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Onze producten

“Honing smaakt naar de zon!”

“In een half uur buiten hebben mijn 
leerlingen meer geleerd dan een hele 
dag binnen uit een boek.”- leerkracht

“De kinderen ontdekken 
enorm veel zelf!” - leerkracht

“Juf, we hebben een waterkoker 
gevonden!” - leerling vindt een 
kokerjuffer bij slootjesonderzoek

Aanbod van natuur-en milieueducatieve 

producten voor het basisonderwijs – van  

leskisten tot materiaalzendingen en van 

excursies tot advies op maat.  

“Zelfs tijdens het uitgaan sta ik nog 
over braakballen pluizen te vertellen!”  
- Ditta  Mulder,  leerkracht groep 7
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“Ik ging ook buiten schooltijd 
zwerfafval opruimen, want opeens 
zie je overal zwerfafval!” - leerling 

“Ik wil geen boerin worden, 
maar het is hier wel heel leuk.” 
- Olivia (6 jaar)

Bij natuuronderwijs leren leerlingen 
door verwondering van en over de 
natuur, zodat zij later gemotiveerder 
zijn om duurzame keuzes te maken. 
Wij bieden ervaringsgerichte 
producten voor in de klas én 
daarbuiten. 

Maar we kunnen u ook ondersteuning 
en advies geven bij een eigen project. 
Bijvoorbeeld bij het vergroenen van 
het schoolplein, de invulling van een 
duurzame projectweek of het kiezen 
van een nieuwe methode voor natuur- 
en techniekonderwijs.
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Reserveren van 18 mei  

tot en met 16 september 2016   

via www.mecmaarssen.nl 

Ò onderwijsaanbod

Leskisten waarmee u zelf aan de slag
gaat, bijvoorbeeld over:
n	bijen n	voeding
n	vogels n	techniek
n	water n	energie

Materiaalzendingen waarmee u de 
natuur de klas in brengt, bijvoorbeeld 
over: 
n	vogels n	zaden
n	(tropische) producten n	kruiden

Excursies waarbij u met de klas naar 
buiten gaat, bijvoorbeeld over:
n	weidevogels n	boerderij
n	de eendenkooi n	seizoenen

Projecten zoals bijvoorbeeld de warme 
truiendag en (zwerf)afval.

Overige materialen als ondersteuning 
van uw eigen lessen, bijvoorbeeld:
n	dvd’d n	veldwerkmaterialen
n	opgezette n	onderzoeksmateriaal
 dieren

Biologie Ouders bedankt
Na ruim 28 jaar stoppen 
de Biologie ouders met het 
verzorgen van wandelingen voor 
u en de leerlingen. De groep is te klein 
en te kwetsbaar geworden. Wij hebben 
altijd met veel plezier samengewerkt 
met deze dames en heer. Wij zullen 
de enorme expertise van deze vrijwil-
ligersclub missen en willen hen graag 
bedanken voor de vele mooie natuur-
momenten die zoveel kinderen hebben 
mogen ervaren dankzij hun inzet.

Contactgegevens
NME Stichtse Vecht
Natuur- en milieueducatie voor scholen in de 
gemeente Stichtse Vecht.

Contactpersonen
Caroline Hakkert en Nicole Coppiëns

Adres
NME Stichtse Vecht is gehuisvest  
in MEC Maarssen.
Reigerkamp 197, 3607 HK Maarssen
Telefoon: 0346 - 55 44 06
E-mail: mecmaarssen@odru.nl
Website: www.mecmaarssen.nl

  @MECMaarssen

Openingstijden 
Maandag, woendag en donderdag.
Let op: dit schooljaar blijft de maandag de 
ophaaldag voor de leskisten voor de scholen in 
Maarssenbroek, Maarssendorp en Tienhoven.  

Scholen in de kernen Breukelen, Loenen aan de 
Vecht, Kockengen, Nieuwer ter Aa, Vreeland en  
Nigtevecht  krijgen op maandag de kisten op 
school afgeleverd door onze vrijwilligers.
Voor alle scholen geldt dat de leskisten op 
woensdag moeten worden teruggebracht naar 
het MEC. Ophalen en terugbrengen van leskis-
ten kan plaatsvinden tussen 9.00 en 17.00 uur.

