IVN Cursus Jeugdbegeleider/Natuurouder Noord Groningen
Vind jij het ook belangrijk natuur in de harten van kinderen te brengen? En wil je je talenten in het begeleiden
van kinderen bij buitenactiviteiten (verder) ontwikkelen? Misschien is de IVN cursus Jeugdbegeleider/
Natuurouder wat voor jou. Deze wordt aangeboden door IVN in samenwerking met Staatsbosbeheer
Lauwersmeer. Het is een leuke, praktische en interactieve cursus van 8 dagdelen, waarvan 4 binnen en 4
buiten. Flora- en faunakennis hebben is geen voorwaarde voor deelname, wel belangstelling voor de natuur
en vooral het willen en kunnen samenwerken met kinderen. Je leert planmatig natuuractiviteiten organiseren,
je ontdekt de verschillende interesses van kinderen (6-12 jaar) en ontwikkelt vaardigheden als begeleider van
natuuractiviteiten. Met de opgedane skills kun je zowel bij een IVN afdeling als bij andere natuurorganisaties,
zoals Staatsbosbeheer, en ook op scholen aan de slag als begeleider van natuuractiviteiten voor de jeugd.

Waar en wanneer

De binnenlessen zijn op woensdagavond van 19.0022.00 uur. Leslocatie is de Pastorie, Kampweg 2, 9921
PS Stedum. Dit is vlakbij station Stedum en er is ook
parkeergelegenheid.
De buitenlessen zijn op zaterdag (tijden staan in de
tabel hieronder) in verschillende natuurgebieden
binnen NP Lauwersmeer.

Les

Datum

Locatie

1

Woensdag 16 jan

Pastorie Stedum

2

Woensdag 23 jan

Pastorie Stedum

3

Zaterdag 2 feb
(9.00-12.00 uur)

Nationaal Park
Lauwersmeer

4

Woensdag 13 feb

Pastorie Stedum

5+6

Zaterdag 2 mrt
(9.00 uur-16.00 uur)

Nationaal Park
Lauwersmeer

7

Woensdag 13 mrt

Pastorie Stedum

8

Zaterdag 23 mrt
(9.00-16.00 uur)

Nationaal Park
Lauwersmeer

Kosten

Dankzij subsidie van de provincie Groningen en
een bijdrage van Staatsbosbeheer, kost de 8-delige
cursus IVN Jeugdbegeleider/Natuurouder slechts
€75. Ben of word je voor aanvang van de cursus
lid van IVN of ben je voor aanvang van de cursus
aangemeld als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer,
dan betaal je €50. Inbegrepen zijn: lesmateriaal,
koffie, thee en het IVN diploma Jeugdbegeleider/
Natuurouder. Nadat je je definitief hebt
aangemeld, ontvang je de factuur.

Info en aanmelding

Heb je vragen over het lidmaatschap van IVN,
over de cursus of wil je je ervoor aanmelden,
neem gerust contact op met Marit Stokkentreeff,
projectleider IVN vrijwilligerswerk Regio Noord
m.stokkentreeff@ivn.nl
06-50248898
Heb je vragen over vrijwilliger worden
bij Staatsbosbeheer, NP Lauwersmeer,
neem dan contact op met Mariska Bos.
ma.bos@staatsbosbeheer.nl
06-21266680

