
Natuur, techniek en  duurzaamheid

Het Groene Huis op Landgoed Schothorst is de plek in Amersfoort om in de 
praktijk te leren over natuur en duurzaamheid. Het gebouw is duurzaam 
gebouwd en circulair ingericht, de omgeving biedt volop mogelijkheden voor 
veldwerk en op het Middeleeuws Erf komt de geschiedenis tot leven. 

Donderdagmiddag 21 september nodigen we docenten van voortgezet 
onderwijs uit voor een inspiratiemiddag. Bent u als docent werkzaam in de 
sectie science, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis of werkt u als mentor? 
Bent u verantwoordelijk voor de (gezonde) kantine of afvalinzameling bij uw 
school? Kom dan in Het Groene Huis een kijkje nemen en laat u zich inspireren 
wat er allemaal mogelijk is voor uw school en leerlingen!

Op de inspiratiemiddag ontmoet u docenten van Amersfoortse middelbare 
scholen. Collega-docenten vertellen over hun geslaagde projecten in en om 
Het Groene Huis of in samenwerking met het CNME. Er zijn lokale organisaties, 
soms met eigen locatie, op het gebied van natuur en duurzaamheid aanwezig 
die graag met voortgezet onderwijs willen samenwerken. U kunt met hen in 
gesprek gaan: Wat wilt u en zijn er mensen die uw plannen kunnen helpen 
realiseren? Deze netwerkbijeenkomst is er om uw wensen te vertellen en om 
op de hoogte te komen van wat kan.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs en praat mee. Samen zorgen we voor een 
aantrekkelijk aanbod van activiteiten op het gebied van natuur, techniek en 
milieu, zodat onze jongeren voorbereid zijn op een duurzame toekomst.

Inspiratiedag Voortgezet Onderwijs

15.45 uur Inloop met koffie en thee 

16.15 uur Welkom

16.25 uur  Korte presentaties van projecten van Amersfoortse 
middelbare scholen en organisaties op het gebied van 
natuur, techniek en duurzaamheid.

16.45 uur   Ervaringen delen met andere scholen en in gesprek 
gaan met vertegenwoordigers van organisaties.

17.30 uur  Informeel napraten met hapje  
en drankje

Programma
21 september

Op de inspiratiedag zijn 
onder meer de volgende 
organisaties/personen 
aanwezig
•  Meet je stad –techniek (Karin 

Wins)

•  Wedstrijd duurzame 

profielwerkstukken (Bert 

Molenkamp )

•  Zwerfafval educatieve projecten 

(Bzzzonder Talent; Ik circuleer)

•  Zwerfafval organisatie advies 

traject (inkoop, recycling, 

afvalstromen en schoonmaak)

•  Veldwerk (biologie educatieve 

projecten CNME)

• Jong Leren Eten (Karin Verreck)

De volledige lijst kunt u vinden op  
onze website.

U komt toch ook?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar:  
ma.fafara@amersfoort.nl. Geef bij uw aanmelding door bij welke school u 
werkt, de sectie en naam/namen en mailadressen van leraren. Heeft u al 
een concrete vraag of idee, aarzel niet deze te mailen. Wij kunnen daar 
dan rekening mee houden in het programma.

De inspiratiemiddag wordt gehouden  
in Het Groene Huis 

Adresgegevens:
CNME Amersfoort
In Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

 

www.hetgroenehuisamersfoort.nl/voortgezet-onderwijs

