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Voorwoord
De droom van IVN Flevoland is een (be)leefwereld waarin kinderen regelmatig buiten zijn,
onbevangen de buitenomgeving kunnen ontdekken en leren over duurzame en gezonde keuzes
voor nu en voor de toekomst. Dat bevordert namelijk hun sociale en creatieve ontwikkeling en zorgt
dat ze opgroeien tot verstandige en natuurbewuste burgers.

Ook dit schooljaar kun je weer meedoen aan natuur- en
duurzaamheidseducatie

Alle aangeboden lessen vallen onder het thema Voeding. Je kunt kiezen uit leskisten,
materiaalpakketten, excursies en gastlessen.
In dit boekje vind je van een selectie van het voedseleducatie aanbod. Deze en andere
voedseleducatielessen zijn te vinden op: www.ivn.nl/nde-dronten
Tip: ga op bezoek bij een boerderij bij jou in de buurt! De educatieboeren ontvangen jouw groep
graag op hun bedrijf om te laten zien en beleven waar hun eten vandaan komt.
De meeste lessen worden gratis aangeboden door gemeente Dronten en DuurzaamDoor. Voor
enkele lessen wordt een bijdrage gevraagd van de school.

Brengen en ophalen leskisten

De NDE-leskisten in Dronten worden beheerd door JOGG Dronten. Het materiaal kun je zelf afhalen
op de eerste donderdag van de uitleenperiode bij de Meerpaal, De Rede 80, te Dronten. Op de
laatste donderdag van de uitleenperiode dien je zelf het materiaal ook weer terug te brengen.
Kortom: Beleef de natuur en ontdek het samen!
Heb je vragen, opmerkingen of wensen? Neem contact met ons op.

IVN Flevoland
Botter 14 7
8232 JP Lelystad
0320 258 980
flevoland@ivn.nl
www.ivn.nl/flevoland
www.ivn.nl/nde-flevoland
Dit boekje komt tot stand dankzij een samenwerking
tussen gemeente Dronten, DuurzaamDoor en
IVN Flevoland.

IVN Flevoland

Goed om te weten
NDE-aanbod reserveren

Het reserveren van ons aanbod gaat via
de digitale NDE-gids, deze is te vinden op
www.ivn.nl/nde-dronten. Daarna gaat het
reserveren in enkele stappen:
1. Bekijk het aanbod voor de gemeente.
2. Kijk achter een thema tegel, of in het
totale aanbod.
3. Kies het aanbod dat je wil reserveren en
klik op de reserveerbutton.
4. Er zijn nu twee opties: je komt op de
reserveerpagina. Ga verder met stap 5 of
je komt op de pagina van de aanbieder, ga
hier verder met de reservering.
5. Log in met het account van jullie school.
6. De inlogcode en het wachtwoord zijn
bekend bij de NDE-contactpersoon op
school.
7. Volg de instructies op het scherm.
Wanneer je bent ingelogd kun je de
reservering bekijken, wijzigen en annuleren.
Lukt het niet? Neem contact met ons op.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor vervoer,
leerlingen en materialen ligt voor alle
activiteiten bij de school. Ook als programma’s
(deels) door IVN Flevoland of derden worden
begeleid.

‘Wat is gezond en
waar is het gemaakt’
Leerling van ICB Kaleidoscoop
Zeewolde over wat zij het leukste
vindt om te leren over voedsel.

Kwartaalkalender

Ieder kwartaal wordt er een groene kalender
verspreid met de leukste en belangrijkste
themadagen op het gebied van voedsel,
natuur, milieu en duurzaamheid. Zo hoef je
niets meer te missen en sluit je als school
gemakkelijk aan bij de actualiteiten. Ook
bijpassende projecten, lespakketten en uitjes
zijn gelijk binnen handbereik. Kijk op: ivn.nl/
flevoland-nde-kwartaalkalender

Revolutie groene en gezonde pleinen
IVN Flevoland droomt van een natuurlijke,
gezonde speel- en leerruimte op elke
Flevolandse basisschool. Om die droom
dichterbij te brengen, starten we de Revolutie
groene en gezonde pleinen. Op een groen
en gezond schoolplein krijgen leerlingen de
ruimte om te bewegen en te spelen in een
uitdagende en groene omgeving. Een groen
schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert
beweging en leert kinderen over het belang
van de natuur. Ook vermindert een groen
plein hittestress in de zomer en wateroverlast
in natte periodes. Ook de biodiversiteit in
de omgeving wordt vergroot. Er komt meer
ruimte voor planten en dieren.

