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Veel moois in 2020-2021
Leeswijzer

Bij de thema’s staan met 
name de nieuwe activiteiten 

beschreven. Achterin deze 
brochure staat in tabellen 

welke producten voor 
welke groep geschikt zijn. 
De activiteiten waar het 

CNME niet betrokken bij is, 
staan vermeld met een *. 

Op de digitale NME-gids is 
meer informatie over alle 

producten te vinden: 
www.nmegids.nl/amersfoort.

NIEUW

Voor u ligt het vernieuwde programmaboekje van het Centrum voor 
Natuur en Milieu Educatie Amersfoort (CNME). We hebben alle natuur- 
en milieueducatie (NME) voor Amersfoortse basisscholen voor het 
schooljaar 2020-2021 op thema gebundeld. Zo zie je sneller hoe je 
binnen en buiten de school met het thema van jullie keuze aan de slag 
kunt gaan.

Ook de inhoud van het aanbod is verrijkt. Trots zijn we op de nieuwe 
themalessen rond duurzaamheid:

• Escapehouse ‘Doe maar Duurzaam’ voor groep 5 en 6
• ‘Duurzaamheid en techniek’ voor groep 7 en 8
• ‘Duurzame Energie’ voor groep 7 en 8

Dankzij een samenwerking met Boerderij in de Kijker is er meer keus 
wat betreft het aantal boerderijen rond Amersfoort waar je heen kunt 
voor een bezoek met je groep. Ook zijn de kosten van een boerderijles 
een stuk lager geworden. De les ‘Met kleuters naar de boerderij’ is gelijk 
gebleven. Voor de andere groepen zijn er andere goede lessen.

Ook is een aantal leskisten over natuur en duurzaamheid  voorzien van 
snelkaarten waarop je in een mum van tijd kunt zien hoe je met de 
materialen uit de leskist aan het onderwerp en de doelen kunt werken. 
Handig wanneer je wat minder tijd hebt. 

Natuurlijk bieden we ook komend schooljaar weer onze actieve 
buitenlessen en excursies aan. Prachtige lessen waarin kinderen vooral 
buiten de natuur beleven. Die natuurervaringen gun jij je leerlingen 
toch ook?

Schrijf je in en laat de leerlingen de natuur beleven en duurzaam doen!
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DUURZAAMHEID
(Zwerf)afval en grondstoffen
“Als een kwart van Nederland elke dag één stuk 
zwerfafval opruimt dan moet men al na drie dagen 
naar zwerfafval zoeken.”

Aldus Peter Smith van KLEAN

Actieve lessen tegen zwerfafval
Kom met je leerlingen in actie tegen zwerfafval. Er zijn aller-
lei producten die je helpen het onderwerp Zwerfafval met 
leerlingen te bespreken én er ook daadwerkelijk wat tegen 
te doen:
•  zwerfafval uit de Amersfoortse grachten vissen tijdens 

een vaarexcursie
•  ontdekken welk afval er zwerft op straat tijdens het 

buitengedeelte van de leskisten ‘Zwervend afval’
• de gastles ‘Onderzoekend afvalprikken
• de opdrachtkaarten uit de ‘Afvalkoffer’
•  de leuke leskist ‘Mooi zo!’ waarmee kleuters de handpop 

Jakkie vertellen hoe het hoort
Bij al deze activiteiten gaan de leerlingen daadwerkelijk 
naar buiten met vuilgrijpers.

Wat is er te doen?

Excursie Groentour ROVA
ROVA biedt een educatieprogramma voor de boven-
bouw van de basisschool over milieu en grondstoffen. 
Tijdens het programma op de locatie Amersfoort van 
ROVA maken de kinderen kennis met de wereld van 
grondstoffen. We leren de kinderen met andere ogen 
naar afval te kijken. Met behulp van het grondstoffen-
spel, de afvalquiz en een rondleiding over het terrein, 
leren kinderen wat er met hun afval gebeurt en dat 
het belangrijk is om zuinig met grondstoffen om te 
gaan. Het programma duurt twee uur. De spetterende 
Groenbus haalt de leerlingen op en brengt ze terug. 
Deelname inclusief vervoer is kosteloos.
meer informatie: www.rova.nl/groentour

Organiseer zelf een project of actiedag rondom 
zwerfafval
Voor een project of actiedag over zwerfafval 
kun je vuilgrijpers, handschoenen en hesjes 
lenen bij Het Groene Huis. Mail daarvoor naar 
cnme-scholen@amersfoort.nl. 
Voor ondersteunend lesmateriaal of informa-
tie kun je ook terecht bij ‘Nederland Schoon’:  
www.nederlandschoon.nl
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Gastles Klimaat en Water
Waterschap Vallei en Veluwe
Ons klimaat verandert. Welke maatregelen 
kun je nemen om wateroverlast of hit-
testress te voorkomen? En hoe maak je 
leerlingen bewust van hun eigen rol in het 
klimaat? De klimaattafel brengt klimaat-
verandering tot leven. We geven de les voor 
groep 5 t/m 8 op jouw basisschool. Deze 
lessen hebben als doel om inzicht te geven 
in wat die klimaatverandering nou eigenlijk 
betekent op grote en kleine schaal én wat 
leerlingen hier zelf in kunnen betekenen. Kijk 
op www.vallei-veluwe.nl/wat-kan-ik-doen/
over-water-leren/voor-docenten/. Voor meer 
informatie of reserveer je gastles via 
educatie@vallei-veluwe.nl

Duurzaamheid en techniek
Voor groep 7 en 8
Wegens succes wordt deze les ook dit schooljaar weer aangeboden. Met 
eenvoudige materialen ontdekken leerlingen dat er energie zit in de zon, 
de wind maar ook in fruit. Ze bedenken daarbij hun eigen uitdagingen 
en ontdekken zo onder andere de verschillen tussen serie of parallelle 
schakelingen, en welk fruit de meeste energie levert. Bij de les is een 
gastdocent aanwezig. De kosten van de les bedragen €30,- per groep. 

