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Voorwoord
Begin 2017 heb ik mijn meesterstuk volledig omgegooid. Van doelgericht werken met
rekenen ben ik over gestapt naar ‘enthousiasme en motivatie creëren in de schooltuin’.
Nadat in december Antonius Abt een studiedag over doelgericht en levend rekenen had, ben
ik steeds meer gaan twijfelen over mijn eerste onderwerp. Niet omdat ik de noodzaak er niet
meer van inzag maar meer omdat we er toch al mee aan de slag gaan op school. Dat biedt
mogelijkheden tot het verbeteren van een ander onderwerp.
Zelf zit in ik de werkgroep ‘schooltuin’, na een mooi en productief jaar zijn er nog volop
verbeterpunten. Daarnaast vind ik dat het natuuronderwijs bij ons op school een
ondergeschoven onderwerp is. Een school die beschikt over bijna 300 vierkante meter
schooltuin moet zich hierop
profileren, dit gebeurt tot op
heden onvoldoende.
Uit onderzoek is gebleken
dat steeds minder mensen
in aanraking komen met de
natuur. Sterker nog 55% van
de jeugd komt nooit in
aanraking met natuur* en
88% mist aandacht aan
natuur in het onderwijs.
Onze school beschikt al
enkele jaren over een
prachtig stuk grond nabij
locatie Slot. De eerste jaren
is er niet tot nauwelijks in
gewerkt. Sinds het
schooljaar 2015/2016 zijn er
steeds meer kinderen actief
geweest met de
werkzaamheden in de tuin.
Ondanks deze verbetering is
er nog veel weerstand
binnen het team, deze wil ik
wegnemen zodat we ons als
school echt kunnen gaan
profileren op het gebied van
natuuronderwijs.

*Hiermee wordt het bewust opzoeken van natuur, zoals boerderijen, tuinen en natuurgebieden.
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1. Samenvatting
Dit onderzoek is geschreven voor Jenaplanschool Antonius Abt en vertelt de ontwikkeling
omtrent schooltuin en natuuronderwijs.
Enkele jaren geleden heeft de school een stuk grond gekocht dat bestemd zou zijn als
schooltuin. Het eerste jaar dat de school hiermee aan de slag is gegaan bracht niet waar
iedereen op gehoopt had. In plaats van met de handen in de modder zaten teamleden met
de handen in het haar. Een jaar later is er gekozen voor een ander opzet en is er hulp
gekomen van ervaren tuinouders. Met de werkgroep ‘schooltuin’ zijn Karin Hutter en Anouk
van Gestel een plan gaan opstellen om de schooltuin van de grond te krijgen. Het resultaat
mocht er wezen want het gehoopte sneeuwbaleffect begon er te komen, echter alleen nog
bij de kinderen. Het probleem wat in dit onderzoek wordt aangesneden heeft te maken met
de betrokkenheid van de teamleden en de weerstand die er bij hen is.
Vanaf het schooltuinjaar 2017 ben ik met dit onderzoek aan de slag gegaan om deze
weerstand bij teamleden weg te nemen, het belang van natuuronderwijs te belichten en om
ouders betrokken te krijgen. Na onderzoek wist ik wat deze weerstand veroorzaakte en ben
ik aan de slag gegaan om dit zoveel mogelijk weg te nemen. In het nieuwe schooljaar is het
noodzakelijk dat het belang van natuuronderwijs verder uitgediept wordt en gekoppeld
wordt aan de schoolvisie.
De eerste stappen zijn gezet, de weerstand is zichtbaar afgenomen, het enthousiasme
neemt toe. De komende periode moet dit zich verder gaan ontwikkelen want er zijn nog
flinke stappen te nemen.
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2. Probleemomschrijving
Probleemomschrijving
De groepsleiding ziet het belang in van het werken in de schooltuin en natuuronderwijs.
Het team krijgt het alleen niet voor elkaar om dit belang om te zetten in daadwerkelijke
actie. Ze schuiven de taak door naar ouders maar aangezien er te weinig ouders
beschikbaar zijn is het onmogelijk om de schooltuin goed van de grond te halen. De
groepsleiding geeft aan dat ze het soms moeilijk vinden omdat ze niet weten hoe ze
moeten starten en hoe ze hierin de kinderen kunnen begeleiden.
Onderzoeksvraag
Hoe kan ik de weerstand om te werken in de schooltuin bij team wegnemen en omzetten in
enthousiasme en motivatie?
Doelstelling
Het doel van mijn onderzoek is om te kijken waar de groepsleiding tegen aanloopt en wat
hen weerhoudt om met de kinderen te werken in de schooltuin. Met deze uitkomst wil ik
aan de slag gaan ervoor zorgen dat de groepsleiding zich competent en gemotiveerd voelt
om de kinderen te begeleiden bij het werken in de schooltuin, zonder dat dit lijdt tot een
zeer verhogende werkdruk.
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3. Verslag onderzoek

1. Introductie

7. Verdiepen/
verbreden

2. Verkennen

3. Opzetten
onderzoek

6.Presenteren

4. Uitvoeren
onderzoek

5. Concluderen

Fase 1 van onderzoekend leren: ‘Introductie/verwondering’
Wereldoriëntatie, met daarbij natuuronderwijs moet het hart zijn van een Jenaplanschool.
Bij ons school heeft wereldoriëntatie een grote rol binnen ons onderwijs, wel merk ik dat
natuuronderwijs hierbij het onderspit delft. Dit zie je op veel scholen terug, vaak ook omdat
de mogelijkheden tot goed natuuronderwijs (echt naar buiten gaan en ontdekken) beperkt
zijn. Bij ons op school zijn echter tal van mogelijkheden, de school ligt in een groene
omgeving met veel natuur, de school beschikt over bijna 300 m2 moestuin.

5

Jenaplanschool Antonius Abt

Dakterras school in gebruik voor schooltuin

Ondanks dit, benut onze school deze kansen maar minimaal. Het schooljaar 2014/2015 is er
een start gemaakt met de schooltuin. Dit heeft echter geen resultaat gehad, althans niet
positief. Het resultaat was namelijk dat kinderen weinig enthousiast werden, groepsleiding
ervaarde het als werkdruk en de buurt baalde van de communicatie van school. Het jaar
erop hebben we het anders aangepakt (zie bijlage 1) en zijn de opbrengsten al enorm
verbeterd. Kinderen gaan met meer enthousiasme naar de tuin, enkele collega’s zijn
overtuigd van de noodzaak en het belang , de ouders worden enthousiaster en er is volop
geoogst. Maar toch merk je dat ondanks een redelijk goed jaar, de prioriteit duidelijk niet ligt
bij de schooltuin of het belang er nog niet van wordt gezien. Maar waarom is dit?
Waarom krijgt natuuronderwijs binnen wereldoriëntatie zo weinig aandacht?
Waarom is er toen een schooltuin aangekocht?
Is het werken in een schooltuin belangrijk voor kinderen?
Waarom is dit voor mij zo belangrijk?
Wat denkt het Jenaplanonderwijs van een schooltuin?
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Vindt de school werken in een schooltuin belangrijk genoeg?
Als ze het belangrijk is, wat weerhoudt het team ervan om frequent in de tuin te werken?
Waarom lukt het de school niet om zich te profileren met een schooltuin?
Wil de school zich wel profileren met een schooltuin?
Kan de schooltuin een apart onderdeel worden op het ritmisch weekplan?
Levert goed natuuronderwijs ook kinderen op die bewust willen omgaan met natuur en
milieu?
Zo zijn er nog ontzettend veel vragen te bedenken die hiermee verwant zijn. Ik wil gaan
onderzoeken waarom er nog zoveel weerstand is, en wil deze voor zover dat mogelijk is
omzetten in enthousiasme.
Het is belangrijk dat ik erachter kom waarom deze weerstand er nog is. Hoe ik deze
weerstand kan wegnemen en kan omzetten in enthousiasme. Welke praktische oplossingen
er nodig zijn om het werken in de schooltuin beter van de grond te krijgen.

Fase 2 – Verkennen

1: Kinderen op verkenning in de schooltuin
In fase 1 werd duidelijk dat er veel weerstand binnen het team is omtrent ‘werken in de
schooltuin’. Voordat ik weerstand kan omzetten in enthousiasme is het belangrijk dat ik
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weet waar die weerstand vandaan komt. Ik heb met verschillende mensen gesproken, ik heb
interviews afgenomen en heb het voltallige team gevraagd om een vragenlijst in te vullen
over de schooltuin.
De bevindingen uit de vragenlijst zijn hieronder terug te lezen:
Het is aan de hand van een BONO-formulier ingevuld.

Wat is het?
De Bono onderscheidt verschillende manieren waarop je naar problemen en situaties kunt kijken. (conceptueel
denken) Het denkproces wordt opgesplitst in zes denkniveaus, voorgesteld door zes verschillende hoeden. Welke
kijk je op de situatie hebt koppelt hij aan de kleur van de denkhoed die je op hebt. Iedere kleur staat voor een
andere kijk. Het is een goede techniek om samen tot het juiste besluit te komen
Hoe werkt het?
De Bono beschrijft 6 manieren waarop je situaties kan beschouwen. Deze 6 denkhoeden kun je gebruiken bij het
(onder)zoeken van mogelijke oplossingen voor problemen vanuit de verschillende denkwijzen. Denk je vanuit
verschillende denkhoeden dan ontstaat een completer beeld. De techniek gaat uit van het idee dat mensen vaak
geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken, word je
gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken.

