Jaarverslag Werkgroep Cursussen 2020
Het was een bijzonder jaar dat, aanvankelijk enthousiast begon met activiteiten en plannen
voor in de loop van het jaar. Echter in maart stopte alles plotseling in verband met een
lockdown door de uitbraak van een coronapandemie.
Natuurgidsenopleiding
Alle voorwerk voor de NGO was in 2019 afgerond en op 15 januari was er de eerste
kennismakingsavond met 29 Natuurgidsen in opleiding. Allen woonachtig in afdeling De
Oude IJsselsteek. Vier belangstellenden buiten de afdeling hebben we teleur moeten stellen
i.v.m. de groepsgrootte.
Cor van Drunen, Carin Holtslag, Jannie Klein Lebbink, Klaas Tuinema en Gemma de Vries,
vormden het cursusteam.
Net toen we elkaar wat beter leerden kennen sloeg de corona toe en medio maart stopte de
NGO abrupt.
Aanvankelijk dachten we dat de maatregelen voor een korte periode zouden gelden. We
hoopten na de zomer weer te kunnen herstarten maar helaas bleek dat in de praktijk anders te
lopen. Wel hebben we in september / oktober drie buitenactiviteiten uitgewerkt maar ook deze
stopte na twee activiteiten omdat er ook in de buitenlucht geen groepen meer mochten
samenkomen.
We hebben er bewust voor gekozen om de NGO niet digitaal nader uit te werken, we kenden
elkaar daarvoor te kort. IVN is een groepsgebeuren en ook de praktijklessen en opdrachten
worden in een kleine of grotere groep gedaan.
Ook de verwachting dat we weer konden instappen in het programma waar we gebleven
waren in maart 2020 kon geen doorgang vinden.
Nu hebben we de hoop gevestigd op een doorstart in september. Daarvoor moet het
programma opnieuw worden uitgewerkt. In ‘De Ruumte’ waar een groot deel van de lessen
plaatsvinden is een ventilator geplaatst en er zijn, via een veiling, examentafeltjes gekocht
zodat een opstelling met afstand tot elkaar gemaakt kan worden.
Vooralsnog willen alle deelnemers graag door met de opleiding, dat is in ieder geval positief!
Na- of bijscholing
Er vonden géén ctiviteiten plaats als na- of bijscholing voor IVNgidsen
Natuurcursus
In elk oneven kalenderjaar is er een korte Natuurcursus voor belangstellenden.
De eerstvolgende staat op het programma in najaar 2021. Hopelijk behoord tegen die tijd het
organiseren van een natuurcursus, samen met de regiowerkgroepen, weer tot de
mogelijkheden.
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