‘Doe maar duurzaam’ escapehouse
Voor groep 5 en 6
Spannend! Lukt het om achter alle codes te komen door opdrachten over 
duurzaamheid te maken? En daarmee alle sloten van de escapehouses 
open te krijgen? Natuurlijk! Maar welke klas uit Amersfoort zet de snelste 
tijd neer? De klas wordt in groepjes verdeeld. Iedere groep probeert de 
kamers van hun huis te openen. Achter de laatste deur vinden ze een deel 
van de code waarmee uiteindelijk ook het laatste huis kan worden ont-
sloten. Alle groepen werken aan dezelfde onderwerpen, afval, duurzame 
energie én water, maar beantwoorden andere vragen. Een medewerker 
van het CNME doet de introductie en afsluiting, de leerkracht begeleid de 
les. Kom spelenderwijs leren in Het Groene Huis.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Duurzame energie
Voor groep 7 en 8
Tijdens deze les gaan de leerlingen experimenteren met zonne- en wind-
energie en aardwarmte. Wanneer krijgen we een hogere stroomopbrengst 
bij windmolens? Maakt de vorm van de wieken uit? Of juist de grootte of 
het aantal wieken? Zo experimenteren de leerlingen ook met zonnepane-
len en ontdekken ze de werking van aardwarmte.
De leerlingen gaan onderzoekend te werk: ze proberen en ontdekken. Ze 
beredeneren wat ze aan het doen zijn. Niet alles zal meteen lukken: hoe 
gaan we het anders doen? Zo ontstaat het echte leren! Bij de les is een 
gastdocent aanwezig. De kosten van de les bedragen €30,00 per groep.
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Natuur
Wat is er te doen?

Beleef de seizoenen op Landgoed Schothorst
Ieder seizoen organiseert het CNME themalessen op Land-
goed Schothorst. Voor iedere groep zijn er minimaal twee 
seizoensgebonden lessen waarin de leerlingen ervaren hoe 
de natuur door het jaar heen verandert en ontdekken hoe 
planten en dieren zich aanpassen aan de seizoenen. Bij alle 
themalessen gaan de leerlingen in groepjes op pad over ons 
prachtige Landgoed. De leerkracht begeleidt de lessen met de 
hulp van (natuur)ouders. Ter voorbereiding kun je een instruc-
tie volgen. 

Braakballen
Wat heeft die uil gegeten? Het antwoord vinden de 
leerlingen door de braakballen uit te pluizen. Omdat 
braakballen redelijk schaars zijn, kun je de leskist maar 
voor één groep reserveren en krijg je per 2 leerlingen 
een braakbal om te onderzoeken. Wil je met meer 
groepen braakballen pluizen, reserveer de leskist dan 
meerdere keren.

Bijen, met excursie naar de imker
Bijen spelen een belangrijke rol bij de voortplanting van 
planten en dragen zo bij aan de biodiversiteit en de voed-
selproductie voor mens én dier. Reserveer de leskist ‘Marij 
de bij’ voor groep 1 en 2 of de leskist ‘Bijen’ voor groep 7 en 8 
en ga met de klas op bezoek bij een imker. Er zijn 3 locaties: 
Landgoed Schothorst, Natuurboerderij de Brinkhorst en 
Stadsboerderij de Vosheuvel. Terwijl er een groepje leerlingen 
de imker bezoekt, zijn de andere leerlingen met andere leuke 
leerzame activiteiten bezig in Het Groene Huis, kijken ze rond 
op de kinderboerderij óf doen opdrachten die de leerkracht 
organiseert.
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Gastles WNF
We weten het allemaal; de jeugd heeft de toekomst! 
Door hen op een speelse maar doeltreffende manier te 
informeren over diverse natuur- en milieu-onderwerpen 
wil het Wereld Natuur Fonds er samen met de leerkracht 
voor zorgen dat ze vanuit een intrinsieke motivatie hun 
steentje bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor 
zowel mens als dier. Als stap in het bewustwordings-
proces biedt het WNF twee zeer interessante en actuele 
thema’s aan: ‘de plastic soep’ en de iconische en grootste 
katachtige op onze planeet, ‘de tijger’!
Voor meer informatie of het inplannen van een gastles 
mail je naar amersfoort@wnfregioteam.nl

Lieveheersbeestjesproject
Lieveheersbeestjes zijn een beetje ‘aaibaar’ en vaak te vinden 
op schoolpleinen of in plantsoenen. Kinderen durven deze 
bolronde kevertjes wel op te pakken en daarom zijn ze uiter-
mate geschikt voor een telproject. Mei is de geschiktste pe-
riode want dan zijn de beestjes actief. Ze leggen eitjes, zodat 
je eind mei, begin juni niet alleen kevers, maar ook larven en 
poppen kunt vinden. De werkgroep lieveheersbeestjes zorgt 
voor een gastdocent of een natuurouder die kort vertelt over 
de leefwijze van lieveheersbeestjes. Ook wordt uitgelegd hoe 
de lieveheersbeestjes buiten gevangen gaan worden.Nadat 
de leerlingen de lieveheersbeestjes buiten hebben gevan-
gen,  worden in de klas de beestjes onderzocht en op naam 
gebracht. 
De IVN-afdeling in Amersfoort organiseert dit project. Wil je 
meedoen? Geef je op via de NME-gids.
Meer informatie www.hetgroenehuisamersfoort.nl/ 
lieveheersbeestjestelling-op-basisscholen

