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IVN werkt aan het vergroten van betrokkenheid van mensen bij natuur, milieu en landschap, gericht op een duurzame samenleving 

IVN-a fdel ing Veenendaal -Rhenen  
Mediatheek /  NME-centrum 
 
Prins Willem-Alexanderpark 317 
3905 CK  VEENENDAAL 

   0318 – 589 555  (tijdens openingsuren wo 14-16 uur) 

  leskisten1@ivnveenendaal - rhenen.nl  

     www. ivn.n l /afdel ing/veenendaal -rhenen  
 
datum: 17 januari 2022 

 

Doelstelling 
• Opbouwen van een brede collectie op het gebied van natuur en milieu 

• Handen en voeten geven aan natuuronderwijs en milieueducatie 

• Kennis vergroten van gidsen, politici, ambtenaren en andere geïnteresseerden 
 

Coördinator en contactpersoon 
Suze Hörchner,  0318-513 613,  ghorchner@planet.nl. 
 

Openingstijden 
Woensdag van 14:00–16:00 uur of na afspraak met de coördinator van de mediatheek. 
LET OP: Gesloten tijdens de schoolvakanties en in de maanden juli en augustus.  
 

Waarvoor kunt u bij ons terecht? 
• Uitleen van leskisten, ontdekdozen 

• Uitleen van allerlei ander ondersteunend materiaal 

• Uitleen van achtergrondinformatie 

• Uitleen van boeken, kinder- en jeugdboeken, cd’s, dvd’s 
 

 
 

Voor wie? 
Voor leerkrachten/stagiaires basisonderwijs en buitenschoolse opvang, voor IVN-leden, gidsen, 
beleidsmakers en iedereen die aan de slag wil met natuur en milieu.  
 

Voor de jeugd: 
• Boeiende boeken met veel illustraties en foto’s 

• Boekjes met spelletjes in en met de natuur enz.  

• Informatie- en illustratiemateriaal voor spreekbeurten en werkstukken 
 

mailto:leskisten1@ivnveenendaal-rhenen.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
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Kosten? 
Een kist lenen kost € 5,--, een koffer of ontdekdoos € 2,--. Overige materialen zijn gratis.  
De borgsom voor leskisten is € 7,50, voor boeken, cd’s, leskoffers, ontdekdozen enz. is dit € 3,--.  
Leden en donateurs lenen gratis en betalen geen borgsom. 
Schade aan of verlies van materialen dient uiteraard vergoed te worden. 
Scholen en kinderopvangorganisaties met een servicelidmaatschap maken gratis gebruik van de 
mediatheek. 
 

Collectie 
U kunt rustig zelf zoeken in de kasten of in 
de catalogus op de computer, maar wij 
willen u ook graag helpen. Onze collectie 
bestaat uit ongeveer 3.000 eenheden.  
Er zijn boeken, rapporten, inventarisaties, 
tijdschriften, posters, diaseries, dvd’s, cd’s, 
leskisten en leskoffers, lespakketten, 
lessuggesties, ontdekdozen, werkbladen, 
veldwerkmateriaal, spellen en nog veel 
meer.  
 
Een belangrijk deel van onze collectie is speciaal voor gebruik op scholen. U kunt met veel van dit 
materiaal zonder veel voorbereiding aan de slag. Wilt u wat dieper in een onderwerp duiken, dan kunt 
u in onze mediatheek veel achtergrondinformatie vinden. 