Evaluatie schooltuin

Waar gaat het over?

Wat is je eerste gevoel
omtrent de schooltuin?

Wat vind je goed gaan?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enthousiast (1x)
Goed (1x)
Leuk (1x)
Pfoe (2x)
Komt er niet van (1x)
Oeps, geen tijd (1x)
Groen (1x)
Mmmmhh (2x)
Veel (3x)
Heb geen groene vingers (2x)

Dat er tuinouders zijn
Dat er een kast is met spullen
Goed dat er een kijktuin is
Bovenbouwer met onderbouwer samen
Communicatie naar het team
Ouders die de kar trekken
Kinderen zijn buiten bezig
Leuke activiteit, kinderen zijn enthousiast.
Actieve organisatie
Schooltuin zag er dit jaar mooi uit
Kinderen die meegaan vinden het leuk
Voldoende materiaal
Goede waterpomp
Enorm project, waar heel veel tijd in gaat zitten en wat
bij het normale al drukke programma komt.
Weinig tijd om te gaan
Geen ouders die mee willen.
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Wat gaat nog niet zo
goed?

Heb je ideeën voor
komend schooljaar?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lastig om met hele groep te gaan.
Verschil tussen planten moeilijk te zien
Verschil tussen onkruid en planten moeilijk te zien
Veel dezelfde ouders, dus ook dezelfde kinderen.
Onze is er dit jaar niet aan toegekomen
Ouderbetrokkenheid is laag
Zelf met de groep gaan lastig
Afstand vanaf school is lang (5 min. lopen)
Kleigrond is zwaar voor de kinderen
Teveel werk per groep
Weinig hulpouders
1x p/w niet haalbaar
Minder soorten gewassen
Meer combineren tussen BB en OB
Hoe krijgen we ouders enthousiast?
Marktje?
Tijdens plannen standaard als keuze neerzetten en dat 1
groepsleider meegaat, overige groepsleider letten op de
andere kinderen.
• Minder groot stuk moestuin, ik die door de bomen het
bos niet meer.
Deze hoed is voor werkgroep schooltuin bedoeld. De
werkgroep kan verder met de bevindingen van de andere
hoeden.

Welke actie onderneem
ik?

Nadat ik de vragenlijst heb geanalyseerd ben ik met sommige mensen in gesprek gegaan en
heb bij deze mensen een interview afgenomen, dit om nog meer te weten waar het
probleem zich bevindt.
Conclusie a.d.h.v. interviews
Collega 1
1. Hoe vaak ben je
Zelf 0x maar er zijn
afgelopen jaar bezig volgens mij wel een
geweest met de
keer kinderen met
schooltuin?
een ouder
meegegaan.

2. Wat vind je van
een schooltuin?

Collega 2
Ik ben met de hele
groep 1x geweest
om water te gaan
geven. Daarnaast
hebben we een
tuinouder van de
klas die om de week
met een groepje
gaat werken.
Ik vind het heel leuk
dat we de
mogelijkheid hebben
op school.

Ik heb zelf een hekel
aan tuinieren dus
mij zal je er niet
vinden. Wel vind ik
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Collega 3
Dit jaar is het niet
gelukt helaas. Ik had
geen ouder die
meeging dus
hopelijk volgend
jaar.

Leuk! Ik heb zelf niet
zoveel kennis van
tuinieren dus ik
hoop volgend jaar

3. Wat weerhoud je
om zelf met de
kinderen erheen te
gaan?

het goed dat
kinderen er soms
heen gaan, maar dat
laat ik dan aan …
over (duo-collega).
Ik houd niet van
tuinieren en heb
niet zoveel heel veel
zin om dan in de
modder te staan.

meer ouders te
vinden die willen
helpen.
Ik vind het lastig om
met de hele groep
daar iets te doen. Ik
zou het liefste met
een kleinere groep
erheen gaan want
niet ieder kind kan
iets doen.

4. Wat zou er moet
veranderen om
uiteindelijk
voldoende tijd te
besteden aan de
schooltuin?

Meer ouders zou
heel fijn zijn.

Ouders en in het
cluster bepaalde
dingen oplossen.

5. Hoe kan ik jullie
hierbij helpen?

Ouders enthousiast
maken. Meer
promotie voor de
tuin, meer
zichtbaar?!

Activiteiten voor de
tuin maar ook
andere activiteiten
die te maken
hebben met de
natuur.

Ik weet er niet
zoveel van. Als ik
daar dan ben weet
ik niet goed wat ik
moet doen. Ik
herken de planten
ook echt niet dus ik
ben bang dat ik er
vervolgens alle
goede planten
uithaal in plaats van
onkruid.
Het zou mij helpen
als het allemaal nog
duidelijker is. Waar
ik alles kan vinden,
hoe iets eruit ziet,
welke spullen ik
moet gebruiken.
Je doet het goed zo!
Misschien minder
gewassen waardoor
het duidelijker
wordt. Het is al wel
veel beter dan vorig
jaar.

Fase 3 – Opzet onderzoek
Nu ik weet waar de weerstand vandaan komt is het de bedoeling deze omzetten in
enthousiasme en motivatie. Voordat ik dit voor elkaar kan krijgen is het ook belangrijk dat ik
weet waarom natuuronderwijs en werken in de schooltuin zo belangrijk is.
Mw. Gerda Verburg (voormalig minister van landbouw) pleitte zo’n 10 jaar geleden al voor
meer natuureducatie. Ze merkte dat er steeds meer hangjongeren waren en steeds
minderen scharrelkinderen. Toenemende percentages overgewicht, concentratieproblemen
en ADHD is een gevolg van kinderen die te weinig buiten zijn. Tijdens schooltijd maar ook na
schooltijd. Na de eeuwwisseling zijn de scharrelkinderen steeds sneller uit het schoolbeeld
verdwenen, schrijft ook Richard Louv in 2005 in het boek ‘Last child in the woods’. Hij
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waarschuwde de wereld toen al voor grote problemen die er zouden komen als kinderen
hun affectie verliezen met natuur en milieu.
Juist nu is dit probleem meer dan actueel. Je hebt kinderen nodig die liefde en zorg dragen
voor de natuur en het milieu. Smeltende ijskappen, gekapte regenwouden, ontheemde
mensaap-soorten, stijgende zeespiegel zijn het gevolg van de mens die onvoldoende zorg
voor haar omgeving draagt. Hierin heeft de school wat mij betreft een belangrijke taak,
kinderen moet op jonge leeftijd leren omgaan met de natuur. Kinderen moeten weer in de
modder durven staan, boomhutten durven bouwen, planten en eten herkennen uit de
natuur en natuurlijk heerlijk tuinieren! Natuurlijke buitenruimtes creëren op school en
rondom de school zorgt ervoor dat kinderen al meer in aanraking komen met de natuur. Het
schoolplein van Antonius Abt heeft veel natuurlijke elementen waarbij de kinderen de
mogelijkheid hebben zelf spel te ontwikkelen binnen een natuurlijke omgeving. Daarnaast
beschikt de school over een riante schooltuin, de ideale mogelijkheid om aan te sluiten op
de behoeften die ik hierboven beschreven heb, een ideale mogelijkheid om je als school te
profileren.
Onderstaand praktijkvoorbeeld is voorbeeld dat natuuronderwijs juist de problemen die er
tegenwoordig zoveel zijn op school wegneemt:
“Peter heeft grote concentratieproblemen en is extreem beweeglijk. Door dat alles heeft hij
grote leerproblemen en een moeilijke relatie met andere kinderen. De diagnose ‘ADHD‘ ligt
voor de hand. Zijn juf zoekt naar een goede plek voor dit kind in het lokaal en naar
mogelijkheden om hem te helpen goed met zijn gedrag om te gaan en zijn mogelijkheden tot
leren te verruimen. Zij ontdekt dan dat er situaties zijn waarin het kind zich minder hectisch
gedraagt, n.l. als zij naar buiten gaan, naar een graslandje in de buurt, met veel bloemen.
Daar spelen de kinderen, verstoppen zich graag in het hoge gras, plukken bloemen en maken
er mooie dingen van, enzovoort. Zij krijgen daar ook opdrachten om dingen te zoeken en te
observeren. Daar, in het groen, is Peter veel rustiger en kan hij ook gericht met dingen bezig
zijn, ook en zelfs met observeren van kleine beestjes. Hier ligt een sleutel om het kind te
helpen beter om te gaan met zijn probleem.”
Kees Both (onderwijspedagoog) beschreef dit voorbeeld en koppelde bestaande
onderzoeken hieraan. Uit deze onderzoeken bleek dus dat er kinderen die gebruik maken
van een natuurlijk speel- en leertuin minder last hebben van concentratieproblemen, ADHD
en overgewicht.
Jenaplan en natuuronderwijs
Zorg dragen voor een schooltuin hoort absoluut ook bij de kernwaarden van Jenaplan. Kees
Both en Kees Vreugdenhil maken in de jaren negentig de basisprincipes voor
Jenaplanscholen. Basisprincipe 9 en 10 passen hier perfect bij en zijn vaak basisprincipes die
minimaal terugkomen binnen (Jenaplan)scholen.
Basisprincipe 9: ‘Mensen moeten werken aan een samenleving, die respectvol en zorgvuldig
aarde en wereldruimte beheert’.
Basisprincipe 10: ‘Mensen moeten werken aan een samenleving, die de natuurlijke en
culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.’
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Basisprincipe 18 is wat mij betreft de kern van het Jenaplanonderwijs. De rol van
wereldoriëntatie is ontzettend belangrijk. Kinderen leren namelijk om te gaan met de wereld
om zich heen.
Basisprincipe 18: ‘In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in, met als basis:
ervaren, ontdekken en onderzoeken’.
Het ervaren, ontdekken en onderzoeken leer je niet vanuit de methodes. Je leert dit door te
doen. Een schooltuin maakt het ervaren, ontdekken en onderzoeken een stuk gemakkelijker.
Binnen Jenaplan spreken we ook van kwaliteitskenmerken. Een van de kwaliteitskenmerken
die heel goed past bij dit onderzoek is: ‘een jenaplanschool is wereldoriënterend.’
Wereldoriëntatie is namelijk het hart van het onderwijs. Kenmerkend is het ervaren,
ontdekken en onderzoeken met veel aandacht voor de grote en kleine actualiteit.
Er zijn verschillende indicatoren bedacht die hierbij horen. Enkele die goed bij dit onderzoek
passen heb ik hieronder opgeschreven.
- onderwijs is ‘werkelijkheidsnabij’
- tijd en ruimte voor zelfstandig onderzoek en ontdekken
- genoeg onderzoeksmateriaal
- momenten van verwondering
- grote betrokkenheid van kinderen
- kritisch over ontwikkelingen in samenleving en cultuur
- structurele aandacht voor milieuzorg
Een ander kwaliteitskenmerk van een Jenaplanschool is: ‘een jenaplanschool is kritisch’
Jenaplan is gericht op het werken aan humane en ecologisch duurzame samenleving. Dat
betekent ook het ontwikkelen van een kritisch- constructieve instellingen ten aanzien van
ontwikkelingen in samenleving en cultuur, te beginnen in eigen huis: de school zelf. Een
Jenaplanschool wil kinderen ook kritisch leren denken.
Indicatoren die ik het beste bij dit onderzoek vind passen staan hieronder opgesomd.
- aandacht voor het zorgvuldig omgaan met de dingen, geen weggooi-mentaliteit
- natuur- en milieuvriendelijk
- kijken vanuit verschillende perspectieven
- blijven werken aan een betere samenleving
In het jenaplanconcept staan relaties centraal. De NJPV (Nederlandse Jenaplan Vereniging)
heeft daarom de Jenaplankernkwaliteiten geformuleerd, die zo zijn ingedeeld.
1. het kind in relatie met zichzelf
2. het kind in relatie met de ander
3. het kind in relatie met de wereld
Binnen deze indeling zijn een twaalftal kernkwaliteiten opgesteld. Degene die het beste
terugkomen in dit onderzoek zijn.
1.2
Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten
leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
2.2
Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en
daarover te reflecteren.
3.1
Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
3.2
Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving
3.3
kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de
wereld te leren kennen..
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3.5

Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

Boerderijscholen
Op een bijeenkomst van de Jenaplanopleiding hadden we het over verschillende soorten
onderwijs. Zo kwamen Dalton, Montessori, Frenet, Vrije school en EGO en OGO voorbij. In
mijn ogen stuk voor stuk interessante (traditionele) vernieuwers maar er stond ook
‘boerderijschool’ bij. Dit type onderwijs was voor mij onbekend en trok meteen de aandacht
van mij. We kregen de opdracht om een type onderwijs te onderzoeken en de gevonden
informatie te presenteren aan onze ontwikkelgroep. Ik greep mijn kans aan om meer te
leren over boerderijscholen.
Na het zoeken kwam ik erachter dat dit heel goed aansluit bij mijn visie. Bij deze scholen
wordt namelijk echt levend onderwijs aangeboden. Ze werken samen met boerderijen in de
omgeving om naast de praktijk in de school te halen ook oog te hebben voor zorg voor
natuur en dieren.
Bij boerderijscholen gaan scholen tussen de 15 en 20 dagdelen naar de boerderij in de
omgeving. Een aantal kernpunten van de boerderijscholen zijn:
- Kinderen raken meer verbonden met zichzelf, de ander, de natuur, de omgeving en
het leven.
- Scholen verbinden zich duurzaam aan een boerderij.
- Verbinding tussen binnenschools en buitenschools leren.
- Verbinding tussen vakgebieden zoals taal, rekenen, beweging, natuur, techniek en
wereldoriëntatie.
- Ouders en grootouders raken meer betrokken en verbonden met school en
boerderij.
Op de boerderijschool is er sprake van het leren in een authentieke leeromgeving. Leren met
hoofd, hart en handen is ‘natuurlijk’ de enige vruchtbare manier van leren en werken op de
boerderijschool. Op de boerderijschool zijn het ritme en de herhaling van de
werkzaamheden essentieel en het meest onderscheidend. Ritme en herhaling kunnen tot
gevoelens van verveling leiden. Op de boerderijschool is dat uiteindelijk geen probleem.
Kinderen mogen die gevoelens hebben en de volwassenen lossen dit niet op voor de
kinderen. De kinderen mogen zich zelf hiermee uiteen zetten. Dit zijn veel scholen niet meer
gewend. Onder het mom van kindgericht en kindvriendelijkheid zijn het de volwassen die
zich, met een goede intentie er toe zetten het leeraanbod anders, leuker,
‘kindervriendelijker’ vorm te geven. Op de boerderijschool zeggen we: gevoelens van
verveling maken de kinderen creatief. (Heusschen, 2012)
Schreurs (2011) onderzocht 6 jaar geleden het toen nog vrij onbekende schoolsysteem. Ze
vraagt verschillende kinderen naar hun ervaringen. Kinderen spreken enthousiast over het
werken op de boerderij. Ze zien naast het zorg dragen voor omgeving nog veel meer nuttige
aspecten van boerderijscholen.
Eric (10 jaar): ‘Toen ik er vaker kwam leek het net mijn thuis’
Sommige kinderen zijn heel sterk gericht op de dieren. Ze leven zich in de dieren in, in wat ze
denken en voelen. Ze voelen met ze mee.
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Selma (11 jaar): ‘Op de boerderij doe je veel meer met de andere kinderen uit je klas, op
school was het vaak dat je met meisjes werkt. Maar op de boerderij dan moet je gewoon met
jongens werken en dat is dan altijd wel leuk.’
Kinderen vertellen dat ze veel gemakkelijker werken met jongen en meisjes door elkaar dan
op school.
Karen (9 jaar): ‘Op de boerderij is het zo open en zo groot dat je dan denkt hier kan ik wel
gewoon even verdrietig of niet tevreden zijn. In de klas is het een kleine ruimte, dan komen
kinderen allemaal op je af, en dat is niet fijn.’
Meervoudige intelligentie toepassen binnen het werken met schooltuin.
Een schooltuin biedt een rijke en krachtige leeromgeving waar de kinderen met
groepsleiding ondernemend en levend bezig kan zijn. Kinderen gebruiken hierbij veel
verschillende intelligenties en kunnen deze verder ontwikkelen en uitbreiden. Als je op een
goede manier werkt met een schooltuin dan wordt er vanzelfsprekend met meervoudige
intelligenties gewerkt (Schreurs, 2009).
Binnen meervoudige intelligentie onderscheiden we verschillende intelligenties. Dit zijn:
verbaal linguïstisch, logisch mathematisch, visueel ruimtelijk, muzikaal ritmisch, lichamelijk
kinesthetisch, natuurgerichte intelligentie, interpersoonlijk en intrapersoonlijk (Gardner,
2002).
Veel scholen denken dat een schooltuin alleen nuttig is voor kinderen met een hoog
ontwikkelde natuurgerichte intelligentie. Maar bij het werken in een schooltuin kunnen alle
intelligenties terugkomen. Om dit te verduidelijken schrijf ik hieronder verschillende
activiteiten die terug zouden kunnen komen bij het werken in een schooltuin. Dit is zelfs een
beperkte weergave van al de activiteiten die terugkomen.
Meervoudige intelligentie binnen een schooltuin
Intelligentie/talenten:
Suggesties voor activiteiten
1. Verbaal
o logboek bijhouden;
Linguïstisch
o opdrachten/werkzaamheden nauwkeurig lezen
o informatie gewassen nauwkeurig lezen
2. Logisch
mathematisch

o Oppervlakten uitrekenen (berging, schooltuin,
composthoop etc.)
o palen op maat maken en berekenen hoeveel
palen/draad/net er nodig is.
o koken met de oogst (met daarbij afwegen etc.)
o verkoop van oogst
o groeicurve maken van gewassen
o hoeveel ruimte voor de planten
o bouwtekeningen maken van insectenhotels.
o plattegrond maken van schooltuin.