Gastles Dierenbescherming
Tijdens de gastles van de Dierenbescherming leren leerlingen 
hoe wij mensen respectvol met dieren om kunnen gaan. De 
leerlingen spelen het Dierenbeschermingsspel waarin de 
relatie tussen mens, dier en dierenwelzijn centraal staan. Voor 
het spelen van het spel is een digibord met internetverbin-
ding nodig. Wil je meer informatie over de gastlessen of di-
rect een gastles inplannen? Stuur dan een mail naar scholen-
voorlichting@dierenbescherming.nl. Je kunt je ook inschrijven 
via de digitale NMEgids. Dan stuurt het CNME jouw aanvraag 
door. De Dierenbescherming neemt contact met je op.
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Boerderijeducatie
Dankzij een samenwerking met Boerderij 
in de Kijker, zijn de kosten voor een les op 
de boerderij voortaan een stuk lager dan 
voorheen: €35,- per les. Scholen kunnen 
kiezen voor de les ‘Met de kleuters naar de 
boerderij’ of voor één van de drie nieuwe 
lessen. Die lessen vind je op de site 
www.boerderijindekijker.nl . Daar vind 
je ook alle boeren die bezocht kunnen 
worden. Dat zijn de boeren die vorig jaar 
ook lessen verzorgden en bijvoorbeeld de 
nieuwe educatieboer uit Nijkerk.

Voedsel
Wat is er te doen?

Bosuitje: een heerlijk avontuur voor de hele klas
Een dagje naar het bos is een heerlijk en leerzaam avontuur voor de hele 
klas. Nergens leer je meer over de natuur dan midden in de natuur. In de 
bossen rond Amersfoort zijn volop avonturen te beleven en nieuwe din-
gen te ontdekken. Een getrainde begeleider organiseert een dag om nooit 
meer te vergeten. Zelf ontdekken en buiten plezier hebben staan voorop. 
Het vervoer en eten en drinken regelt de school zelf. Alle locaties zijn in de 
omgeving van Amersfoort. Je kunt zelf kiezen of je een bus huurt of ou-
ders vraagt om te rijden. En uiteraard kunnen de kinderen ook op de fiets 
komen!
We noemen hier twee organisaties die de school kan inschakelen: ‘Natuur-
wijs’ en ‘Natuur is een feest’.

De organisatie ‘Natuur is een feest!’ biedt buiten diverse recreatieve pro-
gramma’s aan. Op https://natuuriseenfeest.nl/onderwijs/ vind je het 
totale aanbod.

De organisatie ‘NatuurWijs’ biedt lesvervangend onderwijs door middel 
van zelfontdekkend leren: vanuit hart, hoofd én handen. Een professionele 
NatuurWijzer stelt samen met de leerkracht het lesprogramma samen, 
uitgaande van de mogelijkheden van het natuurgebied en het seizoen. 
Een onderwerp wat anders in de klas behandeld zou worden, kan nu bui-
ten, in de natuur. Natuurlessen in en om de school zijn ook mogelijk. Meer 
informatie vind je op www.natuurwijs.nl. Je kunt ook contact opnemen 
met Ariana Schippers, coördinator NatuurWijs in Amersfoort:  
aschippers@natuurwijs.nl of tel 06-21576647.

NIEUW

8

https://natuuriseenfeest.nl/onderwijs/


Over de leskisten
In een leskist zit het complete lesmateriaal rond een natuur- 
of milieuthema inclusief de handleiding voor de leerkracht 
en de werkbladen voor de leerlingen. Die handleiding is 
eveneens te vinden op www.nmegids.nl/amersfoort. In een 
aantal leskisten zit ook een snelkaart met daarop tips om de 
leskist in afgeslankte vorm te gebruiken. Een leskist helpt de 
leerkracht om interessant onderwijs te geven. In veel gevallen 
kunnen leerlingen zelfstandig of in groepjes onderzoekend 
en ontdekkend leren. De leskist kan in de directe schoolom-
geving of in de klas worden gebruikt. Een aantal seizoensge-
bonden leskisten lenen wij alleen in het daarvoor geschikte 
seizoen uit. Wil je de leskist met meerdere parallelgroepen 
gebruiken, dan volstaat één leskist meestal. Een school met 
veel parallelgroepen kan meerdere dezelfde leskisten tegelij-
kertijd lenen of de leskist tweemaal achter elkaar gebruiken. 
Twee weken voordat de uitleenperiode begint ontvang je een 
herinneringsmail met daarin de handleiding, de uitleenperi-
ode en enkele wetenswaardigheden.

Leskisten schoon en compleet
Na afloop van de uitleenperiode lever je de leskist compleet, 
droog en schoon in. Het CNME controleert de leskist en vult 
het verbruiksmateriaal aan. Is er iets op school achtergeble-
ven, dan vragen wij je die spullen zo snel mogelijk terug te 
brengen. Dan kan de kist op tijd naar de volgende school! Zijn 
de materialen in de leskist nog vies, dan brengen wij €25,00 
schoonmaakkosten in rekening.