Samenwerking
NME Stichtse Vecht werkt samen met de 
Polderwachter, Natuurmonumenten, natuurgids 
Marijke Zoetelief, IVN en Vereniging Boerderij in 
de Kijker.
NME Stichtse Vecht is onderdeel van het team 
Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie van 
de Omgevingsdienst regio Utrecht. Naast de 
gemeente Stichtse Vecht verzorgt het team 
ook NME in de gemeenten Bunnik, De Bilt, De 
Ronde Venen, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk 
bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist. 
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Pilotscholen gezocht
 

In het schooljaar 2016-2017 bieden 
we een zwerfafvalproject aan aan de 
basisscholen in gemeente Stichtse 
Vecht. We willen graag starten met 
minimaal twee en maximaal vier 
deelnemende basisscholen, die 
bijvoorbeeld een deel van de  
school omgeving adopteren. 

Dit betekent dat, naast het schoon-
houden van het schoolplein, ook een 
gedeelte van de schoolomgeving 
schoon- en netjes gehouden wordt. 
U kunt u er ook voor kiezen om een 
afvalvrije school te worden. Streven 
is om geen restafval over te houden, 
maar al het afval te scheiden en op te 
laten halen. Het gebruik van drinkbe-
kers en broodtrommels draagt voor 
een groot deel bij aan het verminde-
ren van het restafval.

Zoals u ziet zijn er meerdere vormen 
mogelijk. Natuurlijk bieden we ook 
lesmateriaal aan over (zwerf)afval om 
in het lesprogramma te gebruiken. 
Heeft u interesse? Neem dan gerust 
contact op met Caroline Hakkert, zij 
bespreekt graag wat het beste bij uw 
school past. 



Kalender met landelijke acties
Uw leerlingen horen erover via het Jeugdjournaal en de sociale media. Wilt u op school aansluiten 
bij (landelijke) acties en evenementen? In deze kalender vindt u een kort overzicht. In onze 
nieuwsbrieven en op onze website vindt u een breder overzicht en meer informatie. Wij kunnen u 
adviseren en ondersteunen bij de aanpak hiervan en met lesmateriaal. 

U kunt 
boeken van 
18 mei t/m 16 
september
2016

Hoe pakt u dat aan:
n Kies de NME-producten uit de NME-

wijzer voor uw groep. Meer informatie 
over de producten is te vinden op www.
mecmaarssen.nl Ò onderwijsaanbod.

n Vul de gekozen NME-producten in op het 
papieren ‘inschrijfformulier NME-wijzer’. 

n Log met de inlognaam en het  
wachtwoord van uw school in op www.
mecmaarssen.nl Ò onderwijsaanbod.

n Reserveer de producten van uw keuze.
n Zorg dat het e-mailadres actueel is. U 

ontvangt een week voor aanvang van de 
uitleenperiode de handleiding per mail.

n U kunt na het reserveren een overzicht 
uitprinten via ‘bestellingen’.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?  
Neem gerust contact met ons op.

Telefoon: 0346 - 554 406
E-mail: mecmaarssen@odru.nl

Workshop
Jacco, de 
kinderboeken-
schrijver; spelen 
met taal & NME
Kinderboekenschrijver Jacco verzorgt work-
shops over dit onderwerp voor leerlingen 
van de midden- en bovenbouw. Jacco zal bij 
hoge uitzondering de cursisten deelgenoot 
maken van zijn arsenaal aan tips en tricks! 
Zodat je de meest onwaarschijnlijke verzin-
sels uit de duim kan zuigen.

Ter inspiratie bekijken ‘de jonge kinderboeken-
schrijvers’ in de dop prachtige dierentekenin-
gen en knotsgekke opstellingen met opgezette 
dieren in het ‘inspiratiecentrum’. Uiteraard 
slenteren de auteurs en tekenaars, onder 
leiding van Jacco door de MEC-tuin, op zoek 
naar inspiratie en aanknopingspunten voor hun 
verhaal.