3. Visueel
ruimtelijk

o naamborden maken voor gewassen.
o vogelverschrikkers van natuurlijke materialen.
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4. Muzikaal

o
o
o
o
o
o
o

hagen/afscheidingen vlechten en bijhouden;
kleioventje maken
tekening in het logboek maken
tekenen gewassen
insectenhotels maken
observeren werken in de schooltuin en tekenen ervan.
winkel attractief inrichten.

o
o
o
o

muziek (bijv. gitaar) spelen in pauzes tussen het werken.
Liedjes zingen (onder het werken)
Stilte ervaren op de plek van de schooltuin
geluiden uit de natuur (herkennen en ervaren)

5. Lichamelijk
o
o
o
o
o
o
o
o
6. Naturalistisch

7. Interpersoonlijk

Grove motoriek
Schoonmaken berging
Schoonmaken materialen
kruiwagen en bolderkarren uitrijden.
gaten maken met grondboor en inslaan palen
afrastering.
lopen met materiaal naar de schooltuin
Fijne motoriek
planten hanteren (bv. kwetsbare plantjes verspenen, slim
bonen plukken)
pompoen uithollen en lampion van maken.
insecten vangen

o
o
o
o
o
o

schadelijke dieren vangen: slakken/mollen/muizen
ervaringen met bodemdieren in de tuin of composthoop.
meikeverlarven in de composthoop vangen en bekijken.
insecten in het insectenhotel lokken en hotel zelf maken.
insecten bekijken
snoeien van struiken
kijken naar de natuurlijke planten op het terrein (bos,
sloot, gras)
oogsten van gewassen
telen van gewassen
onderhouden van gewassen
koken met verschillende gewassen.
eten uit de natuur
ervaringen met het weer (weerstation maken).

o
o
o
o
o
o

in groepjes werken
vieringen als schooltuinlunch.
ouders rondleiden
elkaar helpen en samenwerken/coöperatief leren;
in het winkeltje werken
leiding geven en leiding ontvagen

o
o
o
o
o
o
o
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8. Intrapersoonlijk

o zorg voor de eigen en andermans spullen
o lekker luieren in de schooltuin en omgeving.
o doorzettingsvermogen ontwikkelen door diverse ‘saaie’
werkzaamheden te verrichten.
o reflecteren in logboek
o terugblikken door de laatste keer een rondgang te
maken alles te benoemen wat er dat jaar gedaan is.
o reflecteren in de groep op school middels kringgesprek.

Ideeën afkomstig Stichting Boerderijschool (2009)

Naast de intelligenties die Gardner beschrijft bij deze theorie, leent het matchen, stretchen
en vieren zich heel goed voor het werken in een schooltuin.
Kagan omschrijft dit als matchen, stretchen en vieren. Bij matchen sluit de leerkracht aan bij
de intelligenties die goed ontwikkeld zijn, waardoor het kind veel genoegdoening krijg uit de
aangeleerde leerstof. Stretchen is het tegenovergestelde van matchen en juist dan probeert
de leerkracht de minder goed ontwikkelde intelligenties ook te ontwikkelen zodat ze niet
achterblijven bij de andere intelligenties, tegelijkertijd blijf je de goed ontwikkelde
intelligenties wel gebruiken zodat deze ook verder groeien. Tenslotte is er vieren, vieren
betekent dat de kinderen zichzelf kunnen belonen bij de aangeleerde leerstof. Bij vieren is
het niet van belang of de leerstof is aangeboden door middel van de sterke of zwakkere
intelligenties te benutten. (Kagan, 2006).
Kees Both schrijft in MensenKinderen (mei 2010) een aantal stellingen over natuuronderwijs
in de eigen school. Deze stellingen wil ik voor gaan leggen aan het team van Antonius Abt.
• Het onderzoeken van de dingen zelf (‘vraag het de
dingen zelf maar’), dus aan de hand van de primaire
bronnen, is bij ons goed ontwikkeld, ook en zeker met
betrekking tot planten, dieren en natuurverschijnselen.
• Onderzoeken van de dingen zelf vindt vooral plaats in
de natuurlijke context en dat is voor ‘natuur’ buiten:
veldwerk/ex--cursies in de schoolomgeving, naar parken,
natuurgebieden, etc.
• We halen regelmatig dingen van buiten in de school om
die meer gericht te kunnen onderzoeken.
• De observatiekring is bij de studie van natuur een frequent
gebruikte ontmoetingsvorm en alle teamleden
zijn hiermee vertrouwd. Observeren en schrijven over de
observatie zijn regelmatig aan elkaar gekoppeld.
• Kleine huisdieren en gekweekte planten hebben een
vaste plek in onze school en zijn ook voorwerp van
gerichte zorg en observatie door de kinderen.
• Ervaringen met planten, dieren en natuurverschijnselen
zijn bij ons een belangrijke bron van kunstzinnige vorming,
inclusief het spelen en werken met natuurmaterialen
en de natuurlijke elementen.
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Voor meer stelling verwijs ik je door naar het artikelen van MensenKinderen (zie
literatuurlijst).
Spel is meer dan spelen, spel is leren
In Nature Eductation with young Children heb ik gelezen dat is gebleken dat er steeds minder
kinderen echt in de natuur spelen. Ze beschrijven de noodzaak van natuureducatie binnen
het onderwijs en probeert leerkrachten te inspireren om hier mee aan de slag te gaan.
‘Children take up big, important ideas through “just playing”(NAEYC, 2009). By situating this
play in natural spaces, where the environment provides both constancy and change, and by
engaging children in discussion of what they notice and wonder, we can help children ask and
begin to anwer ther own big question about how the world works.’
(Meier, 2013)
Positieve effecten van een schooltuin
In een blog op internet last ik dat (Cruydthof, 2005) erachter (na het lezen van
wetenschappelijke artikelen) was gekomen dat er veel positieve effecten zijn aan een
schooltuin. De voordelen zijn namelijk legio. Zowel leerprestaties verbeteren als de fysieke,
sociale en emotionele gezondheid. Via MoestuinCoach-project komen reacties als: ‘mijn
kinderen eten meer groenten, de kinderen slapen beter, het geeft zo’n lekker relaxed
gevoel’.
Leerprestaties
• Een studie bij 3e en 4e-jaars basisschoolleerlingen naar de effecten van hun
schooltuin en een gezond eten programma, laat zien dat zij een betere band hadden
met de wereld om hun heen and beter in staat waren in goed geformuleerde
betekenisvolle vragen te stellen.
• Leerlingen met een schooltuin hebben over het algemeen meer plezier in leren en
laten een positieve leerhouding zien.
• Leerlingen met een schooltuinachtergrond scoren aanzienlijk horen in
wetenschappelijke testen dan studenten die alleen theoretische klassikale lessen
hebben gehad.
Fysieke gezondheid
• Kinderen die gewend zijn om hun eigen eten te kweken eten meer groente en fruit.
Tot wel 4x zoveel.
• Deze kinderen houden deze gezonde houding en eten daardoor als volwassene ook
gezonder.
• Moestuinieren op jonge leeftijd brengt kinderen in contact met gezond eten,
gemiddelde lichaamsbeweging en positieve sociale interacties. Deze kunnen leiden
tot een levenslange voorliefde van tuinieren.
Voordelen voor de school en de omgeving
• Volgens Skelly & Bradley (2000) hebben leerkrachten die in een schooltuin werken
een betere werkethiek en zijn meer tevreden met ‘hun school’.
• Een studie van Habib & Dohery (2000) laat zien dat 68% van de leerlingen hun
schooltuinkennis delen met vriendjes en familie die geen betrokkenheid hebben met
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•

de schooltuin. Dit heeft als voordeel dat het schooltuinprogramma een breed effect
over de samenleving heeft.
Gemeenschapsgevoel wordt groter doordat 95% van de mensen met een moestuin
hun opbrengst deelt met anderen.

