
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

IVN Schoolgids worden, ook voor natuurouders 

Wil jij ontdekken hoe je scholen in jouw buurt kunt helpen met natuuronderwijs? Meld je dan aan 

voor de IVN Schoolgidsencursus in Tynaarlo. Je leert kinderen van verschillende leeftijden en met 

verschillende interesses te begeleiden, in schoolverband. Je leert educatieve activiteiten op te 

zetten rond natuur, duurzaamheid en leefomgeving. Dat kan in en om school maar ook in 

natuurgebiedjes dichtbij school. Zo draag je eraan bij dat meer kinderen de natuur beleven, 

ontdekken en waarderen. Ook aan school verbonden natuurouders zijn van harte welkom mee te 

doen aan de schoolgidsencursus. 

In de schoolgidsencursus wordt ingaan op: 

 leeftijdskenmerken en didactiek 

 verschillende soorten natuuractiviteiten 

 werkvormen voor en begeleiding van onder- , midden- en bovenbouw 

 het afstemmen van activiteiten op de kerndoelen van de basisschool  

Dankzij een stage doe je praktijkervaring op. Ook maak en geef je samen met medecursist(en) 

een gastles. Na afronding van de cursus ontvang je het landelijk erkende diploma IVN Schoolgids. 

Jij bepaalt zelf hoeveel je vervolgens inzetbaar bent als schoolgids.  

Looptijd en tijdsinvestering  

De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten, 5 op donderdagavond, 4 op zaterdagochtend. Naast 

aanwezigheid bij de lessen, zijn er huiswerkopdrachten, doe je stages en werk je in een 

subgroep aan je gastles. Alles met elkaar moet je voor de looptijd van de cursus rekenen op een 

tijdsinvestering van 6 uur per week. 



 
 

 

Interesse, kosten en aanmelding 

Wil je weten of de cursus iets voor jou is of wil je meer informatie?  

Bel of mail gerust met cursuscoördinator Marit Stokkentreeff. 

Mail: m.stokkentreeff@ivn.nl 

Tel: 06-50248898 

Het aanmeldformulier is ook via de mail of telefonisch op te vragen. 

Zodra we jouw aanmelding binnen hebben, nemen we contact met je op. 

De cursus kost €60 en dat is inclusief lesmap, koffie, thee en diploma. IVN 

lidmaatschap is verplicht. 

Lesdata, lestijden en leslocatie 

De 5 donderdagavondlessen duren van 19:30-22:00 uur en de inloop is vanaf 19:00 uur!! 

Leslocatie is Plaats de Wereld, Westerstraat 26a in Vries. 

De 4 zaterdaglessen duren van 9:30-12:30 uur en worden gegeven in verschillende 

natuurgebiedjes in Tynaarlo. We verzamelen daar om 9:00 uur en brengen zelf thermoskan 

koffie of thee mee. 

De lesdata zijn: 

Les 1 Donderdag 9 maart 2023 

Les 2 Donderdag  23 maart 2023 

Les 3 Zaterdag  1 april 2023 

Les 4 Donderdag  13 april 2023 

Les 5 Zaterdag  29 april 2023 

Les 6 Donderdag  11 mei 2023 

Les 7 Zaterdag  20 mei 2023 

Les 8 Donderdag  25 mei 2023 

Les 9 Zaterdag  3 juni 2023 

 

 

 

Kosten 

De opleiding kost €60 en dat is inclusief koffie en thee bij de binnenlessen, de lesmap en het 

diploma. Om organisatorisch redenen is lidmaatschap van een IVN afdeling verplicht. Op 

www.ivn.nl/drenthe/afdelingen zie je welke afdelingen er zijn in Tynaarlo e.o. Het IVN 

lidmaatschap bedraagt ca €25. Hiervoor ontvang je tevens het kwartaalblad Mens & Natuur en 

kun je je gratis abonneren op onze nieuwsbrief Mens & Natuur.  

 

 

 

 

http://www.ivn.nl/drenthe/afdelingen

