
GROEN, GEZOND EN CIRCULAIR



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. 

Inspiratiedag Voortgezet Onderwijs
Donderdagmiddag 7 november zijn alle docenten van het voortgezet onderwijs welkom
voor een inspiratiemiddag. Ben je als docent werkzaam in het vakgebied science, biologie,
aardrijkskunde, economie of werkt u als mentor? Kom dan naar Het Groene Huis en volg 
één van onze drie sessies. Ontdek ons aanbod aan groene projecten voor uw school en 
leerlingen. Ontmoet docenten van Amersfoortse middelbare scholen en laat je inspireren! 

Veldwerk biologie. Verschillende VO scholen organiseren al jaren ‘veldwerk biologie’ bij 
het CNME Amersfoort. Leerlingen gaan in dit project belevingsgericht aan de slag met 
verschillende opdrachten middels veldwerk. Alle zintuigen worden hierbij aangesproken! Er 
zijn opdrachten van bodemdieren tot bloeiende planten. Ook is er de mogelijkheid gebruik 
te maken van een digitale binoculair. Op de inspiratiedag zal de binoculair gepresenteerd 
worden en kunt u zelf een van de opdrachten ervaren! 

Groen & Gezond In deze sessie bespreken we de mogelijkheden tot projecten gericht 
op voeding en bewegen. Ontdek en ga aan de slag met de verschillende opdrachten die 
mogelijk zijn: ’Eetbare wilde planten?!’, de ‘Daily Mile’ en probeer zelf de Smoothie fiets! 
Tijdens deze sessie zullen er nieuw ontwikkelde opdrachten gepresenteerd worden. Het 
project Groen & Gezond is ook geschikt om binnen de schoolomgeving uit te voeren.

Duurzaam & Circulair Vind input voor jullie project over duurzaamheid. In deze sessie is aan-
dacht voor de persoonlijke bewustwording van leerlingen. Met het eenvoudige stappenplan, 
de piraminder en de keuzeboom, ontdekken leerlingen hoe ze hun negatieve impact op de 
aarde kunnen omzetten in een positieve bijdrage. We laten ook zien hoe Amersfoort werkt 
aan het verduurzamen van de stad. Samen kijken we hoe de vertaalslag naar jullie project of 
school gemaakt kan worden. 
 



15.45 uur Inloop met koffie en thee 

16.15 uur Welkom

16.25 uur  Deelsessies naar keuze:  
Veldwerk biologie,  
Groen & Gezond,  
Duurzaam & Circulair  

17.30 uur  Informeel napraten met  
een hapje en een drankje

Programma
7 november THEMA’S VAN DE INSPIRATIEDAG

• Veldwerk biologie

• Groen & Gezond uitje VO

• Duurzaam & Circulair

INFORMATIETAFEL
• Wedstrijd profielwerkstukken 

duurzaamheid

• Zwerfafval projecten

• Praktijkopdrachten

• Technotrend met Young 

Innovators Programma & Energy 

Challenges

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



Welkom bij de inspiratiedag!
Meld je aan door een mail te sturen naar:
ma.fafara@amersfoort.nl. Geef bij de aanmelding door bij welke
school je werkt, de gewenste sessie en de naam/namen en 
mailadressen van de leraren. Heb je al een concrete vraag of een 
idee, aarzel niet om te mailen! Wij kunnen daar rekening mee 
houden in het programma.

De inspiratiemiddag 
wordt gehouden  
in Het Groene Huis 

Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

 