 

Leskisten en leskoffers 
Waar in het vervolg van de tekst ‘leskisten’ staat wordt ook ‘leskoffers’ bedoeld. 
Leskisten bevatten leer- en hulpmaterialen voor leerkracht en leerling om een bepaald thema of 
onderwerp in of buiten de klas uit te werken. Naast concrete leer- en hulpmaterialen zijn meestal 
bijgevoegd: 

• handleiding voor de leerkracht met suggesties hoe met deze leskist te werken 

• werkbladen om te kopiëren voor de leerlingen 
 

 
 
Veel leskisten zijn te groot en/of te zwaar om per fiets te vervoeren. Een auto of - milieuvriendelijker - 
een fietskar is hiervoor nodig. Leskoffers kunt u wel per fiets vervoeren. 
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Overzicht leskisten en leskoffers                   januari 2019 

Nummer Onderwerp Soort Geschikt voor groep(en) 

2 Het weer Kist (3  4) 5  6  7  8 

4A Bijen Kist 1  2  3  4  5  6  7  8 

4B Bijen (2de leskist, bijenkast) Kist 5  6 

5 Paddenstoelen voor peuters en kleuters Kistje 0  1  2 

8 Papier maken Tas 1  2  3  4  5  6  7  8 

10 Kabouterpad Kist 1  2  3 

12 Lucht Koffer 1  2  3  4  5  6  7  8 

13 Energie Koffer 1  2  3  4  5  6  7  8 

14 Bomen Koffer 1  2  3  4  5  6  7  8 

15 Water Koffer 1  2  3  4  5  6  7  8 

17 Boomfeestdag Kist 1  2  3  4  5  6  7  8 

18A / 18B Spelen met water Kist 1  2 

19 Slootonderzoek Kist 6  7  8 

20 Afval (Pieter de Pier) Kist 1  2 

21 Afval, doe er wat mee Kist 7  8 

22 Kleine beestjes Kist 3  4 

23 Stadsvogels Kist 6  7  8 

24 Duurzame energie 2 Kisten 7  8 

25 Fossielen Kistje 8  V.O. 

26 Smaaklessen Kist 1  2  3  4  5  6  7  8 

27 Spelen met chemie Kist 6  7  8 

28 Lieveheersbeestje Kistje 0  1  2  

29 Riolering - van de pot en van de put 

(regenwater en afvalwater) 

Kistje 1  2  3  4  5  6  7  8 

30 Meten en wegen Kist 5  6  7  8 

31 Kluts (dieren en hun biotoop) Kist 5  6 

32 Jopie Mol Doos 1  2 

33 Kaas maken 2 kisten 1  2  3  4  5  6  7  8 

34 Magneten ontdekhoek Kist 3  4 

36 Weerbericht Kist 5  6 

37 WonderWeb Kartonnen 
koffer 

5  6 

38 Spelletjes in de natuur / Scharrelkids Kist 1  2  3  4  5  6  7  8 

39 Grijs, Groen & Gelukkig / Natuurkoffer 
Groen doet Goed 

Kist Ouderen en 
lichtdementerenden 

40 Tiny Forest ranger lesbox Kist 1  2  3  4  5  6  7  8 

    

    

    

    

 ( ) = mogelijk met aanpassing   
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Ontdekdozen 
Een ontdekdoos heeft de grootte van een schoenendoos, waarin zich een beknopte handleiding, 
opdrachtkaartjes en materiaal bevinden. De leerlingen werken zelfstandig in kleine groepjes met een 
ontdekdoos. 
 

Overzicht ontdekdozen         januari 2019 

Nummer Onderwerp: Geschikte leeftijd: *) 

O1A / O1B Geluid circa 9 jaar 

O2 Ruiken circa 8 jaar 

O3 Kleuren circa 7 jaar 

O4A / O4B Zaden circa 10 jaar 

O5A / O5B Vloeistoffen circa 9-12 jaar 

O6 Water circa 11 jaar 

O7A / O7B Hout circa 12 jaar 

O8A / O8B Het oog circa 10-12 jaar 

O9 Elektriciteit circa 10 jaar 

O10 Drijven en Zinken circa 10-12 jaar 

O11 Lucht en water circa 9-10 jaar 

O12 Veren circa 8–10 jaar 

O13 Muziek in elastiek circa 8-10 jaar 

O14 Magneten circa 5-7 jaar 

O15 Spiegels circa 8 jaar 

O16 Zintuigen circa 3 jaar 

*) Met enige aanpassingen zijn de ontdekdozen ook in andere leeftijden/groepen te gebruiken 
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Spellen en Diversen                     januari 2019 

