
Activiteiten, excursies en natuurlessen in of rond schoolomgeving 

Je wilt toch naar buiten, maar een excursie of gastles is op dit moment niet toegestaan wegens de 

corona maatregelen. Omdat de scholen ook moeten sluiten en na de kerstvakantie thuisonderwijs 

gegeven gaat worden, zitten er ook NME activiteiten bij die leerlingen in hun eigen omgeving kunnen 

uitvoeren. Wij hopen jullie hiermee toch van inspiratie te kunnen voorzien.  

 

De Bastei, GGD, Marant & IVN -  leskisten 

Het is jaarrond mogelijk om leskisten aan te vragen. Dit kan bij De Bastei, GGD en Marant. Hierbij 

staan de thema’s natuur, techniek en gezondheid centraal. De Bastei is tevens een aantal leskisten 

aan het vernieuwen. Welke dat zijn, staat in de digiplanner vermeld. En wist je dat er ook losse 

uitleenmaterialen te leen zijn? Denk bijvoorbeeld aan een set microscopen. Op LessonUp vind je 

vervolgens bijpassend lesmateriaal.  

Ook staan er een aantal leskisten van het IVN in de digiplanner, denk aan het kabouter- en egelpad, 

de bosleskist, vogelleskist en de schoolomgevingskist. Deze kunnen ook door de docenten zelf 

uitgevoerd worden. Eventueel kunnen leerlingen van groep 8 de groepjes mee begeleiden.  

Ga direct naar de digiplanner  

 

Wetenschapsknooppunt Wageningen 

Kant en klare lessen met o.a. de volgende thema’s: ‘bloemen en bestuiving’, ‘een windmolen in mijn 

achtertuin’, ‘ons klimaat’ en ‘waar komt mijn eten vandaan’? 

Klik hier voor meer informatie en de lessen.  

 

Vogelbescherming  

Leerlingen kunnen in januari thuis meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Van te voren kun je 

de vogelkennis testen met een quiz. Ook voor de Tuinvogeltelling staan er lessen klaar op LessonUp. 

 

Staatsbosbeheer i.s.m. Natuurwijs – schoolomgevingsopdrachten 

Van knutselen, rekenen, taal, techniek opdrachten, tot muziek, beweeg en eet- en drink opdrachten. 

Ook geschikt voor thuisonderwijs. Klik hier om direct naar de les ideeën te gaan.  

 

WNF – Toekomstkunde 

Toekomstkunde is gratis lesmateriaal voor het basisonderwijs over natuur, klimaat, duurzaamheid en 

wilde dieren. Met de lessen ontdekken kinderen zelf wat zij kunnen doen voor een duurzamere 

toekomst. Leerkrachten kunnen de lessen gebruiken om thema's zoals duurzaamheid op een 

eenvoudige manier een belangrijke plek te geven in hun onderwijs. Ook ouders kunnen zich 

aanmelden om het lesmateriaal te ontvangen. Klik hier voor Toekomstkunde.  

 

Buitenlessen 

Per groepsniveau en vak staan er meer dan 70 lessen op deze website, die je allemaal uit kan voeren 

op je schoolplein of in de schoolomgeving. Ideaal toch? 

  

https://www.lessonup.com/nl/lessons/?text=microscopie
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wetenschapsknooppunt/Ons-aanbod/Lesmateriaal/Download-lesmateriaal.htm
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogelvriendelijke-schoolpleinen
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/in-de-klas
https://www.staatsbosbeheer.nl/doe-opdrachten-voor-in-de-tuin
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde
https://buitenlesdag.nl/buitenlessen/


ESERO – European Space Education Resource Office 

Thuisonderwijs, betekent dat ook langer opblijven? Dan kan je namelijk naar de sterren kijken! En de 

juf of meester vertelt wat je allemaal kan zien, met deze kant en klare lessenseries over de 

ruimtevaart. Ook te selecteren op klassen niveau.  

 

Natuurmonumenten – Spelenderwijs knutselen 

Op avontuur gaan? Dat doe je natuurlijk buiten. Lekker hangen in de wind of stampen in een plas. 

Leer hoe je dieren helpt of knutsel mooie dingen met vondsten uit de natuur. Natuurmonumenten 

heeft laagdrempelige activiteiten verzameld om thuis te doen.  

 

Gastlessen in de klas 

Mag je nog externen ontvangen in je school? Kijk dan in de digiplanner eens naar de gastlessen. 

Tevens is het mogelijk om degene die de gastles geeft, ook te vragen of hij/zij buiten plaats kan 

nemen in een buitenleslokaal.  

 

Madame Poubelle in de klas óf thuis? 

In 2017 hebben alle kleuterklassen van Nijmeegse basisscholen het boek ‘Madame Poubelle’ 

ontvangen. In dit boek wordt het thema hergebruik en duurzaamheid, op een laagdrempelige manier 

behandeld voor de kleuterklassen. Op de site van uitgeverij Joleijt is er een bijbehorende kleur- en 

knipplaat te bestellen en kun je het YouTube liedje over Madame Poubelle vinden. Geschikt voor 

thuisonderwijs. Zodra de scholen weer open gaan, kan Madame Poubelle ook een bezoek brengen 

aan de klas en bijvoorbeeld helpen met het geven van knutsellessen met afval. Deze activiteit is te 

boeken via de digiplanner.  

Uitgeverij Joleijt is ook bezig met een nieuw boek, voor leerlingen van 6-8 jaar. In dit boek gaat het 

om het duurzaam ruilen van groenten en fruit die de personages Floortje en Fleur in hun moestuin 

overhebben. Dit boek is binnenkort beschikbaar.  

 

http://www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/speeltips
https://www.debastei.nl/nl/educatie/nme-nijmegen/digiplanner
http://www.madamepoubelle.nl/

