Kind & Natuur
Onze droom:
Kinderen tot 12 jaar voelen zich onderdeel van de natuur. Ze waarderen de natuur en willen
er zorg voor dragen. Door bezig te zijn met en in de natuur verbetert hun gezondheid en
ontwikkeling.

Groene schoolpleinen

Een groen schoolplein stimuleert buiten bewegen, gaat wateroverlast
en hittestress tegen, is inspirerend voor buitenonderwijs en brengt de
natuur dichtbij. Bij het programma Schoolpleinen van de Toekomst
NXQQHQ%UDEDQWVHVFKROHQHHQȴQDQFLOHELMGUDJHDDQYUDJHQRPKXQ
schoolplein te vergroenen.
In 2020:
• helpen we samen met gemeenten, diverse partners en
provincie Noord-Brabant scholen in Noord-Brabant hun groene
schoolplein optimaal te benutten.
• organiseren we de Nationale buitenlesdag, waarop ruim 250
Brabantse scholen ervaring opdoen met het geven van buitenonderwijs.
• organiseren scholenwerkgroepen en natuurouders vanuit diverse IVN-afdelingen educatieve activiteiten op
groene schoolpleinen.

Het Bewaarde Land

In Het Bewaarde Land ontdekken kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie volle dagen in drie
achtereenvolgende weken. Dit doen zij onder leiding van opgeleide vrijwilligers: de Wachters van Het Bewaarde
Land. Zij stimuleren de kinderen om open te staan voor wat ze in de natuur kunnen waarnemen en ervaren en
begeleiden het ontdekkend leren.
In 2020:
• laten we zo’n 1.000 leerlingen de natuur beleven en ervaren via Het Bewaarde Land.
• leidt IVN Brabant 25 nieuwe vrijwilligers op tot Wachters.
• starten we op één nieuwe locatie Het Bewaarde Land en worden nieuwe locaties verkend.

Schoolprojecten Nationale Parken

In de Nationale Parken De Loonse en Drunense Duinen, De Biesbosch en De Groote Peel coördineert IVN in
verschillende rollen educatieve activiteiten voor scholen en bezoekers. We leiden vrijwillige schoolgidsen op
en organiseren excursies voor scholen en gezinnen. Kinderen leren - al onderzoekend in de natuur - over de
planten en dieren in het Nationaal Park.
In 2020:
• worden in NP De Groote Peel acht verschillende maatwerk schoolprojecten aangeboden.
• worden in NP De Loonse en Drunense Duinen vijf scholenprogramma’s aangeboden.
• geven we in NP De Loonse en Drunense Duinen 5x per jaar bijscholing aan 40 gidsen.
• leiden we in het voorjaar circa 20 nieuwe schoolgidsen voor NP De Biesbosch op.
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Kind & Natuur
Levend netwerk van schoolgidsen en jeugdnatuurbegeleiders

IVN Brabant brengt vrijwilligers en beroepskrachten, die zich actief inzetten om jeugd de Brabantse natuur te
laten beleven, samen om een grotere impact te realiseren.
In 2020:
• realiseren we cursussen, waaronder ‘Moestuinieren’, ‘Natuurouders’ en ‘Klimaatcursus’.
• organiseren we landelijke campagnes als de Buitenlesdag, Slootjesdagen en Modderdagen.

Jong Leren Eten

Met het programma Jong Leren Eten willen IVN en GGD, in samenwerking met
andere partners, kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen
met informatie en activiteiten over voedsel. Hierbij hebben we als uiteindelijk doel
dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.
In 2020:
• organiseren we het festival ‘De Eetbare School’ met een preview van de nieuwe
ELRVFRRSȴOPȆ'H6FKRROWXLQȇ

Kinderopvang

IVN Brabant helpt de kinderopvang te vergroenen door het begeleiden, adviseren, coachen en trainen van
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Zodat we samen kunnen bijdragen aan een
gezonde en evenwichtige ontwikkeling van onze kinderen.
In 2020:
• bieden we minimaal 2 trainingen voor pedagogisch medewerkers

Dat doen we samen met onze partners, waaronder:

Bezoekerscentra, basisscholen, gemeenten, ouders, Pabo’s, provincie Noord-Brabant, Waterschappen, Jantje
Beton, GGD en onze vele vrijwilligers.
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