De Grote Natuurles tijdens de Nationale
Buitenlesdag 2021
13 april 2021 is het weer zo ver: tijdens de Nationale Buitenlesdag roepen IVN Natuureducatie en
Jantje Beton alle leerkrachten op om naar buiten te gaan tijdens hun lessen. Buitenles is gezond: de
frisse lucht, beweging en nodigt uit tot creativiteit. Afgelopen jaar bleek een groots succes: meer dan
3000 scholen in het primair onderwijs hebben buiten les gegeven. Dit jaar gaan we daar weer voor en
vragen we extra aandacht voor natuur. Want natuur, dat ervaar je niet vanuit een boek maar gewoon
buiten!

Ontdek de natuur op het schoolplein
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk schoolklassen op 13 april de natuur op het schoolplein gaan
verkennen, bundelen IVN Natuureducatie en Vereniging GDO hun krachten. Mede dankzij het Ars
Donandi en Russell-ter Brugge fonds ontwikkelen we een natuurles met botanisch stoepkrijten in de
hoofdrol. Want ook al lijkt het plein nog zo grijs, heb je al eens goed tussen de stenen gekeken? En
wat is dat voor mos daar in de hoek? Vergeet dat stoepplantje niet! We dagen de leerlingen uit hun
schoolplein door een groene bril te bekijken en de anonieme plantjes een naam te geven. Het lijkt ons
te gek als leerlingen op meer dan 1000 scholen op 13 april meedoen aan de Grote Natuurles. Doe jij
met ons mee?

Hoe kan je meedoen?
Jij bepaalt zelf in welke mate de afdeling meedoet. Meedoen betekent in ieder geval dat de scholen in
jouw netwerk via communicatiekanalen van de afdeling op de hoogte worden gesteld van de Grote
Natuurles. Om je te ondersteunen hebben we een toolkit samengesteld met wervingsmaterialen. Wil
je meer doen? Dat juichen wij alleen maar toe!
#1 Basis: Zeg het voort!
Roep je scholennetwerk op om zich aan te melden voor de Nationale Buitenlesdag op 13 april 2021.
Plaats een bericht op je afdelingswebsite, social media kanalen en in je nieuwsbrief. Kant-en-klare
teksten en beeld die je hiervoor kan gebruiken vind je in de toolkit. In de toolkit vind je ook tips om
scholen te benaderen waar je nog geen contact mee hebt.

#2 Zet je extra in: Koppeling lopende activiteiten
Naast je netwerk van scholen op de hoogte brengen van deze actie, kan je zelf aan de slag
bij een (of meerdere) specifieke school (scholen) tijdens de Nationale Buitenlesdag. Koppel
de Grote Natuurles aan lopende activiteiten die de afdeling op dit moment bij scholen doet.
#3 Voor de groene pioniers: Bied een gastles aan
Wil je je voor 120% inzetten tijdens de Nationale Buitenlesdag? Bied een gastles aan
de scholen in jouw netwerk en in de buurt en til de Grote Natuurles naar een hoger
level! Een extra gids die iets vertelt over de natuur op het schoolplein of een creatieve
spelvorm: dat is aan jullie!

Aanmelden
1. Afdeling: Laat via het formulier op de website weten dat je meedoet aan de Nationale
Buitenlesdag: https://www.ivn.nl/buitenlesdag/aanmeldformulier-afdelingen
2. De school: Om mee te doen aan de Grote Natuurles moet de school zich aanmelden via de
website van de Nationale Buitenlesdag. In het aanmeldformulier kunnen scholen aangeven
interesse te hebben in de Grote Natuurles. Deze scholen ontvangen extra materialen die van pas
komen tijdens het botanisch stoepkrijten. Denk aan zoekkaarten en stoepkrijt.

Toolkit
In deze toolkit vind je verschillende materialen die je helpen bij deze actie verspreiden en scholen te
enthousiasmeren. In de toolkit vind je:
 Informatie De Grote Natuurles
 Wervingsteksten: social media, website, nieuwsbrief
 Wervingsteksten: voorbeeldmail naar scholen
 Tips om scholen te werven
 Beeldmateriaal
Heel veel succes!
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