Van Luchtkasteel tot Dassenburcht
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht
is het educatieve lesprogramma
voor het basisonderwijs over
natuur en cultuurhistorie op
een landgoed. Een landgoed of
kasteel is een spannende plek voor
kinderen en een perfecte plek voor
onderwijs. Kinderen leren door
middel van uitdagende opdrachten
meer over het verleden van het
landgoed, de bijzondere natuur
en het hedendaagse leven op
een landgoed. Van Luchtkasteel
tot Dassenburcht richt zich op
landgoederen en kastelen in de
buurt van de school, zodoende leren
kinderen in, van en over hun eigen
leefomgeving.

Beleef het landgoed

Na een korte voorbereiding in de
klas gaan de kinderen (voor het
eerst) naar het landgoed toe. Wat
is het voor een plek? Wie woonde
er en wie woont er nu eigenlijk?
Welke dieren leven er? En wat kun
je daar allemaal zien en beleven?
Onder begeleiding van vrijwilligers
gaan de kinderen zelf op pad en op
onderzoek uit tijdens een spannend
opdrachtenspel op het landgoed.

‘Dit is de leukste speurtocht
die ik ooit gedaan heb’
Nikki, 9 jaar

Stappenplan bij aanmelding
Interesse om uw landgoed open te stellen?
Stuur een email naar info@vltd.nl.
Eén van onze opgeleide mentoren helpt u verder om
het project op te starten.
U wordt lid van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht
en bestelt daarna het lespakket via www.vltd.nl en u
ontvangt het lespakket via de post.
U schaft de benodigde materialen
aan voor de buitenlesdag.
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De buitenlesdag kan gepland en
voorbereid worden met de vrijwilligers.
Kinderen komen langs op uw landgoed en genieten
spelenderwijs van de historie, de natuur en maken
kennis met u.

‘Het project vormt een
unieke kans om het
particuliere grondbezit op
een bijzondere manier in de
schijnwerpers te zetten’
Landgoed de Oldenhof
te Vollenhove

Lidmaatschap

Wanneer u zich aanmeldt als
landgoed wordt u lid van Van
Luchtkasteel tot Dassenburcht. Het
lidmaatschap bedraagt €50 per
kalenderjaar. Voor dit lidmaatschap
coördineert IVN het landelijke
project. IVN zorgt er ook voor dat
er jaarlijks een landgoeddag wordt
georganiseerd voor alle betrokkenen.
Bovendien zorgt IVN dat het
lesmateriaal wordt doorontwikkeld
en bevordert IVN de deskundigheid
van de vrijwilligers. Tevens is IVN de
vraagbaak voor landgoedeigenaren
en vrijwilligers. Samen met u zorgen
wij er structureel voor dat jonge
kinderen beleven hoe leuk, leerzaam
én belangrijk natuur en cultuur is.
Zelf leren en doen staat hierbij altijd
centraal. Dit lidmaatschap helpt hier
bij!

Vier redenen om als
landgoed deel te nemen
•

•

•

•

Kinderen leren de waarde van
de bijzondere natuurlijke en
cultuurhistorische rijkdom van
de eigen leefomgeving beter
kennen en waarderen.
Door het kant-en-klare lespakket
kan er snel gestart worden en is
er voor alle kinderen voldoende
uitdaging op elk landgoed.
Het is de manier om uw
landgoed extra onder de
aandacht te brengen bij de
lokale inwoners, wat kan zorgen
voor extra exposure.
Het project zorgt ervoor dat uw
landgoed zichtbaarder is in de
lokale omgeving wat zorgt voor
meer waardering bij kinderen en
volwassenen.

Over IVN Natuureducatie

Interesse?

Wilt u als landgoed ook deelnemen
en uw landgoed openstellen voor
basisschoolkinderen? Met het Van
Luchtkasteel tot Dassenburcht
lespakket kan er op elk landgoed een
leuke buitenlesdag georganiseerd
worden. Het lespakket kunt u
bestellen via www.vltd.nl. Voor meer
informatie stuurt u een mail naar
info@vltd.nl en wij nemen dan zo
snel mogelijk contact met u op.

www.vltd.nl

@IVNNatuureducatie

026 351 2927

@IVNNederland

info@vltd.nl

@IVNNatuureducatie

IVN is een landelijke organisatie
van 120 beroepskrachten en 24.000
leden en vrijwilligers die mensen op
lokaal niveau bij de natuur betrekt.
IVN ziet de natuur als het beste
leslokaal voor kinderen. Buiten
zijn, vrij spelen en onbevangen de
natuur ontdekken helpt kinderen in
de ontwikkeling van hun zintuigen,
motoriek, sociale vaardigheden
en creativiteit. Daarom werkt IVN
dagelijks aan een (be)leefwereld
waarin contact tussen kind
en natuur vanzelfsprekend is.
IVN neemt kinderen mee naar
buiten en faciliteert pedagogisch
medewerkers, leerkrachten
en ouders met opleidingen,
lesmaterialen en leermiddelen. Zo
planten we het zaadje van de liefde
en zorg voor de natuur.