21 september 
n Wetenschap en Techniek  
inspiratiemiddag ‘Onderzoek 
het zelf!’ 
Een middag voor bestuurder, directeur én 
leerkracht om te ontdekken, te innoveren en te 
onderzoeken wat wetenschap en techniek voor uw 
school kan betekenen.  Met o.a. workshops over 
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OLL) en 
Creatief denken
www.stichtsevecht.nl

1 t/m 9 oktober 
n Week van de smaak
Doe ook mee aan de lekkerste week van het jaar.
www.weekvandesmaak.nl

10 oktober 
n Dag van de duurzaamheid
Duurzame activiteiten door het hele land.
www.dagvandeduurzaamheid.nl

27, 28 & 29 januari 
n Nationale tuinvogeltelling 
Tel de vogels in je tuin of op het schoolplein.
www.tuinvogeltelling.nl

3 februari 
n Warme truiendag
Zet de verwarming een graadje lager.
www.warmetruiendag.nl

maart t/m juli
n Beleef de lente junior
Volg broedende vogels met de webcam  
in hun nest.  
www.beleefdelentejunior.nl

15 maart
n Nationale Boomfeestdag
Planten, knotten en snoeien in je eigen  
omgeving
www.boomfeestdag.nl

25 maart
n Landelijke Opschoondag
Doe mee en maak de schoolomgeving 
schoon. 
www.supportervanschoon.nl

29 juni
n Modderdag
Lekker met je handen en voeten in de modder.
www.modderdag.nl
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Groep 3 en 4 domein product

De verdwaalde boom leskist

Ikzelf Nieuw leskist

Koos Konijn                                 leskist 

Magneten leskist                        

Mond vol tanden leskist

Slimme sluiting                          leskist   

Smaaklessen leskist

Tante Door’s buitenboek leskist

Tijd voor tijd leskist                

Water - drijven en zinken Nieuw leskist

Weerpad leskist

Oogstfeest materiaalzending  

Zaden en vruchten                    materiaalzending  

De koeien van boer Jan excursie (boerderij)

Heksenpad  excursie

Afval/zwerfafval (pilot)                              project

Warme truiendag project

wijzelf materialen en verschijnselen

techniekdieren

planten

seizoenen omgeving

Groep 5 en 6 domein product

Alle hens aan dek leskist                

Bezige bijen leskist

Decibellen om je oren                 leskist                

Dorstlessen leskist                

Geheimzinnige poeders leskist                

Het reizend waterlab                 leskist                

Het weerbericht             leskist                        

Over de brug leskist                

Papier maken leskist

Smaaklessen leskist

Stippenspel leskist                

Waterslak zoekt woonruimte leskist

Brood aan de basis materiaalzending

Vlijtig Liesje materiaalzending

Achter de schermen van de eendenkooi excursie

Superboer excursie (boerderij)

Weidevogels excursie

Afval/zwerfafval (pilot) project

Jacco, de kinderboekenschrijver workshop

Warme truiendag project

Groep 7 en 8 domein product

Braakballen Nieuw leskist

De achtbaan leskist                

De auto leskist                

Elektriciteit Nieuw leskist

Energie(k) leskist

Kaarsenmakerij leskist                

Plasticsoep = linke soep!       Nieuw                               leskist                

Smaaklessen leskist

Stippenspel                                     leskist                

Vogeltrek                                     leskist                

Waterkringloop leskist               

Zeepbellen leskist               

Kracht van kruiden materiaalzending  

Tropische producten materiaalzending  

Check je melkpak  Nieuw excursie (boerderij)

Fort Nieuwersluis excursie

Natuuravontuur Botshol excursie

Zangvogels excursie

Afval/zwerfafval (pilot) project               

Boomfeestweek project

Jacco, de kinderboekenschrijver workshop               

Warme truiendag project

Groep 1 en 2 domein product

Alles voor een pannenkoek leskist

Baby in de klas leskist

Bouwen                                     leskist   

Geluiden                                    leskist   

Smaaklessen leskist

Stippenspel leskist

Toverstenen leskist

Zij-Zoent-Je                               leskist            

Uit de bol gaan materiaalzending

Vogelrestaurant materiaalzending 

Bloemenpad excursie

Paddenstoelenpad excursie

Afval/zwerfafval (pilot)                  project                     

Warme truiendag project


