Voorwaarden
Deelnamekosten per persoon
Tickets

Vol tarief
Early Bird1, IVN
Basisscholen
(standaard) IVN mede- vrijwilliger, provincie
werker
student2
Utrecht3

Hele dag

€215,-

€175,-

€115,-

€125,-

Alleen middag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gratis (netwerkbijeenkomst
vanaf 14:00u)4

Standhuur (Natuurmarkt)5 €50,- (aanvullend op deelnameprijs)
•
•
•
•
•
•

Alle tarieven zijn inclusief koffie/thee, lunches en borrel volgens programma.
1
Early Bird tarief geldt tot 15 mei 2022.
2
Studenten dienen op verzoek een bewijs van inschrijving op te sturen.
3
Tarief geldt voor leerkrachten, directeuren en anderen die verbonden zijn aan een
basisschool in de provincie Utrecht (zie www.utrechtseschoolpleinen.nl)
4
De (gratis) netwerkbijeenkomst voor Utrechtse basisscholen start om 14 uur en duurt twee
workshoprondes
5
Een stand op de Natuurmarkt kost eenmalig €50,- aanvullend op de deelnemersprijs.

Locatie

De conferentie Kind & Natuur
2022 vindt plaats in Kontakt der
Kontinenten, te Soesterberg.

Maak direct je keus

Bij de inschrijving kun je direct
jouw voorkeur aangeven voor de
workshops en activiteiten. Je kunt
daarbij ook aangeven of je een stand
op de Natuurmarkt wilt.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.ivn.nl/
conferentie-kind-natuur? Per mail
ontvang je een bevestiging. Elke
deelnemer dient zich apart aan te
melden. Ongeveer twee weken voor
de conferentie ontvang je actuele
praktische informatie.

Annulering

Tot 15 mei 2022 is kosteloos annuleren
mogelijk. Daarna zijn de volledige
deelnamekosten verschuldigd. Via
info@ivn.nl kun je tot 21 juni een
plaatsvervanger opgeven.

Corona

Bij ingrijpende wijziging in het
programma of annulering van de
conferentie door corona vervallen
de betalingsverplichtingen en/of
wordt (een deel) van het inschrijfgeld
gerestitueerd.

Organisatie

De conferentie Kind & Natuur
wordt georganiseerd door IVN.

Contact

Mail naar info@ivn.nl
of bel met 020-6228115.

Natuurrijk leren
en ontwikkelen
Groen als medicijn voor onderwijs en kinderopvang

Conferentie Kind & Natuur
24 juni 2022, Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Conferentie Kind & Natuur
Groen in onderwijs en kinderopvang

24 juni 2022, Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directies,
beleidsmedewerkers, natuurgidsen/educatief medewerkers en
groenontwerpers

Natuurrijk leren en
ontwikkelen

Natuur heeft een positief effect op leren,
welzijn en gezondheid van kinderen.
Daarmee is natuur een gezond medicijn
voor actuele vraagstukken in onderwijs
en opvang rond slechte ventilatie,
overgewicht, bewegingsarmoe… Maar
wat betekent het als je natuur centraal
zet bij het leren en ontwikkelen? Als
je natuur als uitgangpunt neemt voor
organisatie en inrichting van onderwijs
en kinderopvang? Als we natuurrijk
willen leren en ontwikkelen?

Groene omgeving als
randvoorwaarde

Een natuurrijke, groene omgeving is
een randvoorwaarde voor natuurrijk
leren en ontwikkelen. Gelukkig zien we
in het hele land tal van voorbeelden van
vergroening van de fysieke omgeving.
Maar natuurrijk leren en ontwikkelen
vraagt meer van leerkrachten en
pedagogisch medewerkers. Niet alleen
naar buiten om te spelen en/of voor
natuurlessen. Maar ook stappen zetten
om de mogelijkheden van natuur te
benutten voor al die andere school- en
opvangtijd. Een hele uitdaging, waar
we tijdens deze conferentie wat meer
handen en voeten aan gaan geven.

Natuurbelevenissen

N1

Natuur ontdekken

N2

Creatief in het bos

Workshops

Simon Eurlings, IVN Zuid
Brigiet van Boom, IVN
Amersfoort

N3

Natuurlijk Ontspannen

N4

Baby en peuterbeleving

N5

Natuur: Daar zit muziek in

Daniëlle Wieten, Inspiratierijk

W1A

Hoe Fonk ben ik?

W1b

Wonderbos voor jou

W2

Ruik, proef, hoor, ervaar;
natuurlijk opgroeien

Mela Krijger, IVN Noordwest

Biodiversiteit

N7

Lekkere trek

N8

Natuurtekenen

Cortlyn Schmitz
Alleen ronde 2

Jael Nouhet, Natuurpedagoog

W3

Tanneke Voorintholt en Joop
Steenbrink, IVN Eemland

N6

Marjon Kollau, Fonk en Lieke
Gruyters, basisschool Effen
Alleen ronde 1

Leren in een groene
speelomgeving
Peter Doornenbal, Buro Blad

Petra Wevers, Krachtigbuiten
Petra Heidinger en Ruud
Verhoef, IVN Nijkerk

W4

Buitenles wat en hoe?

W5

Pedagogische uitdagingen
van spelen en leren in het
groen

Eveline van Oudbroekhuizen,
IVN Groene Wiel

Heleen van der Veen,
Humankind

Jasper de Ruiter, Tringa
Paintings

W6

Kindvolgend werken in de
natuur
Loes Govers en Annemarie
Janssen, Kinderopvang De
Tweeling

Programma
Leren, inspiratie en netwerken!
•
Intro Vincent van der Veen
‘Natuurrijk leren en ontwikkelen’
•
Vernieuwende initiatieven
•
Podiumgesprek
ntal
•
Natuurbelevenissen
Beperkt aa
•
Natuurmarkt
kaarten
ar!
•
Workshops
beschikba

UT

Netwerkbijeenkomst
Utrecht
Beperkt toegankelijk

an!

a
Meld je nu

Programma en praktische info:
www.ivn.nl/conferentie-kind-natuur