Meer weten? Kijk op: ivn.nl/flevoland/
groenerevolutie of neem contact met ons op.

Uitgelicht

Waar komt eten vandaan? Hoe smaakt het, hoe maak je het klaar en wat zijn gezonde keuzes? Ga samen
met de kinderen op voedselontdekkingstocht, zodat zij leren om zelf gezonde en duurzame voedselkeuzes te
maken. Ga aan de slag met de “Top 6 Voedseleducatie”, kies voor het Floriade thema “Feeding the City” of doe
een van de andere voedseleducatielessen.

Excursie naar de boerderij

De boer op!
2 uur

50 euro per klas
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Flevolandse boeren

Stamp met je laarzen door de klei en maak kennis
met de Flevolandse boerderijen! Kom zien, ruiken,
proeven en doen. Tijdens een bezoek aan een
veehouder, akkerbouwer of fruitteler kunnen
kinderen ontdekken waar hun voedsel vandaan
komt en hoe het leven op een boerenbedrijf eraan
toe gaat.

Reserveer in september
een les uit het
voedseleducatieaanbod
en maak kans op 1 van de 3
gratis mini-voedselbosjes op
je schoolplein!

Oesterzwammen groeikits

Oesterzwammen kweken
ca. 30 minuten en daarna een
weekje geduld

4
5 6
7 8

81 euro voor 5 groeikits
IVN Flevoland
Wat weet jij van paddenstoelen? Ze zijn belangrijk
voor de natuur waar ze als natuurlijke vuilnisman
belangrijk werk doen. Sommige soorten zijn ook
nog eens heel smakelijk en gezond! Aan de slag
om je eigen zwammen te kweken.

Kookworkshop

Tegen voedselverspilling

5 6
7 8

1 tot 2 uur
100 tot 150 euro per lesuur
The Waste to Succes
Van producent tot consument verspillen
we 1/3 van de totale voedselproductie. De
voedselproductie heeft een grote impact op het
klimaat omdat het veel energie, water en land
kost. Extra krom dus dat we hier in Nederland
soms kromme komkommers weggooien! Tijd om
ze te gebruiken in de keuken.

Digitaal lespakket

Lespakket Moestuintjes

3
4 5

1 uur per les
Gratis
IVN Natuureducatie
Hoe groeit mijn eten? Kinderen zien waar hun eten
vandaan kom, hoe alles groeit en bloeit en wat
ervoor nodig is om groenten en kruiden ook echt
te kunnen oogsten. Ga aan de slag het met het
hele proces van zaaien tot oogsten.

Interactieve lesmodules

Smaakmissies

20 tot 60 minuten per les
Gratis

1
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Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
Ga zowel binnen als buiten de klas op avontuur
en leer alles over de herkomst van eten. Van
een smaakmissie brood tot de smaakmissie
voedselverspilling, ga samen op avontuur. Maak
een account aan op het lesportaal Chef!
Digitaal lespakket

Digitaal lespakket

De schooltuin
Zelf te bepalen
Gratis
IVN Natuureducatie

Bekijk samen met de kinderen de film: De
Schooltuin! Maar ook zonder de film kun je aan de
slag met zes spannende lessen over verschillende
onderwerpen rond en in de moestuin.

7 8

Smakelijke Kruipers

1 2
3
Alles voor een pannenkoek
Leskist

1,5 tot 4 uur

Zelf te bepalen

Gratis

Gratis

IVN Flevoland

IVN Flevoland

Aangezien de wereldbevolking steeds groter
wordt, zal er in de toekomst een grotere behoefte
zijn aan voedsel. We kunnen de aarde niet groter
maken, maar we kunnen de aarde wel anders
benutten. Zijn insecten de oplossing? Durf jij ze te
proeven?
Digitaal lesprogramma

Floriade in de klas
Zelf te bepalen
Gratis
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Floriade Expo 2022
Gelukkig hoef je niet te wachten tot Floriade
Expo 2022 om alvast aan de slag te gaan met dit
onderwerp. De voorpret kan nu al beginnen! Leer
spelenderwijs meer over duurzaamheid. Wat
weten de kinderen al over het thema voedsel?