Andere voordelen
• Kinderen die fysieke arbeid in de buitenlucht uitvoeren slapen beter.
• De moestuin is een bron van mogelijkheden om te gebruiken bij de zintuiglijke
ontwikkeling en talentontwikkeling.
• Wroeten in de aarde vermindert stress.
• Britse onderzoekers hebben aangetoond dat goedaardige bacteriën die in de grond
voorkomen de hersencellen kunnen aanzetten tot de productie van serotonine, het
hormoon dat de stemming reguleert en waarvan een tekort wordt geassocieerd met
depressiviteit.
• Een onderzoeksteam onder leiding van Chris Lowry, van de Universiteit van Bristol,
meldde in Neuroscience dat aan muizen toegediend Mycobacterium vaccae (M.
vaccae) een immuunreactie opriep die leidde tot het vrijkomen van serotonine in de
hersenen. Een hoog serotoninegehalte kan stress verminderen. De met de bacteriën
geïnjecteerde muizen gedroegen zich alsof ze een antidepressivum hadden gekregen.
Met de handen in de aarde
Guda Koers, directielid van Basisschool de Bijenkorf beschikt met haar school over een mooi
stuk grond aan schooltuin. Met veel plezier ziet zij kinderen hier in werken, ontdekken en
vooral genieten. Het is een mooi artikel (Both, 2010) en zeker de moeite om te lezen. Wat ik
uiteindelijk nuttig vond waren aanbevelingen van Guda Koers voor iedereen met een
schooltuin. De aanbevelingen waren:
• Als je letterlijk de ruimte hebt: Pak die kans!
• Het hoeft zo groot te zijn.
• Denk daarbij aan de ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen. Houd er daarbij ook
rekening mee dat er kinderen zijn die nog nooit met hun handen in de aarde hebben
gewroet en die het in het begin maar vreemd en griezelig vinden. En denk aan de
kinderen die extra en specifieke zorg behoeven.
• Zorg ervoor dat een teamlid aanspreek is, die het warm kan houden en de
ontwikkeling gaande houden, intern in het team en in externe contacten.
• Blijf gesplitst op het vinden van vrijwilligers, maar de behoeften van de school breed
bekend.
• Zorg voor draagvlak bij ouders, laat de meerwaarde voor hun kinderen zien en
beleven.
Wat zegt Peter Petersen er eigenlijk over?
Natuur was voor Petersen van grote betekenis voor de ontwikkeling van mensen. Hij zegt
namelijk: ‘Natuurlijk worden aan de leraar, die als goed groepsleider dit soort werk wil doen,
geheel nieuwe eisen gesteld. Zijn kennis moet zich uitstrekken over de hele natuur van de
streek, over alles wat er leeft en bloeit, dit immers is wat het kind waarlijk boeit’. En vervolgt
dan: ‘Hij moet het doen en late van de mensen daar kennen, moet weten waarmee ze hun
brood verdienen en in wat voor omstandigheden ze leven. Dit niet zozeer uit economisch
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gezichtspunt, maar hij moet dat allemaal veeleer uit een zuiver menselijk gezichtspunt
kennen’.
Dat mensen meer vervreemd raken van de natuur is een feit. We zijn zelfs op het punt
gekomen dat we planten en dieren genetisch (kunnen) manipuleren. Ik denk (en dat ben ik
dus ook met Petersen) eens dat we de wetten van de natuur niet moeten voorschrijven.
Petersen schrijft nog dat we dat niet kunnen maar helaas is die gedachte slechts nog een
sprookje. Het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de natuur en wat de natuur
ons brengt. Het ‘duurzame en biologische’ element aan onze tuin moet dus ook worden
uitgelegd en worden gewaardeerd.
Opvallend is dat Petersen in de basisactiviteit ‘spel’ alleen vanuit menselijk oogpunt bekijkt.
Spel is bij hem vooral dramatisch spel, ‘mensen spelen zichzelf’. Net als Kees Both in
MensenKinderen (mei 2010) zegt is dat de eenzijdig, ik denk dat uitgerekend de natuur
kinderen uitnodigt tot spel.
Bij de overige basisactiviteiten heeft Petersen wel de koppeling gemaakt met natuur.
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Fase 4 – Uitvoeren onderzoek
Om het onderzoek te kunnen voltooien volg ik twee sporen. Het linker spoor zal dieper
ingaan op veranderingsprocessen, welke wensen collega’s hebben en wat mijn rol daarin kan
zijn. Het tweede onderdeel is de noodzaak van natuuronderwijs aan de kaak stellen bij het
team. Daarnaast moet duidelijk worden waarom dit juist zo goed bij Jenaplanonderwijs past
en tot slot ga ik kijken hoe dit doel aansluit bij de missie en visie van de school.
Het uiteindelijk doel zal zijn dat het werken in de schooltuin een vast onderdeel wordt
binnen ons onderwijs.

Linkerspoor

Rechterspoor

Hoe lopen veranderingen in onze school?
Ik ben van mening dat wij een hele ambitieuze
school hebben. Een school waarin leerkrachten
werken die graag een stap extra willen zetten en
voorop willen lopen in vernieuwing. Hierdoor ligt
de lat in zekere zin hoog. De laatste jaren heeft
dit voor een te hoge werkdruk gezorgd waardoor
er veel leerkrachten waren/zijn die een stapje
terug deden.
Uit een schoolonderzoek is gebleken dat onze
school afgelopen jaar 17 vernieuwingen heeft
doorgevoerd (waar het gemiddelde op 2 ligt).
Aanbevelingen die uit dit onderzoek kwamen
waren onder andere dat we minderen
vernieuwingen tegelijk willen doorvoeren.
Dit maakt het enigszins lastiger om de schooltuin
in een hoog tempo goed van de grond te krijgen.
Het team heeft echt aangegeven op dit moment
bestaande vernieuwingen goed willen uitvoeren
en daarna pas doorpakken naar andere
vernieuwingen.

20

Noodzaak natuuronderwijs
Zie fase 3.
Welke rol heeft natuuronderwijs
binnen het Jenaplanonderwijs?
Zie fase 3.
Past de schooltuin bij de missie en
visie van de school?
Onze missie is al volgt opgesteld:
“Geef ze wortels en vleugels. We
leggen een basis van kennis,
vaardigheden en
persoonlijkheidsontwikkeling. Dat
alles geeft de kinderen de vleugels
die ze nodig hebben om uit te
vliegen en hun weg te zoeken in de
samenleving.”
In de missie staat niet specifiek het
werken aan een schooltuin of
natuuronderwijs. Wel staat er
duidelijk dat we een basis willen
leggen bij de
persoonlijkheidsontwikkeling zodat

Om deze vernieuwing om dit moment te laten
slagen is het belangrijk dat dit niet als werkdruk
gaat voelen.
We dragen natuurlijk als team
verantwoordelijkheid voor de tuin en voor onze
jenaplanvisie. Normaliter zullen er studiedagen
of teambijeenkomst besteed worden aan dit
soort grote vernieuwingen. Ik wil het anders
doen door met alle clusters individueel te zitten
en te praten over de schooltuin, de noodzaak en
mogelijkheden. Daarnaast wil ik met deze cluster
individueel naar de tuin gaan er ze letterlijk laten
ervaren wat de mogelijkheden zijn.
Voordat ik dat kan doen wil ik ervoor zorgen dat
er al wat voorwerk gedaan is, zoals:
- Eerste weken werkzaamheden zelf met
mijn klas verrichten.
- Tuin overzichtelijk en duidelijk maken.
- Opslagruimte overzichtelijk en duidelijk
maken.
- Activiteitenmap maken
Daarnaast is het belangrijk het MT volledig achter
mijn plannen staat. In gesprek met het MT ga
kijken wat zij hierin kunnen betekenen.
Uiteindelijk is de bedoeling niet alleen dat er in
de schooltuin gewerkt wordt maar dat
natuuronderwijs echt meer ruimte krijgt bij ons
op school, het moet verweven worden in ons
onderwijs.
Welke wensen zijn er vanuit het team?
In de verkenningsfase (fase 2) lees je dat de het
team de wil heeft om meer aandacht te besteden
aan het werken in de schooltuin. Ze vinden het
lastig om te starten en na doorvragen heb ik de
volgende wensen uit kunnen halen:
• De indeling van de tuin is duidelijk via de
plattegrond, eenmaal bij de tuin
aangekomen herken ik het niet meer. Dit
zou duidelijker aangegeven kunnen
worden.
• Ik wil als groepsleiding niet alleen maar
met kinderen werken in de tuin maar ook
iets kunnen vertellen hierover, alleen heb
ik onvoldoende tijd om me hierin te
verdiepen. Mogelijk dat dit gemakkelijker
gemaakt kan worden.
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ze daarna klaar zijn om hun weg te
zoeken in de samenleving.
Het bewust maken van de natuur op
aarde en omgaan met de aarde past
hierbij goed. Door te werken in een
biologische moestuin worden
kinderen ook bewust gemaakt om
zuinig om te gaan met de natuur en
al het leven wat er op aarde is.
Naast dat de kinderen leren hoe
groenten en fruit groeien, leren ze
het verschil te ontdekken dus
biologische teelt en de gangbare
teelt. Ze leren ook dat gangbare
teelt ernstige consequenties heeft
voor de bodem, biodiversiteit en
voor de gezondheid.
Uiteindelijk moeten de kinderen zelf
hun keuzes gaan maken in de
samenleving, maar hierdoor hebben
ze in ieder geval een bredere kijk op
voedsel.
De visie van Antonius Abt is:
Gelukkige kinderen
In een gelukkige klas
Met een gelukkig team
In een school die de wereld is
Waarbinnen Ieder kind welkom is
Gestelde doelen op een eigen wijze
behaald mogen worden
Met als bedoeling
De wereld te ontdekken
En hem mooier te maken
Vooral het laatste stukje ‘de wereld
te ontdekken en hem nog mooier te
maken’, past ontzettend goed bij het
werken aan een schooltuin. De
wereld maak je namelijk alleen maar
mooier als je er op een goede en
duurzame manier mee weet om te
gaan.

•

•

Ik wil graag zelf met de kinderen gaan
maar met een hele groep is dit lastig.
Welke mogelijkheden zijn er om dit aan te
pakken?
Ik wil graag meer ouders uit mijn groep
enthousiasmeren voor het werken in de
tuin. Dit is me onvoldoende gelukt dit
jaar. Wat moet ik zeggen tegen de
ouders? Wat is hun rol dan?

