Cursus schoolmoestuinadviseur voor de Leidse regio
Wat zou het mooi zijn als alle kinderen op een of andere manier in een schoolmoestuin
kunnen werken en ervaren hoe hun voedsel groeit. Er zijn scholen die gebruik kunnen
maken van het schooltuinprogramma op een schooltuincomplex, maar veel kunnen dat niet.
Moestuinbakken bij school, of een voedselbosje zijn alternatieven die steeds meer aandacht
krijgen. Er zijn scholen die die stap al genomen hebben, anderen zouden wel willen, maar
kunnen daar wel ondersteuning bij gebruiken. Een schoolmoestuinadviseur kan daarbij
helpen.

IVN Leidse regio, De Vereniging Leidse schooltuinen en NDE van de gemeente
Leiden organiseren daarom de cursus schoolmoestuinadviseur.
Docent: Carla Glorie
m.m.v. Marian Kathmann, centrale coördinator Leidse schooltuinen
De opgeleide schoolmoestuinadviseurs kunnen scholen en BSO’s begeleiden die een
moestuin willen opzetten en ook de eerste periode tuinlessen geven. Ze kunnen rekenen op
steun van elkaar, van de ervaringen en materialen van de Leidse schooltuinen en de afdeling
IVN Leidse regio en van de docent Carla Glorie, moestuincoach voor diverse scholen en
BSO’s.
Van deelnemers wordt verwacht dat ze al ervaring hebben met een natuurlijke moestuin en
met het begeleiden van groepen kinderen.
De cursus bestaat uit 2 lessen en een excursie.
Kosten € 50. (Voor leden van de schooltuinvereniging en IVN Leidse regio €25 )
Locatie:

leslokaal in bezoekerscentrum Weidezicht op Kinderboerderij Merenwijk

Datums:

maandag 21 juni 9:30-12:00 *)
woensdag 14 juli 14:00-17:00u excursie
woensdag 21 juli 14:00-15:30

*) Wijziging in datums is mogelijk als teveel mensen verhinderd zijn.

Voor meer informatie en om je op te geven:
nde@leiden.nl of bel 06-40459617 (Marian Kathmann)

Cursus schoolmoestuinadviseur (Waar scholen staat kun je ook KDV lezen).
Leerdoelen:
De moestuinadviseur kan na deze workshop:
 Scholen adviseren/begeleiden bij het opzetten van een moestuin
 Scholen adviseren/begeleiden bij het opzetten van een lesprogramma rondom de
moestuin, waarbij ook bestaande NME programma’s kunnen worden geïntegreerd.
Programma
Les 1 (2,5 uur)
Het eerste contact met de school.
Welke informatie heb je nodig om de school een goed advies te kunnen geven?
Wie betrek je bij het startproces en hoe zorg je voor continuïteit van de moestuin?
De praktische invulling. Waar moet je allemaal rekening mee houden als je moestuin opzet.
Wat is de beste plek?
 Kies je voor groentebedden of bakken?
 Wat is de grondsoort?
 Wat wil je gaan telen en waarom?
 Wat ga je doen in de tuin?
 Wat doe je met de oogst?
Les 2 (3 uur)
Excursie naar scholen in de regio met een moestuin.
Les 3 (1,5 uur)
Terugblik. En nog wat kleine praktische oefeningen.

