
 

 WORKSHOP W&T IN DE SCHOOLTUIN 
 

Doorlopende leerlijnen van 4 thema’s door de deelnemers zelf 

samengesteld, met aanvullingen van ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond informatie en handige materialen 

 

Boeken - Het belang van de natuur voor kinderen 

Het laatste kind in het bos  

Louv, Richard 

9789062244683 

 

 

 

 

Vrij spel voor natuur en kinderen  

Leufgen, W en  

Lier, van, Marianne  

9789062244706 

 

 

Boeken - Ecologische basiskennis 

Basisboek Veldbiologie  
Sander Turnhout  

9789050117616 

 

 

 

 

De onderwereld van de tuin 

Romke van de Kaa  

9789045042084 

 

 

Materialen 

Planten en dierengidsen, Nederland, Europa 

rommelmarkten, Marktplaats, ouders 

  

Zoekkaarten  

IVN / Veldwerk Nederland - Zoekkaarten 

Natuurmonumenten - Kijkkaarten 

 

 

 

 

 

Loeppotjes / vergrootglazen 

 

 

 

 

www.lobbes.nl 

www.ivn.nl/webwinkel  

 

Yoghurt emmertjes / eierdozen 

Via ouders 

 

  

http://www.lobbes.nl/
http://www.ivn.nl/webwinkel


 

 

 

 

Digibord intro 

https://schooltv.nl/video/kringloop-in-het-bos-in-het-bos-wordt-alles-opnieuw-gebruikt/  

 

Films 

Met kosten (koop of abonnement) 

The secret life of trees  - Peter Wohlleben  

(amazon of Picl) 

 

De nieuwe wildernis  - (NPO Start of 

Videoland)  (Film) 

 

Breaking Bounderies – Netflix  (serie) 

 

Absurd Planet _ Netflix  (serie) 

 

Alles van David Attenborough (Netflix/DVD 

set) 

 

 

 

Gratis via youtube 

TED Talk : The secret language of trees 

20 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=V4m9Sef

yRjg&t=213s  

Documentaire What plants talk about  

 60 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQL

AdZdZMyM 

 

Apps 

Obsidentify (gratis) met link naar www.waarneming.nl 

Makkelijke moestuin  

Gardoid (alleen via Android) 

 

Website tip 

www.plantherkenning.nl 

Nog meer informatie over de plant/boom.  Hier vind je een quiz (meerkeuze) en enorme 

database voor planten en bloemen, leuk voor een paar uur vermaak en kennis.  

 

  

https://schooltv.nl/video/kringloop-in-het-bos-in-het-bos-wordt-alles-opnieuw-gebruikt/
https://www.youtube.com/watch?v=V4m9SefyRjg&t=213s
https://www.youtube.com/watch?v=V4m9SefyRjg&t=213s
https://www.youtube.com/watch?v=dQLAdZdZMyM
https://www.youtube.com/watch?v=dQLAdZdZMyM
http://www.plantherkenning.nl/


Tips om snel aan de slag te gaan met geïntegreerd en structureel W&T 

 

• Maak een mini-leerlijntje met je collega’s van andere groepen, bijvoorbeeld: 
ZADEN Leerjaar 1-2 Leerjaar 3-4 Leerjaar 5-6 Leerjaar 7-8 

Natuur en Wetenschap Tuinkers letter zaaien Boontje/erwtje laten 

kiemen in doorzichtig 

potje  

Kiemvoorwaarden 

onderzoeken van 1 

soort 

Kiemvoorwaarden van 

verschillende soorten 

onderzoeken en 

vergelijken 

Rekenen en Taal Zaden sorteren op 

grootte, kleur, vorm 

Zaden tellen in 

verschillende vruchten 

Hoeveel boontjes krijg 

je van 1 boontje?  

Zaden wegen en 

meten 

Techniek en Kunst Zaadbommen maken Zadenmozaïek maken Zaadpapier maken Zaden namaken obv 

eigenschappen 

(zweven, kleven, 

drijven) 

Plan de lessen gezamenlijk in, liefst elke groep in dezelfde week. 

Maak nog een mini-leerlijntje met je collega’s en ga zo door tot je in ieder geval 2x per 

maand ingepland hebt. 

 

• Leer jezelf af om het juiste antwoord te geven op vragen, in plaats daarvan probeer de 

vraag om te vormen naar een onderzoeksvraag en laat de kinderen het vervolgens 

zelf onderzoeken (bv als weektaak). 

 

• Zet een onderzoeksdoos in je klas en vul die met zaken (oude apparaten/ 

natuurvondsten/gereedschappen) die kinderen kunnen uitproberen. 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over buitenlessen en schooltuinieren 

 

Stichting Onderzoekend Tuinieren  

Ingrid Boltjes en Hendrina Geerken 
 

Hendrina:  06 236 907 20 

Ingrid:   06 483 717 89  

info@onderzoekendtuinieren.nl  

www.onderzoekendtuinieren.nl 

mailto:info@onderzoekendtuinieren.nl
http://www.onderzoekendtuinieren.nl/