Digitaal lespakket

Broodje 2de Kans

4
5 6

5 6
7 8

Zelf te bepalen
Gratis
IVN – Het Groene Wiel
In Nederland gooien we samen dagelijks 400.000
broden weg! Zet kinderen aan om iets anders te
doen met oud brood. Maak voedselverspilling
“behapbaar” voor kinderen.

Pannenkoeken bakken en eten is een feestje! Aan
de hand van ‘Het Pannenkoekenboek’ van Eric
Carle ontdekken de kinderen wat je nodig hebt
voor het bakken van een pannenkoek en hoe je
aan deze producten komt (vroeger en nu). In de
laatste les bak je samen pannenkoeken!

Leskist

Wintergroenten
Zelf te bepalen
Gratis
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IVN Flevoland
De winter is het koudste seizoen, maar dat
betekent niet dat er niets groeit! Tijd om te
genieten van lokale seizoensgroenten vers van
het land, verwerkt in heerlijke winterse gerechten.
Ontdek welke groenten er alleen in de herfst
en winter groeien en maak met de klas de
lekkerste bruine beren, pompoenpoffertjes of
boerenkoolwafels.

De boer op!
Dronten

Schoot Uiterkamp

Harrysfarm

Van der Wijngaard

Huijsmans
Akkerbouw Dronten

De Kandelaar

Melkveehouderij
V.O.F. van Diest

Akkerbouwbedrijf

Harrysfarm

Melkveehouderij

Melkveehouderij V.O.F. van Diest

Harry Schreuder

Heimen en Nicoline van Diest

Elandweg 73, 8255 PT Swifterbant

Vleetweg 1, 8256 RH Biddinghuizen

Hallo ik ben akkerbouwer Harry Schreuder uit
Swifterbant. Op ons bedrijf laten we zien hoe
onze mooie akkerbouwgewassen groeien. Dit
kan je ervaren en beleven in een les over onze
gewassen. Bekijk, voel en proef je dagelijks
voedsel! Ik zou zeggen boek een les en kom het
ervaren op Harrysfarm.

Akkerbouwbedrijf

Huijsmans Akkerbouw Dronten

Hoi! Wij zijn Heimen en Nicoline van
Melkveehouderij van Diest. Kom je op bezoek
bij onze koeien? Dan laten wij je graag zien waar
jouw glas melk vandaan komt en wat je allemaal
kunt maken van melk. Op je bezoek bij de koe
is er van alles te zien en beleven. Nieuwsgierig
geworden? Meld je dan snel aan!

Pluimveehouderij

Schoot Uiterkamp

Toine en Anita Huijsmans

Jeroen Schoot Uiterkamp

Olsterweg 3, 8251 RK Dronten

Roodbeenweg 3, 8251 Dronten

Bij boer Toine en boerin Anita groeien ieder jaar
verschillende akkerbouwgewassen. We gaan het
kavelpad op om deze verschillende gewassen te
bekijken en zelf te zien hoe ze groeien. Door een
plant uit de grond te halen, kun je pas goed zien
wat er onder zit. Daarna planten wij de plant weer
terug, zodat deze weer verder kan groeien.

Hoi! Kom langs op onze pluimveehouderij en
ontdek meer over de kip. Hoe groeien kippen en
welke soorten zijn er? Hoe komt een kip van de
teler naar de supermarkt? We vertellen je er graag
meer over op onze boerderij. Kom meehelpen
en onderzoek de dieren op het bedrijf, wordt een
echte kippenkenner!

Melkvee- en Akkerbouwbedrijf

Van der Wijngaard

Melkvee- en Akkerbouwbedrijf

De Kandelaar

Marjan van der Wijngaard

Mariska van Diepenbeek en
Lisette Maerman

Palingweg 4, 8256 PA Biddinghuizen

Hoekwantweg 7-11, 8256 PS
Biddinghuizen

Ons familiebedrijf bevindt zich aan beide kanten
van Biddinghuizen. We zijn een gemengd bedrijf,
met melkkoeien, jongvee en akkerbouw. Wij
nemen je mee in duurzaam werkbare landbouw;
eigen zonne-energie, recyclen van water? Kom je
kijken hoe dit werkt?