Wat kan mijn rol zijn bij het vertegenwoordigen
van de schooltuin?
Ik ben coördinator van de schooltuin en niet
degene die al het werk moet doen in de
schooltuin. De wensen van de groepsleiding zijn
mij helder en hierin wil ik ze graag
tegemoetkomen zodat ze daarna zelf aan de slag
kunnen. Voor ieder punt heb ik oplossingen
bedacht die ik vervolgens ga uitvoeren.
• Indeling: Dit jaar zal er weer een nieuwe
duidelijke plattegrond komen van de
schooltuin. Er zullen minderen vakken (nu
16 vakken) komen waardoor het
overzichtelijker en gemakkelijker is voor
de groepsleiding om alles te herkennen.
Per vak zal een bord gemaakt met daarop:
naam van het gewas, afbeeldingen van
het gewas en informatie over de groei en
onderhoud van het gewas.
(uitvoering: februari – maart)
• Vertellen: De groepsleiding wil graag iets
meer kunnen vertellen over de gewassen.
Hiervoor kunnen ze gebruiken maken van
de bordjes die bij het vak staan (zie punt
‘indeling’). Er zal voldoende informatie
staat over de plant om over te vertellen.
Aan de hand van afbeeldingen probeer ik
het nog duidelijker te maken.
(uitvoering: februari – maart)
Daarnaast komt er een whiteboard waar
de groepsleiding de mogelijkheid heeft
om uitleg te geven over bepaalde
facetten van het tuinieren. Ook kunnen
kinderen dit bord gebruiken om elkaar
iets uit te leggen.
(uitvoering: Maart-April)
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•

•

hele groep: De derde wens van onze
school was om er ook met de hele groep
heen te gaan. Nu is gemakkelijk haalbaar
om er met de hele groep heen te gaan, de
vraag is of dit altijd ideaal is. Het is
belangrijker dat alle kinderen op zijn/haar
eigen manier/talent bezig is met
natuuronderwijs. Hierdoor komt er een
map met activiteiten en mogelijkheden
die kinderen kunnen doen. Op deze
manier kun je gemakkelijk met de hele
groep naar de tuin maar hoeft niet
iedereen tegelijk in de tuin te werken.
(Maart-April)
ouders: Tot slot is het heel belangrijk dat
we ouders enthousiasmeren om te helpen
in de tuin. Naast dat er voldoende
activiteiten in de map (bovenstaand punt
‘hele groep’) zullen zitten om zonder
ouders aan de slag te kunnen, is het heel
belangrijk dat ouders komen helpen.
Soms zijn er simpelweg werkzaamheden
die wekelijks of zelfs dagelijks (denk aan
water geven) moeten gebeuren. Ik zal
mail opstellen die de groepsleiding zelf
kan sturen naar de ouders. Daarnaast zal
ik een bijeenkomst organiseren om
ouders uit te leggen wat de noodzaak en
het belang is van de schooltuin. De rol van
ouders zal dan ook uitgelegd worden.
(uitvoering: Maart)
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In het linker spoor beschrijf ik de wensen vanuit het team. Met deze wensen ben ik aan de
slag gegaan deze zijn hieronder terug te vinden.
Indeling:
De indeling van 2016 bevatte teveel vakken waardoor het voor de
groepsleiding/ouders/kinderen vaak te onduidelijk werd. De indeling van 2017 bevat nog
maar 9 vakken. Enkele vakken zijn wel weer onderverdeeld in kleinere vakken, denk aan: vak
5 met kolen bevat verschillende soorten kolen en dus ook verschillende vakjes binnen het
vak. Dit zal duidelijk worden aangeven met lint, de 9 hoofdvakken krijgen per vak een paal
met de naam van het vak en informatie over dit vak.
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Ieder vak bevat een informatiepaal waarop
informatie staat over het vak en de naam van
het vak.
Het bord is overzichtelijk met duidelijke foto’s
van het gewas. Daarnaast wordt er informatie
gegeven over de smaak, afkomst, recepten en
via een qr-code kunnen kinderen meer
informatie krijgen. Tot slot staat op ieder
bord de plek waar je op dat moment in de
tuin staat.

Vertellen:
De groepsleiding gaf aan graag wat meer informatie te
krijgen over het gewas, zodat ze er ook iets meer over
konden vertellen om het proces goed te kunnen begeleiden.
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Naast korte informatie op de voorkant van de informatieborden, kan de groepsleiding (of de
kinderen zelf) meer informatie krijgen via de qr-code op de voorkant. Ze worden dan
doorgelinkt naar een site die veel informatie geeft over dit gewas. Daarnaast hebben de
informatieborden ook achterkanten waarop
informatie terug te vinden is.
Op de achterkant kun je het volgende
lezen:
- Algemene informatie
- Zorg
- Eetbare delen
- Oogsten
- Groei
Om het duidelijker te maken zijn er
bijpassende foto’s toegevoegd.

tuin.

Daarnaast is het soms fijn om naast dingen
uitleggen ook dingen uit te tekenen.
Hiervoor wordt er een white-bord
geplaatst net buiten de schooltuin waar de
kinderen kunnen zitten en waar er iets
uitgelegd kan worden.
Dit bord is voor het jaar 2017 buiten de
tuin geplaatst omdat er daar ook een
ontspan-plek met boomstammetjes al is.
Mocht er behoeften vanuit school zijn om
deze in de tuin te plaatsen dan kan dit vanaf
2018. Dit zal ten koste gaan van een vak in de

Hele groep:
De groepsleiding gaf als derde wens aan ook met de hele
groep er heen te willen. Hiervoor zijn er verschillende
activiteiten gevonden die te maken hebben met
natuuronderwijs. Deze activiteiten worden gebundeld in
een map . De groepsleiding kan uit deze map activiteiten
halen die de kinderen buiten (in of nabij de schooltuin)
kan laten uitvoeren door de kinderen. Zo kan er door een
groepje kinderen gewerkt worden in de tuin en door een
ander groepje een activiteit worden uitgevoerd.
Daarnaast ben ik met de collega’s (per cluster) in gesprek
gegaan om het te hebben over mogelijkheden om naar de
tuin te gaan. Daarnaast heb ik ze de noodzaak van
natuuronderwijs uitgelegd, de nieuwe facetten van de
schooltuin. In verband met de weersomstandigheden was
het niet mogelijk om de geplande activiteiten uit te voeren in de schooltuin zelf.
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Hieruit kwamen de volgende bevindingen:
Cluster Zwanenhof
Op 7 maart heb ik gesprek gehad met Hanneke, Sylvia en Nanouk over mijn onderzoek. Ik
heb ze kort uitgelegd waar ik mee bezig was. Vervolgens heb ik vertelt hoe ik eerdere
wensen van het team heb vormgegeven. Ze waren allen enthousiast en vonden het heel
verhelderend werken. De mogelijkheden om zelfs met de hele groep naar de tuin te gaan
werden positief ontvangen. De map met activiteiten voor de kinderen vonden ze duidelijk
en gaf hun vertrouwen om er met de hele groep ook heen te gaan.
Ze hadden wel hun bedenkingen om het binnen het ritmisch weekplan in te plannen. Ik
gaf aan dat dit onder wereldoriëntatie viel en ze daardoor al veel doelen afdekken.
Daarnaast zagen ze echt het belang in van natuuronderwijs en de mogelijkheid om ons als
school te gaan profileren met de schooltuin.
Tips waar ik in de komende periode nog mee aan de slag waren zijn:
- Lijst van werkzaamheden op beter plek hangen
- De boom* waarin de foto’s komen te hangen van de groepsleiding die aan het
werk zijn in de tuin is ook mogelijk om de lijst van werkzaamheden op te hangen.
Daarnaast gaven ze aan de op de stam van deze boom dan een kastje kan komen
te hangen waarin de map (activiteiten kinderen) en zaden bewaard kunnen
worden.
Cluster Beeckelot
Op 8 maart heb ik een gesprek gehad met mijn collega’s van cluster Beeckelot. Ik heb ze
uitgelegd waar ik mee bezig was met de opleiding/werkgroep. Ik heb de conclusies a.d.h.v.
de evaluaties van afgelopen jaar besproken en vertelt waar ik mee bezig ben geweest. Ze
reageerde heel enthousiast op de map met doe-kaarten. Tijdens plannen (vrijkeuze-tijd)
willen ze standaard tijd gaan maken om met een groepsleiding een groep kinderen
daarheen te gaan. Ze vonden het fijn dat alles duidelijker was en hopen dat het dit jaar
nog beter zal gaan.
De noodzaak van natuuronderwijs heb ik besproken en hier hebben een tijdje over
gepraat. We waren het uiteindelijk met elkaar eens dat we ons als school meer moeten
gaan profileren op dit gebied. We hebben de mogelijkheden en deze worden tot nu toe
onvoldoende benut.
Cluster Camelot
Op 9 maart heb ik gesprek gehad met mijn collega’s van cluster Camelot. Zij waren heel
enthousiast over het werk wat er gedaan is. Ik heb ze laten zien welke mogelijkheden wij
hebben op school en hoe wij die onvoldoende benutten. De doe-kaarten vonden ze heel
gaaf en ze wilden hier graag mee aan de slag gaan. Het idee van cluster Beeckelot heb ik
geopperd om met plannen en altijd een groepsleiding met een groepje naar de schooltuin
te laten gaan. Hier stonden zeker voor open en vonden het ook belangrijk dat het meer
gedragen zou worden door de hele school.
Ze gaven net als cluster Zwanenhof aan dat de informatie over de tuin op een
prominenter plek aanwezig mocht zijn. Ik vertelde over de boom die we op het Jenaplein
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(centraal punt in de school waar ook veel ouders komen) zetten, waarin informatie hang
over de tuin.
Ouders:
Het is belangrijk dat de ouders van de school op de hoogte zijn van de visie van de school.
Hierbij horen ouders ook te weten dat het hart van het Jenaplanonderwijs ‘wereldoriëntatie’
is. Tijdens deze informatieavond probeer ik ouders uit te leggen hoe wij onder andere
a.d.h.v. de schooltuin vorm proberen te geven aan wereldoriëntatie. Daarnaast zal ik het
belang van natuuronderwijs belichten en vervolgens dieper ingaan op de schooltuin en de
werkzaamheden die hierbij horen. Tenslotte proberen we zoveel mogelijk ouders
enthousiast te krijgen om mee te helpen in de schooltuin.
Tijdens deze bijeenkomst waren er helaas maar 15 ouders aanwezig. Wel waren al deze
ouders na afloop enthousiast en wilden ze graag meehelpen.
Ze worden op hoogte gehouden per mail en via de whatsapp-groep die is aangemaakt voor
de schooltuin.
In totaal hebben we nu een 30-tal ouders (schoolbreed) die meehelpen met de schooltuin.
In de bijlage is de powerpoint-presentatie terug te vinden die gebruikt is op deze
ouderavond.
Sinds het moment dat de schooltuin zichtbaar en prominent aanwezig is op het Jenaplein
hoor ik veel positieve reacties. Collega’s reageren enthousiast, maar ook ouders gaan echt
kijken bij de boom en de werkzaamheden. Voor schooltijd drinken ouders vaak nog een kop
koffie op het Jenaplein en ontmoeten ze hier andere ouders. Ik heb al van verschillende
collega’s gehoord dat er vaak ouders bij de boom staan. Bij de boom hangt ook een bordje
waar ouders zich kunnen aanmelden voor de tuin (zie bijlage). Naast de +/- 30 ouders die al
betrokken zijn bij de tuin, heeft zich in de tijd dat de boom er is al 1 ouder zich aangemeld
om ook tuinouder te worden.
Dakterras:
Uit gesprekken met collega’s bleek ook dat het werk op het dakterras goed uitvoerbaar was
in een kortere tijd. Veel werkzaamheden op het dakterras konden gemakkelijker gedaan
worden zonder dat er een ouder beschikbaar was. Collega’s gaven aan het heel leuk te
vinden als daar meer werkzaamheden te verrichten waren. Hierdoor heb ik net als voor de
schooltuin ook voor het dakterras een plan gemaakt.
Het plan voor het dakterras ziet er als volgt uit:
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Deze bakken zijn 1 vierkante meter en hebben sinds maart 2017 afsluitbare deksel.
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Fase 5 – Concluderen, testen en bijstellen
De eerste aanpassing in het onderzoek is al gemaakt. Ik
kreeg namelijk een tip van cluster Zwanenhof over locatie
van lijst-van-werkzaamheden. Ze gaven aan dat het
verstandig was dit op een prominente plek in de school te
hangen, deze plek zou op het Jenaplein moeten zijn waar
ouders elkaar ontmoeten. De boom is samen met kinderen
ontworpen en gemaakt, de plaatsing die op 24 maart
plaatsvond is ook met de kinderen gedaan.
Bij deze boom kunnen de kinderen de werkzaamheden
vinden van die week terugvinden, de zaden pakken en de
schooltuinmap met doe-kaarten pakken.

