode Hele jaar

Tijd Divers 

Extra  justdiggit.org/nl/education 

Opgeven via jan@leerbox-uitstekend.nl

De Wilde Stad in de Klas 

1 3 5 72 4 6 8  Gratis

De Wilde Stad is een bioscoopfilm die de stad bekijkt vanuit 

de wilde dieren en planten die er leven. Zij zien de stad als hun 

natuur. Het lesprogramma bestaat uit filmfragmenten, lesbrieven 

en werkbladen en laat zien hoe mensen, dieren en natuur prima 

samen kunnen én horen te leven. 

Voor Alle scholen

Periode Hele jaar

Tijd Divers 

Extra www.dewildestad.nl/stadindeklas/#opavontuur

Hortus Amsterdam

1 3 5 72 4 6 8  € 4,50- per leerling

Welke planten zitten er in ons voedsel, kleding of make-up? In de 

Hortus zien de kinderen deze planten in het echt.  

De tuin en kassen laten ze ervaren welke verschillende klimaten 

er bestaan en hoe planten zijn aangepast aan het klimaat waarin 

ze groeien.  Onderzoekend leren, proeven, ruiken en zien op een 

prachtige plek.

Voor Alle scholen

Periode Hele jaar

Tijd Divers 

Extra www.dehortus.nl

Laat je 
inspireren!

 Hortus Amsterdam 

 De Wilde Stad 

Foto: DigiDaan - NEMO

https://justdiggit.org/nl/education#
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Aantekeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colofon
‘Aanbod 2020-2021 Basisscholen’ is een uitgave van  
NME Amstelland-Meerlanden © Mei 2020

Het aanbod van NME voor kinderen op de basisschool is in de  
regio Amstelland-Meerlanden door de gezamenlijke gemeenten opgepakt. 
NME Amstelveen heeft hierin de coördinatie.

Contact nme@amstelveen.nl
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Disclaimer

Wij hebben onze uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van gebruikt 
beeldmateriaal te achterhalen. Wanneer u meent dat deze publicatie in strijd 
is met auteurs- of portret recht, dan vragen wij u vriendelijk contact op te 
nemen met NME Amstelland-Meerlanden.



 NME Amstelland-Meerlanden 

 nme@amstelveen.nl 

 Postbus 4 

 1180 BA  Amstelveen 

 (020) 540 45 54 

Aalsmeer  Amstelveen  Diemen  Haarlemmermeer  Ouder-Amstel  Uithoorn
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