Wat moet je weten van themalessen
Themalessen zijn seizoensgebonden en vinden vrijwel al-
lemaal grotendeel buiten plaats op Landgoed Schothorst. 
Er is één jaarlijks terugkomende themales voor kleuters op 
Natuurboerderij de Brinkhorst. Als leerkracht geef je zelf de 
themales. Ook regel jezelf het vervoer, begeleiders en de orga-
nisatie. Het draaiboek hiervoor kun je vinden op  
www.nmegids.nl/amersfoort.

De medewerkers van het CNME zetten alles voor de themales 
klaar. Bij een aantal lessen is er een gastdocent  aanwezig die 
zorgt voor de organisatie of een inhoudelijk deel van de les. 
Aan die themalessen hangt daarom een prijskaartje.  Ook 
bij die lessen blijft de leerkracht verantwoordelijk voor een 
taakgerichte sfeer in de groep en gaan wij er vanuit dat de 
leerkracht actief aanwezig is. Minstens twee weken voor de 
themales ontvang je een herinneringsmail met daarbij prak-
tische informatie, het precieze tijdstip en het draaiboek van 
de les. 

Instructie themalessen
Voorafgaand aan veel themalessen organiseert het CNME 
een instructiebijeenkomst. Daarin geeft een medewerker uit-
leg over de les. Leerkrachten kunnen daar gebruik van maken. 
De datum en tijd van de instructie staan in de herinnerings-
mail. Kom je voor de les ‘Een ochtend in de middeleeuwen’ 
dan moet je die instructiebijeenkomst een keer hebben bij-
gewoond. Komt de instructiedatum je niet uit en wil je toch 
graag uitleg over de les, bel of mail dan naar het CNME. 

Wat je moet weten over het aanbod van het CNME

9

http://www.nmegids.nl/amersfoort
http://www.nmegids.nl/amersfoort


Begeleiding themales
Probeer altijd in een voeg stadium al begeleiders te werven 
voor al je excursies.
Dreigt de les niet door te kunnen gaan, omdat je te weinig 
begeleiders hebt kunnen vinden, bel of mail dan enkele 
dagen voor de lesdatum naar het CNME en vraag of er één, 
misschien twee begeleiders te regelen zijn vanuit het CNME. 
Vervoer moet je wel altijd zelf regelen. 

Tweejarige cyclus
De themalessen op Landgoed Schothorst worden binnen 
een tweejarige cyclus aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld voor 
de onderbouw (groep 3 en 4) het ene jaar een zomer- en een 
winterles en het volgende jaar een lente- en herfstles. In twee 
schooljaren zijn er dus 4 lessen per bouw die meestal aanslui-
ten bij de seizoenen.

Over de materiaalpakketten
Met een materiaalpakket breng je de natuur in de klas. Het 
is een compleet product waar de leerlingen veel leerplezier 
aan zullen beleven. Het gaat om beleven,  verwonderen, ont-
dekken, samenwerken en zelf doen. Het bestaat uit (levend) 
materiaal en een compleet draaiboek, inclusief werkbladen, 
achtergrondinformatie e.d. 

Na het bestellen van materiaalpakketten, blijven de materia-
len van de school. Een uitzondering is het materiaal van ‘vlin-
ders in de klas’. De vlinderkooi e.d breng je na gebruik terug 
naar het CNME in Het Groene Huis.

De meeste pakketten bevatten levend materiaal en hebben 
vanaf het begin verzorging nodig. Dat is belangrijk, anders 
verleppen de plantjes, gaan de rupsen dood of gaat het niet 
goed met het champignonpakket.
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Groene schoolpleinen met bomen
Willen jullie een groener schoolplein? Goed idee! Kinderen 
worden er blij van, hun spel wordt creatiever, er is minder 
ruzie en je hebt een inspirerend buitenlokaal. Groene(re) 
schoolpleinen zorgen ook voor meer natuur in de stad, zijn 
een verademing op een hete dag en kunnen water van hevige 
regenbuien opnemen.
Scholen die hun schoolplein willen vergroenen kunnen veel 
leren van de ervaringen van andere scholen via de werkplaats 
Groene Schoolpleinen. Ook kun je voor technische, financiële 
of “in natura” ondersteuning terecht bij Waterschap Vallei en 
Veluwe, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort. 
Zeker wanneer je schoolplein ook als openbare speelplek 
wordt gebruikt. Wil je hier meer over weten, mail dan naar 
CNME-scholen@amersfoort.nl dan nemen wij contact op om 
te kijken hoe we je verder kunnen helpen.

Het Groene Huis als jouw klaslokaal
Wil je een eigen les of activiteit over natuur of duurzaamheid 
geven op Landgoed Schothorst en daarbij gebruik maken 
van een leslokaal in Het Groene Huis? Dat kan! Je mag dan 
zelfs onze materialen lenen, mits je alles maar schoon en heel 
achterlaat. Dit leslokaal in de natuur mag je als A- en B-school 
gratis gebruiken. Het spreekt voor zich dat er afstemming no-
dig is over het gebruik, de datum en de tijden, want vaak zijn 
de lokalen verhuurd of in gebruik voor een van de vele the-
malessen. Wil je gebruik maken van een lokaal in Het Groene 
Huis? Neem dan telefonisch contact op via 033-4695200 of 
mail met cnme-scholen@amersfoort.nl

Hulp, begeleiding en cursussen
Schoolprojecten/gastlessen
Wil je als school een project doen over een onderwerp dat 
valt onder natuur en duurzaamheid, dan kun je voor advies 
ons mailen of bellen. Wellicht hebben wij ideeën of materi-
alen waardoor jullie project nog beter uit de verf komt. Mis-
schien kennen wij wel iemand die een gastles kan geven of 
kennen wij een interessante locatie die je kunt bezoeken.

