
  

Het scholenwerk, wat houdt dat in? 

Bij IVN Heeze-Leende kennen we o.a. 

natuurgidsen die aan educatie voor 

volwassenen doen en schoolgidsen voor 

jeugdeducatie. De schoolgidsen trekken 

met de kinderen van de basisscholen in 

onze gemeente regelmatig de natuur in. 

Op een leuke en speelse manier wordt dan 

buiten een “natuurles” gegeven. Deze 

natuurlessen behoren vaak tot een project 

dat al op school gestart is. 

 

 
 

Dit zijn de projecten die we aanbieden:  

 

Projecten voor groep 1 en 2: 

 

Kabouterpad: Een herfstwandeling met 

leer- en beleef- opdrachtjes over de 

natuur.  

Pinkeltje: Een zaaiproject waarbij de 

kinderen waarnemen hoe een zaadje kan 

uitgroeien tot een plantje.  

Projecten voor groep 3 en 4: 

 

Boerderijproject: Een project voor 

leerlingen van groep 3, waarbij dieren op 

de boerderij centraal staan.  

 

Ganzenspel: Groep 4 voert opdrachten uit 

gericht op natuurbeleving in hun 

omgeving. 

 

 
 

Projecten voor groep 5 en 6: 

 

Voorjaar in de berm: Een project waarbij de 

relatie tussen plant, dier en mens dicht bij 

huis bekeken wordt. 

Water: Het leven van plant en dier in en bij 

het water wordt onderzocht. 

 

Projecten voor groep 6 en 7 

Bos en Bodem: Het bos staat centraal met 

de functie die zij heeft voor mens en dier. 

Heide: De geschiedenis van de heide, het 

beheer en de dieren en planten die in  

deze omgeving voorkomen. 

 

Boomfeestdag: Alle kinderen van groep 7 

mogen dan een boom/struik planten. De 

gemeente stelt ons in staat deze dag te 

organiseren. 

 

 

 

Project Eigen Dorp: Bedoeld voor kinderen 

van groep 8. Een deel van de leerlingen 

doet een heemkundige wandeling door het 

dorp, de anderen hebben een practicum 

binnen, waarbij onderdelen uit eerdere 

projecten meer verdieping krijgen. 

 

 



  

 

Interesse om mee te doen? 

Nieuwe gidsen zijn van harte welkom. Voor 

de projecten die je kiest krijg je  

voorbereiding en bijscholing. Daarna loop 

je met een ervaren gids mee. De projecten 

zijn in het voor- en najaar en duren vaak 3 

weken. Je kan zelf aangeven hoe vaak je 

beschikbaar bent voor een project.  

 

 
 

Meer informatie over het Scholenwerk? 

Neem contact op met één van onze 

coördinatoren: 

• Wilhelmien van de Paal 

• José Verbeek 

Email: scholenwerk@ivnheezeleende.nl   
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