 Nummer Onderwerp Geschikte leeftijd Aantal spelers 

S 1A / 1B Natuurbingo vanaf 4 jaar max. 30 (48) spelers 

S 2 Milieubingo vanaf 11 jaar max. 50 spelers 

S 3 Geurenlotto vanaf 4 jaar 1-5 spelers 

S 4 Dieren- en plantenbingo vanaf 8 jaar max. 36 spelers 

S 5 Dierenbeschermersspel 6-12 jaar max. 30 spelers 

S 6 Vierseizoenenspel 4-6 jaar max. 30 spelers 

S 7 Paddenstoelenjacht vanaf 8 jaar 2-8 spelers 

S 8 Web of Life vanaf 8 jaar max. 30 spelers 

S 9 Biodiversiteit 8-14 jaar 3-4 spelers 

S10 Memospel Vogels 3-7 jaar 2-4 spelers 

S11 Memospellen (diverse thema's) vanaf 4 jaar 2-4 spelers 

S12 Kwartetspellen (diverse thema's) vanaf 4 jaar 2-4 spelers 

S13 Dominospellen (diverse thema's) vanaf 4 jaar 2-4 spelers 

S14 Kaartspellen (diverse thema's) vanaf 4 jaar 2-4 spelers 

S15 50 Natuur Doekaarten (3x) 4-12 jaar n.v.t. 

S16 Potloepen (18x in kist) n.v.t. n.v.t. 

S17 Opzetloepen (18x in kist) n.v.t. n.v.t. 

S18 Insectenzuigpotjes (15x) n.v.t. n.v.t. 

S19 Slakkenhotel n.v.t. n.v.t. 

S20 Weegmateriaal (balans, emmers, touw) n.v.t. n.v.t. 

    

    

    

    

( ) = mogelijk met aanpassing  

 

Lespakketten 
Naast de vertrouwde leskisten hebben wij veel lespakketten over allerlei onderwerpen. Het is meestal 
niet nodig de lespakketten te reserveren.  
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Vlinders in de klas 
Het meemaken van de ontwikkeling van eitje naar rups tot pop en van pop tot vlinder is een prachtige 
belevenis voor elk kind. Deze leenset bestaat uit een vlinderkweekkast, lespakket, vlinderboek en 
zoekkaarten . U dient zelf een vlinderkweekset met eitjes, rupsen en poppen te bestellen bij de 
Vlinderstichting in Wageningen en te zorgen voor koolbladeren als voedsel voor de rupsen.  
Website: www.vlinderstichting.nl/onderwijs.php?id=44. 
 
 

Overige materialen 
Het IVN-informatiecentrum beschikt over diverse andere materialen om uw natuurlessen te 
verlevendigen. U kunt een keuze maken uit boomschijven (meerdere houtsoorten), microscopen, 
verrekijkers, insectenzuigpotjes, vogelnestjes (verschillende bouwwijzen), vlinderkweekkasten, 
vogelveren, wormenbakken, vuilgrijpers, visnetjes, heel veel spellen en spelletjes, handpoppen, 
thermometers, allerlei geplastificeerde zoekkaarten en nog veel meer. 
 

   

 
 

Hergebruik materialen 
Overbodige materialen zoals natuur- en milieuboeken, aquaria, opgezette dieren, kooien, oude platen 
en posters maar ook folderbakjes, en veren –of schelpencollecties kunnen wij vaak nog goed gebruiken. 
Neem even contact op voordat u ze wegdoet. 
 
 

Overig aanbod voor scholen 
Kijk voor het aanbod van excursies en de mogelijkheden van de educatieve tuin bij de werkgroep 
Scholen respectievelijk "De Groenhof" met Tuin. 
Website: www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen 

http://www.vlinderstichting.nl/onderwijs.php?id=44