IVN Natuuroudercursus
Na de zomervakantie geeft de IVN voor de 5e keer deze 
succesvolle cursus in en om Het Groene Huis. Kun je hulp 
gebruiken van (groot)ouders bij het begeleiden van leerlin-
gen bij natuuractiviteiten op school of bij excursies? Maak 
dan reclame voor deze praktische en inspirerende cursus. 
Sommige scholen betalen de cursus voor de ouders, om de 
drempel om mee te doen te verlagen. Want een natuurouder 
op school heeft echt toegevoegde waarde. De ervaring leert 
dat je enthousiaste groenouders krijgt die graag helpen bij 
lessen en excursies en soms zelfs zelf natuuractiviteiten orga-
niseren. Meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/cursussen-ivn-
amersfoort

NME-coördinatorencursus
Op dit moment hebben we nog geen NME-coördinatoren-
cursus ingepland. Dat gaan we wel doen op het moment dat 
er zich voldoende deelnemers hebben gemeld. Laat het ons 
weten wanneer jij en / of een collega deel zou willen nemen. 
De eerste deelnemer heeft zich inmiddels gemeld.
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Samen buiten zijn  
in de natuur!  

Spelen is leren!

Inhoud van de cursus
Met de cursus werk je aan een versteviging van de positie 
van de NME op school. Tijdens de bijeenkomsten, bespreken 
we het doel van NME, het nut van een NME-plan en een leer-
lijn. De deelnemers maken in eigen tijd een NME-plan en de 
planning waarin staat wat en wanneer de school aan NME 
doet. Daarvoor gebruiken de deelnemers een format die kan 
worden aangepast en ingevuld. Lees op pagina 18 en 19 over 
taken van de coördinator en op pagina 21 over A-scholen.

Praktische informatie
De cursus kost €80,00 en vraagt 6 uur cursustijd: 3 keer 2 uur. 
Daarnaast investeert de cursist tijd in het maken van een 
NME-plan. Wanneer er voldoende deelnemers zijn, plannen 
we in overleg met hen de cursusdata in. In principe kiezen we 
voor een middag, na schooltijd.

Voordelen van de cursus
Wanneer een leerkracht van de school de NME-coördinato-
rencursus heeft gevolgd, mag de school zich A-school noe-
men. Dat betekent dat je eerder mag reserveren dan scholen 
zonder NME-coördinator. Je weet dan zeker dat de producten 
die je graag wilt doen, nog beschikbaar zijn. Als je al A-school 
bent, kan nog een collega de NME-coördinator volgen. Je kunt 
dan samen de kar trekken. Bovendien behoudt de school 
wanneer één coördinator de school verlaat de A-status.
Een ander voordeel is dat jouw school werkt aan actualise-
ring van jullie NME-plan.

12



Kleuterbouw
Naam Product / Seizoen Thema Kosten

Afvalkoffer leskist duurzaamheid/zwerfafval
Mooi zo! leskist duurzaamheid/zwerfafval
Zwervend afval leskist duurzaamheid/zwerfafval
Droppie water leskist duurzaamheid/water

Boertjespad
excursie van de Stadsboerderij 
de Vosheuvel

natuur/boerderij
€25,00

Pronkepauw, hoe staan je ogen nou? 
excursie van de Stadsboerderij 
de Vosheuvel 

natuur/boerderij
€25,00

Lotje van de Brinkhorst themales winter natuur/boerderij
Met de kleuters naar de boerderij excursie naar de boerderij natuur/boerderij €35,00
Bosuitje excursie van info@natuurwijs.nl natuur       Zie website

Bosuitje
excursie van  
info@natuuriseenfeest.nl

natuur       Zie website

Bodem leskist natuur
Huisje-Boompje-Beestje-Pad themales winter natuur
Zo(e)merspad themales zomer natuur
Marij de bij leskist april t/m sept natuur
Imker Marij de bij excursie mei/juni natuur
Met kabouters het jaar rond leskist natuur

Op een grote paddenstoel
materiaalpakket champignons 
herfst 

natuur €6,00

Vierseizoenenspel leskist natuur
Vogelrestaurant leskist winter natuur €40,00
Vogelrestaurant navulpakket leskist winter natuur €25,00
Ikzelf leskist zintuigen
Alles voor een pannenkoek VERNIEUWD leskist voedsel/boerderij
Smaaklessen leskist voedsel
Even d’r uit! leskist allerlei/buiten

 

Het vervoer van de leskisten en materiaalpakketten moet de school zelf regelen.  
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Onderbouw
Naam Product / Seizoen Thema Kosten

Afvalkoffer leskist duurzaamheid/zwerfafval
Bodemgespuis en kriebeldiertjes leskist lente, zomer, herfst natuur/dieren

Boertjespad
excursie van de Stadsboerderij 
de Vosheuvel boerderij

natuur €25,00

Pronkepauw, hoe staan je ogen nou? 
Excursie van de Stadsboerderij 
de Vosheuvel

natuur/boerderij €25,00

Bosuitje excursie van info@natuurwijs.nl natuur       Zie website

Bosuitje
excursie van  
info@natuuriseenfeest.nl

natuur       Zie website

De verdwaalde boom leskist natuur
Groeien gaat vanzelf themales lente natuur
Ik zie, ik hoor wat jij niet ruikt leskist natuur/zintuigen
Kleding van dieren leskist natuur
Koos Konijn leskist natuur

