
De organisatie van een buitenles 
 
Maak vooraf duidelijke afspraken samen met de kinderen. 
Je voorkomt ordeproblemen door een goede organisatie en een goede voorbereiding. 
 
De regels 
Bedenk samen met de kinderen de 10 regels en afspraken voor buiten en hang deze in de klas op. 
1. Ik stoor geen andere kinderen. 
2. We gaan niet spelen want het is een les (bomen klimmen, met water spelen). 
3. Als iemand een materiaal vastheeft, dan is dat niet van mij en wacht ik mijn beurt af. 
4. Ik ga goed met de planten en dieren om. 
5. Ik neem alleen iets van planten mee als er meer dan tien dezelfde van staan. 
6. … 
 
Bedenk ook samen “strafregels” als iemand zich niet aan de afspraken gehouden heeft. 
 
Algemeen 

 Ga liever vaker een half uurtje naar buiten, dan één keer een hele middag. 

 Kennis is niet het uitgangspunt, dit kan later altijd nog opgezocht worden. 

 Geef de kinderen de ruimte: er kan dan veel aan eigen ervaringen en belevingen uitkomen. 

 Kinderen die niet gewend zijn om naar buiten te gaan, zijn in eerste instantie druk. Dit gaat 
vanzelf over! 

 Leerkracht probeert eigen conditionering (lees: afkeer, eng, griezelig) niet over te brengen op de 
kinderen! 

 Kinderen uit hogere groepen kunnen kinderen uit lagere groepen helpen en begeleiden. 

 Vraag eventueel hulp (natuur) ouders mee 

 Denk aan een klein EHBO tasje, insectenuitzuigsetje (bij apotheek) voor steken. 

 Gebruik goede werkbladen, goede onderleggers en potloden (die schrijven altijd). 

 Neem altijd een digitale camera mee. 

 Vertrouw erop dat de kinderen graag naar buiten gaan en dit een leuke activiteit vinden.  
 
Planning - 
Buitenlessen werken natuurlijk het beste met zo min mogelijk afleiding van andere leerlingen of 
ouders op het plein. Door af te stemmen met collega’s kun je slim inroosteren, zonder spelende 
kleuters die door de les heen fietsen. 
 
Zie ook:  
http://www.nmeplaza.nl/pages/de-natuurjuf.php voor extra reken en taaltips 
https://buitenlesdag.nl/ 
 
 
Heel veel succes en vooral heel veel plezier samen buiten! 
 
Hartelijke groet, 
Marjon van der Steen 
tel 06-29320291 
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