Van kalf tot koe van kaas tot melk. Kom kijken
en beleven op onze boerderij. Onze koeien
worden gemolken met een melkrobot. Maak
kennis met de kalfjes en onze andere dieren zoals
de schapen, geiten, kippen en paarden. Neem
een kijkje op het land bij o.a. de aardappelen,
suikerbieten en natuurlijk het grasland. Wil je
de boerderij echt beleven, boek dan ook de
workshop kaas en boter maken. Kortom genoeg
te doen op onze boerderij!

Overzicht aanbod
Doe het zelf lessen
Titel

Groep

Kosten

Tijd

Aanbieder

Broodje 2de Kans

5 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

IVN - Het Groene Wiel

De schooltuin: een jaar
rond met je handen in
de grond

4 t/m 6

gratis

1 tot 1,5 uur

IVN Natuureducatie

De Voedselbanken

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

De Voedselbank

Floriade in de klas

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Floriade

Groentjessoep

1 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Groentjessoep

Lespakket Moestuintjes

3 t/m 5

gratis

1 uur per les

IVN Natuureducatie

Nederland Zoemt! In
actie voor de wilde bij

7 en 8

gratis

1 uur tot 2 maanden

Nederland Zoemt

Oesterzwammen
kweken

3 t/m 8

€81,-

30 min + week geduld IVN Flevoland

Red de Krommies

5 en 6

gratis

Zelf te bepalen

Kromkommer

Smaakmissies

1 t/m 8

gratis

20 - 60 min per les

Steunpunt Smaaklessen & EUSchoolfruit

Smakelijke Kruipers

7 en 8

gratis

1,5 tot 2 uur

IVN Flevoland

Voedselverspilling

5 t/m 8

gratis

Zelf te bepalen

Instock

Projecten
Titel

Groep

Kosten

Tijd

Aanbieder

Alles voor een
pannenkoek

1 t/m 3

gratis

2,5 uur

IVN Flevoland

Wintergroenten

1 t/m 8

gratis

2 uur per les

IVN Flevoland

Excursies en begeleide lessen
Titel

Groep

Kosten

Tijd

Aanbieder

Bezoek biologisch
1 t/m 8
akkerbouwbedrijf familie
Hoekstra

€150,- per
klas

2 uur

De Lelystadse Boer

Bezoek biologisch
1 t/m 8
dynamische boerderij De
Zonneboog

€150,- per
klas

2 uur

De Lelystadse Boer

Bezoek zorgboerderij
en biologisch
melkveebedrijf Hoeve
Vredeveld

1 t/m 8

€50,- per klas

2 uur

De Lelystadse Boer

Boerderijbezoek voor
scholen

6 t/m 8

€50,- per klas

1,5 tot 2 uur

Huijsmans Akkerbouw Dronten

Creatief koken tegen
voedselverspilling

5 t/m 8

Op school:
€100 per
lesuur. Op
locatie: €150
per lesuur"

1 tot 2 uur

The Waste To Succes

Het akkerbouwbedrijf en
zijn gewassen

6 t/m 8

€50,- per klas

2 uur

Harry's Farm

Kippenkenner

2 t/m 8

€50,- per klas

2 uur

Schoot Uiterkamp

Maak kennis met de
fruitboerderij en pluk je
eigen fruit

1 t/m 8

Op aanvraag

1,5 uur

Vink Fruitboerderij

Melkvee-,
akkerbouwbedrijf,
duurzaam ontwikkeld

1 t/m 8

€50,- per klas

1 uur

Melkvee en akkerbouwbedrijf van
der Wijngaard

Op bezoek bij de koe,
Educatief bezoek op ons
melkveebedrijf

3 en 4

€50,- per klas

2 uur

Melkveehouderij V.O.F van Diest

Top 6 Voedseleducatie De boer op!

1 t/m 8

Verschilt per
boerderij

1 tot 2 uur

De Lelystadse Boer

Van kalfje tot koe, van
melk tot kaas

1 t/m 8

€50,- per klas

1,5 uur

De Kandelaar

IVN Flevoland
Met IVN Natuureducatie ervaart jong en oud hoe leuk, gezond
én belangrijk natuur is. IVN inspireert kinderen en ouders met
weetjes, tips, doe-ideeën en activiteiten om samen de natuur
te ontdekken.

www.ivn.nl/flevoland

www.ivn.nl

0320 258 980

@IVNFlevoland
flevoland@ivn.nl

