Lespakket/Training
Programma-aanbod – overzicht 2015 – 2018

N.b. Als organisatie en bij onze uitvoering van de lessen houden wij rekening
met de eisen en behoeften van de school. Zo letten wij op het type onderwijs
en voldoen onze lessen aan de gestelde kerndoelen en SLO-onderwijs eisen
van het Ministerie van Onderwijs.

www.educatiepit.nl

Pedagogische Groeneducatie voor
het basisonderwijs
Lespakket: De natuur, de stad, de tuin & jij
Vanuit gedrevenheid en passie voor de natuur en het leven is dit lespakket
ontstaan en gecreëerd. “Vooruit de natuur weer in” zou je kunnen zeggen.
Gelukkig komen steeds meer mensen tot het inzicht hoeveel meerwaarde de
natuur heeft in alle opzichten. Wat wij hier neerzetten
is kinderen op een speelse manier het contact laten
maken. De veelzijdigheid tonen vanuit wie en wat je
zelf al bent. Hoe wij dat doen?
 Kinderen kunnen knutselen en dat vinden ze erg
leuk om te doen, zelf creëren. Laten wij dat dan
doen met recycle materiaal zodat zij zich bewust worden van de impact. En wat
er ontstaat benutten wij weer in de tuin.
 Kinderen kunnen zich inleven en empathie tonen. Laten wij dit nou gebruiken
om de invloed hiervan in een experiment toe te passen. Zo ontdekken zij wat
hun invloed op het leven is.
 Kinderen zijn leergierig en houden van competitie. Zo ervaren zij hun grenzen
en krijgen grenzen bij de lesstof. Laten wij dit dan juist inzetten om dit te
beantwoorden door een kennisquiz met leerzame, grappige en gekke feitjes.

EducatiePit is mede tot stand
gekomen door de subsidie van
Leefbaarheid@Brabant

8 leerzame & verdiepende natuurlessen:
Doelgroep: Groep 3 t/m 8
Wat we doen

Wanneer - Waar

1). Het Oogstfeest; de natuur vieren

Aug. & Sept. Buiten

2). Nieuwe kansen; de natuur "recycled" zich

Okt. & Nov. Binnen

3). Onze plaats in de wereld; de natuur en wij

Nov. & Dec. Binnen

4). Het zaaiplan; de natuur als creatiebron

Jan. & Febr. Binnen

5). Een goede bodem; het halve werk

Mrt. & Apr. Buiten

6). Handen uit de mouwen; de natuur verzorgen

April & Mei buiten

7). Onkruid; de natuur helpen

Mei & Juni buiten

8). Terugblik, samenvatten lesstof

Jun. & Jul. buiten

“De natuur, de stad, de tuin & jij”
Kosten- en inhoudsoverzicht van het lespakket en de training
Wij bieden 3 vormen aan:

1) Enkel het lespakket “De natuur, de stad, de tuin & jij”
- Dit zijn de lesformulieren (docentenvellen) voor 8 lessen met voldoende
lesvariatie om door de docent naar eigen wens de les in te delen en vorm te
geven.
- Voldoende werkboekjes voor iedere leerling
Hierbij gaan wij uit van al ervaren docenten die thuis zijn in het groen,
voldoende beschikken over kennis en tijd om de kinderen a.d.h.v. dit geboden
lespakket mee te nemen.

2) Het lespakket “De natuur, de stad, de tuin & jij”gecombineerd met
een training.
- Dit zijn de lesformulieren (docentenvellen) voor 8 lessen met voldoende
lesvariatie om door de docent naar eigen wens de les in te delen en vorm te
geven.
- Voldoende werkboekjes voor iedere leerling
- De training bestaande uit 3 blokken gegeven door de oprichters van
EducatiePit voor docenten en/of betrokkenen.
In deze training zit:
o Een introductie met uit volledige uitleg van het lespakket en toelichting
o Een verdieping van de materie met praktische toepassing en insteek van
het lespakket.
o Een concrete samenwerkdag waarin de docenten worden meegenomen
om het lespakket zelf te ervaren.

3) Het lespakket “De natuur, de stad, de tuin & jij”gecombineerd met
het inhuren van de 2 docenten/oprichters van EducatiePit voor alle lessen.
- Dit zijn de lesformulieren (docentenvellen) voor 8 lessen met voldoende
lesvariatie om met de docent in overleg naar eigen wens in te delen en vorm
te geven.
- Voldoende werkboekjes voor iedere leerling
- Sophie Gruijters & Jael Nouhet komen zelf maandelijks het lespakket geven.

Wilt u met uw school het Lespakket
De natuur, de stad, de tuin & jij beleven?

Mogelijk in heel Noord-Brabant
Overleg voor maatwerk is eerder regel dan uitzondering!

Of liever de training zodat u het pakket erg voordelig zelf
kunt draaien?

Neem contact op met EducatiePit.nl

info@educatiepit.nl
Jael Nouhet

0648470319

info@natuurpedagoog.nl

Sophie Gruijters

0643037716

sophie@transfarmers.nl

www.educatiepit.nl
Met vriendelijke groet!