Op het Jenaplein ontmoeten ouders
elkaar en deze plek moet dus zorgen
voor het dialoog over de schooltuin.
Daarna kunnen ouders zich opgeven
om mee te helpen in de tuin. Om
ouders enthousiast te krijgen kunnen
ze foto’s bekijken (bladeren van de
boom) waar kinderen, ouders en
groepsleiding aan het werk zijn.
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Ouders:
Naast de prominente plek van de schooltuin op het Jenaplein moeten ouders begin van het
nieuwe schooljaar actiever geworven en geënthousiasmeerd worden. Deze taak ligt bij de
groepsleiding om op de bouwavond (informatieavond voor ouders in de eerste weken van
het schooljaar) enthousiast te vertellen over de mogelijkheden die kinderen krijgen m.b.t. de
schooltuin. Tegen die tijd zal ik een mail opstellen met daarin belangrijke informatie die ze
kunnen delen met ouders.
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Fase 6 – Presenteren en communiceren
Lang heb ik nagedacht hoe ik mijn meesterstuk ga presenteren in 5 minuten. Zoveel
informatie, zoveel interessante dingen, zoveel prachtige verhalen en zoveel mooie
ervaringen… Maar niks overtuigde me om over te presenteren in 5 minuten. Ik heb het lang
gezien als ‘mission impossible’, tot deze week.
Deze week, week van 20 maart tot en met 24 maart heb ik met eigen ogen mogen zien wat
ik al maanden aan het lezen ben over natuuronderwijs.
Namelijk: Kinderen hebben natuuronderwijs nodig..
Deze week startte er een nieuw meisje bij mij in de groep (groep 7). Dit lieve, rustige meisje
zat al meer dan 4 maanden thuis. Vanwege haar angsten kon haar moeder al vanaf
september niet meer van haar zij wijken en vanaf november was de situatie dusdanig
verergerd dat ze niet meer naar school kon/ging. Ze was het vertrouwen kwijt in school, in
groepsleiding en raakt steeds dieper in de put.
Half maart kreeg ik de vraag of ik nog een
plekje vrij had in mijn groep voor dit
meisje. Gezien mijn groepsgrootte van
28 kinderen en andere problemen
binnen de groep ben ik ook de
mogelijkheden in andere groepen gaan
bekijken. In overleg met andere
collega’s leek mijn groep toch de beste
optie, het zou haar rust kunnen geven.
Daarnaast denk ik dat veel kinderen die
vast zijn gelopen op andere
basisscholen en goede plek kunnen
krijgen op onze school. Ik heb
uiteindelijk het ja-woord gegeven en 16
maart kwam ze voor het eerste
kennismaken. Na een korte
kennismaking zag ik dat we er een heel
lief meisje bij zouden krijgen. Na een
gesprek na schooltijd merkte ik dat de
stap om te beginnen enorm was voor
haar. Ze had ontzettend veel angsten,
ook een van de redenen waardoor ze
thuis zat. Ik heb haar de school laten
zien en merkte dat ze heel enthousiast
2 Met de handen in het zand gaf rust
werd van de zaailingen die op het
dakterras stonden. Mijn voorstel was om in de week dat ze zou beginnen met haar
verschillende werkzaamheden te doen voor de schooltuin.

33

Op het moment dat ik dit schrijf (25 maart)
heeft ze al een volle week meegedraaid. Het
was een leerzame, heftige en prachtige week
voor haar, en eerlijk gezegd ook voor mij.
Wat ben ik trots op haar, na 4 maanden thuis
zitten heeft ze de hele week alles meegedaan
op school. Moeder was vooral in het begin
van de week nog nodig op school, maar later
mocht ook moeder steeds vaker naar huis. De
activiteiten in de klas ging over het algemeen
goed.
Soms durfde ze de klas niet in en heb ik met
haar apart gewerkt en nam iemand de klas
over.

3 Kinderen uit de groep laten haar de tuin zien

Maar wat ik gemerkt heb is waar ik al tijden
over aan het lezen ben maar nog niet zo
expliciet ervaren had. Kinderen zijn echt
zichzelf en ontspannen als ze bezig zijn in de
natuur. Ik merkte dat ze van heftige
angstaanvallen weer rustig werd
zodra ze zand en zaadjes in haar hand
had. Ik merkte dat we een band
kregen, maar het belangrijkste…. Ik
merkte dat ze zich weer thuis begon
te voelen op school. Iets wat je ieder
kind gunt!
Dit voorbeeld moet een voorbeeld
worden waar wij als school mee aan
de slag gaan. Er zijn namelijk veel
meer kinderen die deze ontspanning
nodig hebben om vervolgens goed te
kunnen functioneren.

4 Nadat er witte-kool geoogst was is er meteen met gekookt.
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Fase 7 – Verbreden en verdiepen
Het schooltuinjaar is eigenlijk pas enkele maanden begonnen. De komende maanden gaan
we erachter komen welke nieuwe facetten werken en welke moeten worden bijgesteld.
In het nieuwe schooljaar (2017/2018) zullen deze aanpassingen worden uitgevoerd.
Vanwege het schoolbreed-onderzoek wat er bij ons op school is gehouden zijn er nog geen
vaste afspraken gemaakt op het gebied van werken in de schooltuin. Dit zou de werkdruk
verhogen en hierdoor is een studiedag over natuuronderwijs op dit moment niet wenselijk.
In het nieuwe schooljaar zal er tijdens een studiedag meer aandacht worden besteed aan
natuuronderwijs en het belang/noodzaak hiervan. Het is dan de planning om met het hele
team de schooltuin in te gaan en de collega’s laten ervaren wat de kinderen afgelopen
maanden hebben ervaren. We gaan dan aan de slag met doe-kaarten en werkzaamheden
van de schooltuin, dit zal dan ook allemaal op locatie van de schooltuin en dakterras gaan
gebeuren.
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4. Actieplan en aanbevelingen
Na dit onderzoek heb ik een beter beeld gekregen van de situatie binnen de school,
verschillende manieren van natuuronderwijs, valkuilen bij een schooltuin, mogelijkheden
van een schooltuin en heb ik daardoor een aantal aanbevelingen voor de school.
•

•

•
•
•

•
•

Binnen de specialistentaak ‘WO/TAAL’ komt natuuronderwijs onvoldoende terug. Dit
zou er meer in terug moeten komen of de school moet voor een aparte
specialistentaak ‘Natuuronderwijs’ kiezen.
Schoolbreed moet het onderdeel schooltuin gedragen gaan worden. Dat betekent
dat de school hier meer aandacht aan zal moeten besteden, dit kan bijvoorbeeld
door scholing/lezingen tijdens studiedagen.
Teamleden moeten zelf gaan ervaren wat het werken in de schooltuin betekent.
De werkgroep schooltuin moet één hoofdverantwoordelijke hebben, ook op papier.
De school zal zich meer moeten gaan profileren met de schooltuin, bijvoorbeeld door
lokale kranten te benaderen, in de buurt informatie verspreiden, ouders beter
voorlichten en dit zichtbaar maken in de school.
Natuuronderwijs moet meer plek krijgen binnen het ritmisch weekplan.
Ouders moeten weten wat hun rol kan zijn binnen de schooltuin. Deze rol moet ook
omschreven worden en vertelt worden door de teamleden.