Lieveheersbeestjesproject gastles van IVN voor groep 4 
mei / juni natuur

Slakken leskist natuur
Smullen maar themales herfst natuur
Van kippenvel tot winterjas themales winter natuur
Vlinders in de klas materiaalpakket mei/juni natuur €26,00
Wat leeft er in de sloot leskist zomer natuur
Zaden om te zaaien materiaalpakket voorjaar natuur  €15,00
De koeien van Boer Jan NIEUW excursie naar de boerderij voedsel/boerderij €35,00
Smaaklessen leskist voedsel
Voeding en bewegen leskist van de GGD voedsel
Stippenspel leskist allerlei/buiten
Even d’r uit! leskist allerlei/buiten

 

Het vervoer van de leskisten en materiaalpakketten moet de school zelf regelen.  
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Middenbouw

ZOZ

Naam Product / Seizoen Thema Kosten

Afvalkoffer leskist duurzaamheid/zwerfafval
Zwervend afval leskist duurzaamheid/zwerfafval
Onderzoekend afvalprikken gastles duurzaamheid/zwerfafval

Doe maar duurzaam NIEUW
begeleide themales  
escapehouse

duurzaamheid 

Dorstlessen leskist duurzaamheid/water
Klimaat en Water. Waterschap Vallei 
en Veluwe NIEUW

gastles op school
duurzaamheid/water/
klimaat

Afval, dat gooi je toch niet zomaar 
weg! 

leskist duurzaamheid/afval

Oud papier wordt nieuw papier leskist duurzaamheid/recycling
Bosuitje excursie van info@natuurwijs.nl natuur       Zie website

Bosuitje
excursie van  
info@natuuriseenfeest.nl

natuur       Zie website

Vraag het de natuur! leskistlente, zomer, herfst natuur/biomimicry
Bodemdieren kijk eens goed leskist lente, zomer, herfst natuur/dieren
Bomen en vruchten leskist herfst natuur
Bomen observeren leskist natuur
Braakballen leskist natuur
Dierenbescherming gastles natuur
Diersporen leskist natuur

Lieveheersbeestjesproject
gastles van IVN voor groep 5 
mei, juni

natuur

Mijn beste Park excursie o.l.v. jezelf mei, juni natuur
Pas je aan themales winter natuur
Vlijtig Liesje materiaalpakket mei, juni natuur/plantjes €25,00
Waterleven themales zomer natuur/water
Op zoek naar waterbeestjes leskist voorjaar, zomer, herfst natuur/water
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Bovenbouw

Naam Product / Seizoen Thema Kosten

Wereld Natuur Fonds gastles natuur
Het weerbericht leskist natuur/het weer
Wat een gezwam materiaalpakket chiitake herfst natuur/voedsel €6,00
Smaaklessen leskist voedsel
Superboerderij NIEUW op een boerderij voedsel/boerderij €35,00
Voeding en bewegen leskist van de GGD voedsel
Stippenspel leskist allerlei/buiten
Even d’r uit! leskist allerlei/buiten

Een ochtend in de middeleeuwen 
excursie naar Middeleeuws erf 
lente, zomer

geschiedenis €160,00

 

Middenbouw Vervolg

Naam Product / Seizoen Thema Kosten

Afvalkoffer leskist duurzaamheid/zwerfafval
Zwervend afval leskist duurzaamheid/zwerfafval
Zwerfafval vissen vaarexcursie duurzaamheid/zwerfafval
Onderzoekend afvalprikken gastles duurzaamheid/zwerfafval
Afval, dat gooi je toch niet zomaar 
weg! 

leskist duurzaamheid/afval

Duurzaamheid en techniek NIEUW begeleide themales duurzaamheid/energie €30,00
Duurzame Energie NIEUW begeleide themales duurzaamheid/energie €30,00
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Naam Product / Seizoen Thema Kosten

Energiek leskist zomer duurzaamheid/energie
Onderzoek ons klimaat leskist zomer duurzaamheid
Oud papier wordt nieuw papier leskist duurzaamheid/recycling
Plasticsoep Linke soep leskist duurzaamheid

Klimaat en Water. Waterschap Vallei 
en Veluwe gastles op school

duurzaamheid/water/
klimaat

Groentour ROVA excursie duurzaamheid/afval
Bomen observeren leskist natuur
Bomen en vruchten leskist herfst natuur
Bosuitje excursie van info@natuurwijs.nl natuur       Zie website

Bosuitje
excursie van  
info@natuuriseenfeest.nl

natuur       Zie website

Bijen leskist natuur
naar de imker bij bovenstaande leskist/excursie natuur
Dierenbescherming gastles natuur
Juweel van een paneel excursie door jezelf mei, juni natuur
Paddenstoelen leskist herfst natuur
Pissebedden waarom daar? leskist lente, zomer, herfst natuur
Vogels leskist natuur
Wereld Natuur Fonds gastles natuur
Zaden op reis themales herfst natuur
Wat zeg je? themales voorjaar natuur/communicatie
De kracht van kruiden VERNIEUWD materiaalpakket september natuur; o.a. voedsel €35,00
Check je melkpak excursie naar de boerderij voedsel/boerderij €35,00
Kaas maken leskist voedsel €30,00 melk
Smaaklessen leskist voedsel
Stippenspel leskist allerlei/buiten
Even d’r uit! leskist allerlei/buiten

Het vervoer van de leskisten en materiaalpakketten moet de school zelf regelen.  
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Aan de slag met het reserveren

A-scholen mogen 

reserveren vanaf 4 mei. 