36

5. Evaluatie onderzoek
Pas laat besloot ik mijn onderzoek over dit onderwerp te doen. Dit was een belangrijke
keuze die ik gemaakt heb. Ik heb uiteindelijk een onderwerp gekozen waar ik volledig achter
sta en mezelf in wil ontwikkelen.
Ik heb interessante gesprekken gevoerd met collega’s over natuuronderwijs. Over het
algemeen waren dit hele positieve gesprekken waar ik van de meeste collega’s de beste
voornemen heb gehoord. Het belang was duidelijk voor iedereen! De motivatie was er nog
niet bij iedereen. Naarmate het onderzoek vorderde merkte ik dat collega’s mijn
enthousiasme begonnen over te nemen. Ze zagen hoe ik met de kinderen bezig was en hier
kreeg ik veel positieve reacties op. Uiteindelijk zijn er steeds meer collega’s enthousiast
geworden en er zijn al veel meer collega’s met hun groepen in de tuin geweest. Het
sneeuwbaleffect lijkt nu ook onder de teamleden te ontstaan.
Deze interessante periode is voor mij nog niet afgelopen, de schooltuinseizoen is in volle
gang en mijn doelstelling is nog niet volledig behaald. De komende maanden zullen
belangrijk zijn om teamleden in te laten zien hoe leuk en leerzaam het is voor de kinderen en
dat het soms helemaal niet onmogelijk is om daarheen te gaan.
Ik veel geleerd van dit onderzoek en ben zelf nog enthousiaster en gemotiveerder geworden
om dit te behalen. Ik denk dat als we over een jaar terugkijken dat we heel tevreden zijn.
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7. Bijlage
Bijlage 1: Opzet schooltuin 2014/2015
In 2014 in de school begonnen met het werken in de schooltuin. Er was in totaal 270
vierkante meter moestuingrond waar de school gebruik van kon maken. In het eerste
jaar 2014/2015 kreeg ieder cluster 1/6 deel van de tuin om in te werken. In praktijk
werkte er alleen een enkele bovenbouwgroep in de tuin. De opbrengst was zeer beperkt
en dit gaf de motivatie bij de groepsleiding en kinderen een flinke knauw.
Na afloop van dit jaar hebben we 360 graden feedback gevraagd om vervolgens met
deze feedback aan de slag te kunnen. De reacties die we het meeste terugzagen waren:
Vanuit de kinderen
Het is fijn om buiten te
werken.
Het werken in de
schooltuin is zwaar.
De school heeft weinig
materiaal.
Enthousiasme wisselend
bij de kinderen.

Vanuit het team
Niet iedereen even
betrokken.
Er is geen of weinig
materiaal.
Er is weinig ouderhulp
waardoor de druk komt te
liggen bij de groepsleiding.
Voor sommige kinderen is
werken in de tuin
belangrijk.
Er is onvoldoende kennis
over tuinieren, en geen tijd
om dit allemaal uit te
zoeken.
Vinden de tuin wel
belangrijk.
Vinden het niet goed dat
het alles van groepsbudget
gehaald moet worden.
Teveel
verantwoordelijkheid.

Vanuit ouders/omgeving
Nog niet het gewenste
resultaat.
Communicatie met het
team minimaal.
Waarderen het werk wel,
maar verwachtingen liggen
hoger.

Het jaar erop kreeg ik de mogelijkheid om me in te mogen zetten voor de werkgroep
‘schooltuin’. Samen met mijn collega Marcella Krijgh zijn begonnen met een nieuwe
opzet voor de schooltuin. Met 2 enthousiaste moestuinouders zijn we een nieuw plan
gaan ontwerpen, met als doel het plezier terugbrengen in de schooltuin. De eerste
verandering die we hebben doorgevoerd is de indeling van de tuin. We hebben enkele
ontwerpen gemaakt en hieruit een keuze gemaakt.
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Verwijderd:

In dit ontwerp zijn de 6 vakken van voorheen nog steeds zichtbaar. De vakken zijn nu niet
verdeeld per cluster maar per soort groeten/fruit/planten/bloemen. Er zijn paden
toegevoegd om er voor te zorgen dat we niet op de nieuwe zaailingen zouden staan. In
het midden is plaats gekomen voor een kleine zit/ontspan-gedeelte. Er is in dit ontwerp
sprake van wisselteelt, dit om de bodem niet teveel uit te putten en biodiversiteit in de
grond op peil te houden.

In ontwerp 2 hebben we de keuze gemaakt om een kijktuin te verwerken in onze tuin.
Deze kijktuin moet als voorbeeld gelden voor de tuin waarin de kinderen werken. De
kijktuin zal onder het beheer van 2 enthousiaste tuinouders vallen die graag met de
school willen samenwerken om de schooltuin nieuwe leven in te blazen.
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Er zijn nog steeds paden, de 6 vakken zijn ook nog steeds aanwezig maar zijn kleiner
geworden door het gedeelte kijktuin wat aanwezig is. Het schooltuingedeelte en
kijktuingedeelte wordt gescheiden door een frambozen/bramenhaag.
Nadat we deze ontwerpen hadden gemaakt en besproken hadden, hebben we gekozen
om ontwerp 2 verder uit te gaan werken. Dit omdat we het belangrijk vinden dat we
steun krijgen (van de ouders van de kijktuin) bij het opzetten van de tuin. Daarnaast is
belangrijk dat je ervaren professionals hebt die ons als groepsleiding kunnen inwerken,
zodat wij het daarna de kinderen kunnen uitleggen. Tot slot is het voor de kinderen fijn
om te zien wat het eindresultaat kan worden en om te zien hoe planten groeien.

In het begin van het schooljaar 2015/2016 hebben we een start gemaakt met de schooltuin
volgens ontwerp 2.
Om te kunnen voldoen aan de behoeften van team/kinderen/omgeving hebben we naast
het ontwerp nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd.
•
•
•

Kosten voor de schooltuin hoeven niet verhaald te worden op het groepsbudget.
De benodigdheden zullen vooraf worden aangeschaft.
De 2 hulpouders zullen wekelijks een werkschema maken.
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•
•
•
•

Materialen zullen op een gezamenlijke plaats worden bewaard.
Sebastian en Marcella zullen de communicatie met ouders/omgeving op zich nemen.
Bovenbouwgroepen zullen niet alleen verantwoordelijk zijn maar de gehele school.
Kinderen die niet willen hoeven niet naar de tuin, enthousiaste kinderen natuurlijk
wel. Hiermee proberen we een sneeuwbaleffect te creëren.

Vanuit de directie is het de bedoeling dat de schooltuin eenmalig een financiële injectie
krijgt van (+/- €200). De overige kosten moeten worden verhaald op sponsors of inkomsten
uit de schooltuin. De 2 hulpouders van de kijktuin betalen jaarlijks €30,00 om gebruik te
mogen maken van de grond. Daarnaast hebben we een sponsor gevonden die ons wil helpen
met materialen/zaden sponsor. Deze sponsor is ‘Vos Capelle’ in Sprang Capelle.

Frequentie

Totaal
inkomsten/
uitgaven

3

30,00

jaarlijks

+ 90,00

6
1
X
2
20
10
1
16
500
3

8,50
20,00
30,00
5,00
6,50
2,20
80,00
5,19

Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Eenmalig
Jaarlijks

- 50,00
-20,00
-30,00
-10,00
-130,00
-22,00
-80,00
-83,04

9,00

Eenmalig -27.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,39
2,39
2,39
2,65
2,65
2,39
2,65
2,65
2,39

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
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Per stuk

Inkomsten/
uitgaven

Schenking ouderwerkgroep
coördinatoren schooltuin
Palen voor klimgewassen
Gaas
Stokken voor klimgewassen
Gieters
Schepjes
Handschoenen
*Pomp
Potgrond
Kweekpotjes
Netten
Gewassen
- Andijvie
- Sla soort 1
- Sla soort 2
- Prei
- Tomaatjes
- Courgettes
- Komkommer
- Pompoen
- Bloemkool

Hoeveelheid

Product

Bij Sprang Capelle hebben we de volgende materialen kunnen krijgen.

-2,39
-2,39
-2,39
-2,65
-2,65
-2,39
-2,65
-2,65
-2,39

-

Boerenkool
Rode kool
Spruiten
Witte kool
Spitskool
Broccoli
Peulen
Doperwten
Sperziebonen
Snijbonen
Bosui
Radijs
Bietjes
Uien
Winter wortel
Zomer wortel
Bloemen
kruiden

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5

2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
3,49
3,49
3,75
3,49
2,65
2,65
2,39
2,65
2,65
2,65
2,39
2,39
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Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

-2,39
-2,39
-2,39
-2,39
-2,39
-2,39
-3,49
-3,49
-3,75
-3,49
-2,65
-2,65
-2,39
-2,65
-2,65
-2,65
-11,95
-11,95

Bijlage 2: Powerpoint-presentatie voor ouderavond

45

Bijlage 3: Format werkzaamheden schooltuin
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Bijlage 4: Voorkant Informatieborden + achterkant informatieborden
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