Alle andere scholen 

vanaf 8 juni.
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Je kunt de producten van het CNME en van een aantal externe 
aanbieders reserveren via de digitale NME-gids: www.nmegids.nl/
amersfoort. 
A-scholen kunnen dat vanaf 4 mei 2020, alle andere scholen vanaf 
8 juni. Meer informatie over A-scholen lees je op pagina 21.

Werk voor de NME coördinator/contactpersoon
Degene die op school de NME coördineert, maakt meestal de reserve-
ringen voor de hele school. 
Wat moet je voordat je kunt gaan invoeren doen?
•  Geef alle collega’s het formulier waarop zij hun wensen kunnen 

aangeven.
•  Mail alle collega’s dit programmaboekje door, zodat zij op de hoog-

te zijn van nieuwe producten en de schema’s achterin dit boekje 
kunnen bekijken om hun keuzes te bepalen.

•  Wijs de collega’s op de digitale NME-gids: www.nmegids.nl/amers-
foort, zodat zij kunnen zien wat de diverse producten inhouden.

•  Verzamel de formulieren.
•  Houdt bij het reserveren rekening met jullie studiedagen, vakan-

ties, projectweken e.d. 
•  Kijk of het product dat de leerkracht heeft aangekruist, past bij het 

niveau van de groep.
•  Laat parallelgroepen zo mogelijk leskisten gezamenlijk gebruiken. 

NB. Dat geldt niet voor de leskist ‘Braakballen’.
•  Met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je aan de slag in de 

digitale NME-gids (vergeten? Bel het CNME). 
•  Controleer eerst de schoolgegevens: adres, contactpersoon, e-

mailadressen, groepen, leerkrachten, aantal leerlingen, natuuron-
derwijsmethode, vakanties, schooldagen en schooltijden. 
Als nog niet bekend is welke leerkrachten in het nieuwe schooljaar 
voor de groepen staan, voer dan de neutrale naam ’leerkracht 
groep 1 a’ enz. in. Zodra de namen van de leerkrachten bekend zijn, 



Ook tijdens het schooljaar kun je nog producten reserveren.
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vervang je die door de echte namen.
•  Noteer bij de reservering in de digitale NME-gids in het vakje ‘op-

merkingen’ hoeveel groepen met de leskist gaan werken.
•  Print in de eerste week na de zomervakantie het rooster uit voor 

alle leerkrachten. Dat heet in de NME-gids het besteloverzicht. Ko-
pieer het besteloverzicht, markeer met een marker voor elke groep 
op een kopie hun producten en deel die uit aan de collega’s. Zij 
kunnen dat rooster dan ophangen of overnemen in hun agenda’s.

Werk voor de leerkracht
•  Bekijk dit programmaboekje en let speciaal op alles dat voor het 

eerst wordt aangeboden.
•  Kijk op de digitale NME-gids: www.nmegids.nl/amersfoort, zodat 

je kunt zien wat de diverse producten inhouden.
•  Op het formulier dat je van de NME-coördinator/contactpersoon 

hebt gekregen, vul je in wat je graag wilt doen in het komende 
schooljaar. Geef aan welke dag en tijd je het beste uitkomen. Houd 
rekening met vakanties en studiedagen. Met die gegevens kan de 
NME-coördinator/contactpersoon de producten reserveren.

•  Let bij het inplannen van de themalessen op de begintijd. De eer-
ste lessen starten soms om 9.00 uur. Kun je dan al aanwezig zijn? 
Zo nee, kies dan voor een latere les.

•  Lever het formulier in bij de NME-coördinator/contactpersoon, 
zodat hij/zij alle producten voor de hele school kan reserveren.



HALEN EN BRENGEN VAN MATERIAAL
Alle leskisten en materiaal-pakketten zijn op te halen in Het 
Groene Huis. Na afloop van de uitleenperiode moeten de 
leskisten gecontroleerd en schoon terug worden gebracht. 
Materiaalpakketten mag de school houden. Alleen van het 
materiaalpakket ‘Vlinders in de klas’ moeten de materialen 
retour.
Tips voor het organiseren van het halen en brengen
•  Als één persoon (bijvoorbeeld de conciërge of een ouder) 

de totale bestellijst beheert en het transport regelt, helpt 
dat bij de efficiëntie van de logistiek.

•  Eén persoon alle materialen tegelijkertijd laten vervoeren, 
scheelt tijd en brandstof. Dan hoeven niet meerdere men-
sen materiaal te halen. 

•  Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal, is het soms 
nodig een auto te gebruiken met veel laadruimte. Je kan 
bij het CNME informeren naar het volume per keer. 

HERINNERINGSMAILS
Het planningsprogramma verstuurt ruim voor een uitleen-
periode van een leskist, de ophaaldatum van een materiaal-
pakket en voor elke activiteit zoals een themales een mail om 
je te herinneren aan je reservering of bestelling. Van activi-
teiten die niet door het CNME worden georganiseerd sturen 
wij geen herinneringsmail. Dat betreft de excursies of (gast-)
lessen van de Dierenbescherming, de WNF, de ROVA, het Wa-
terschap en de Stadsboerderij de Vosheuvel, onderzoekend 
Afvalprikken, Bosuitje en het Lieveheersbeestjesproject.

Praktische tips
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Sommige scholen hebben een streepje voor
A-scholen

Een A-school vindt NME belangrijk en profileert zich door natuurlessen, projecten en soms 
zelfs met een groen schoolplein. A-scholen zijn op een gestructureerde manier bezig met NME. 
Zij hebben een NME-plan en een doorlopende leerlijn. Daar zijn scholen mee gestart nadat één 
leerkracht de NME-coördinatorencursus heeft gevolgd.
Het grote voordeel is dat A-scholen met voorrang mogen reserveren. Zo is gegarandeerd dat ze 
kunnen doen wat ze in hun leerlijn, hun vastgestelde programma, hebben gezet. De nieuwste 
en populairste producten gaan over het algemeen naar A-scholen. 

Een school waar (nog) niemand de NME-coördinatorencursus heeft gevolgd, noemen we een 
B-school. Zo’n school heeft meestal geen NME-plan en er is geen leerlijn opgesteld i.s.m. het 
CNME. Een maand later dan de A-scholen, mogen de B-scholen reserveren. 

B-scholen

C-scholen
Scholen die maximaal 2 leskisten en geen themalessen reserveren, zien wij als een C-school. 
Een C-school mag een leskist niet langer dan 1 periode lenen en het maximum aantal is 2 
leskisten. Wel mogen zij materiaalpakketten of een les op een boerderij afnemen. Wil de 
school een themales doen of de les ‘een ochtend in de middeleeuwen’, een andere gastles of 
excursie van het CNME of meer dan 2 leskisten gebruiken, dan brengen we net als B-scholen 
abonnementskosten in rekening.
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KOSTEN A- EN B-SCHOLEN
Het abonnementsbedrag voor A- en B-scholen is  
€ 11,00 per groep per jaar. Daarvoor kun je onbeperkt 
leskisten en themalessen voor je school reserveren. 

Voor begeleide lessen en materiaalpakketten betaal je 
wel een extra bijdrage. Die prijzen staan in dit boekje en 
in de NME-gids. De rekening voor de abonnementskos-
ten en de kosten van de betaalde producten ontvangt 
de school aan het eind van het schooljaar.

De kosten van ‘Boertjespad’ en ‘Pronkepauw, hoe staan 
je ogen nou?’ verrekent de school met de Stadsboerderij 
De Vosheuvel. 

De lessen naar de boerderij worden in rekening ge-
bracht door Boerderij in de Kijker.

KOSTEN C-SCHOLEN
C-scholen betalen geen abonnementskosten. Zij beta-
len voor het gebruik van een leskist € 20,00. Ook kan 
een C-school materiaalpakketten bestellen of een les 
naar een boerderij reserveren. Hiervoor krijgt de school 
aan het eind van het jaar een rekening.  

De kosten van ‘Boertjespad’ en ‘Pronkepauw, hoe staan 
je ogen nou?’ verrekent de school met de Stadsboerderij 
De Vosheuvel.

De lessen naar de boerderij worden in rekening ge-
bracht door Boerderij in de Kijker.

Wanneer een C-school in de loop van het jaar toch 
thema-lessen of meer leskisten af wil nemen, kan de 
school overstappen op een abonnement als B-school. 

Annulering
Boerderijeducatie: Kijk voor de annuleringsvoorwaarden voor 
wat betreft de lessen naar de boerderij op www.boerderijin-
dekijker.nl
Een ochtend in de middeleeuwen: Bij annuleren binnen 
7 dagen ervoor (of niet komen op de dag zelf): wij brengen 
het gehele bedrag in rekening. Annuleren in een periode van 
vier weken voor de les: wij brengen de helft van het bedrag in 
rekening. Annuleren langer dan vier weken voor de les: geen 
kosten.
Materiaalpakketten moeten worden betaald als het CNME ze 
heeft besteld.
Vaarexcursie Zwerfafval vissen: Afzeggen kan tot 1 week voor 
de vaardatum (maar is niet wenselijk).
Scholen die later afzeggen of onaangekondigd niet komen 
opdagen, krijgen een rekening van 100 euro.

Betaalde themalessen duurzaamheid: Bij annulering kor-
ter dan een maand voor de lesdatum wordt het dubbele 
bedrag in rekening gebracht. Het CNME betaalt namelijk 
voor de helft mee aan de loonkosten van de gastdocent. De 
gastdocent brengt wel het volledige bedrag in rekening bij 
het CNME, dus dat bedrag komt dan geheel ten laste van de 
school.
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Contactgegevens

Centrum voor Natuur en Milieu 
Educatie Amersfoort

Contactpersonen:   Sjoke Bosch, Joost Buddingh,  
Magda Fafara, Brigit Kuypers

Adres:  Het Groene Huis
 Schothorsterlaan 21
 3822 NA  Amersfoort
Telefoon educatie:  033 4695205
E mail:  cnme-scholen@amersfoort.nl
Website:  www.hetgroenehuisamersfoort.nl

Adres voor de themales ‘Lotje op De Brinkhorst’ op  
Natuurboerderij De Brinkhorst:
Adres: Wageningseberg 43
 3825 GR  Amersfoort
Telefoon:  033 8881780
Mobiel:  06 53429835
E mail:  eveldman@sro.nl

Activiteiten 
reserveren:  www.nmegids.nl/amersfoort

                 @HetGroeneHuisAmersfoort

Wil je je 
aanmelden voor de 

nieuwsbrief?  
Dit kan op de website

hetgroenehuisamersfoort.nl/
nieuwsbrief
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