Informatie voor leerkrachten
Algemeen
Vanaf 20 mei kun je weer inschrijven op het onderwijsaanbod van De Boswerf (www.boswerf.nl →
Onderwijsaanbod).
Om in te kunnen schrijven heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Informeer bij de NMEcoördinator naar deze inloggegevens of neem contact met ons op. Je kunt het hele jaar inschrijven,
met uitzondering van de materiaalzendingen. Die kun je tot 20 juli boeken.
De kosten voor de producten vind je op de website. Log dan wel in voor de precieze prijzen.
Alle materialen worden op school gebracht en weer opgehaald.
Ons aanbod: leuker én makkelijker voor jou
Ons aanbod is zoveel mogelijk vervangend voor of aansluitend bij de methode die op jouw school
wordt gebruikt.
Als jij (of je NME-coördinator) via www.boswerf.nl → Onderwijsaanbod hebt aangegeven welke
methode jouw school voor natuuronderwijs gebruikt, kun je bij alle materialen die je wilt boeken zien,
hoe en waar deze aansluiten bij de methode.
Als je school een projectmatige methode voor Wereldoriëntatie gebruikt, zoals IPC, adviseren we je
graag op maat welke materialen hierbij aansluiten.
Ons basisaanbod bestaat uit leskisten, materiaalzendingen en projecten over natuur-, techniek en
duurzaamheidsthema’s. Daarnaast bieden we excursies op en rond ons bezoekerscentrum
De Boswerf aan en kun je terecht voor advies op maat.
Een leskist bevat een handleiding met een aantal (meestal 3) uitgewerkte lessen en de materialen die
nodig zijn om de activiteiten uit te voeren. Met de meeste leskisten werk je in de klas; sommige
leskisten bevatten ook activiteiten voor buiten.
Een materiaalzending bestaat uit natuurlijke (levende) materialen en een handleiding (inclusief
werkbladen) die je van de website kunt downloaden. Met een materiaalzending werk je meestal in de
klas en soms buiten.
Voor onze excursies kom je meestal naar bezoekerscentrum De Boswerf in het Zeisterbos. De
excursies bij Project Boerderij in de Kijker vinden plaats op een agrarisch bedrijf en voor de excursie
‘Watersafari’ zoeken we samen een geschikte locatie in de buurt van school.
Ons aanbod is samengesteld rond 8 domeinen:
Wijzelf (voeding, beweging, gezondheid)
Dieren
Materialen verschijnselen en techniek
Afval
Planten
Energie, klimaat en duurzaamheid
Omgeving
Water

Binnen deze domeinen bieden we zelf producten aan, maar werken we ook samen met andere
organisaties als GGD Regio Utrecht, Techniektalent en Technet, Buurtsport en lokale
natuurorganisaties (NatuurWijs).
Zo zijn de leskist Mondgezondheid van de GGD Regio Utrecht, de workshops ‘Vastmaken en
verbinden’ van Techniektalent en een gastles ‘Water’ opgenomen in ons vaste aanbod.
Kosten
De prijs voor gebruik van onze producten voor scholen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist is zo laag mogelijk (de gemeente betaalt voor een groot deel
mee). De boerderijlessen van Boerderij in de Kijker worden grotendeels betaald uit subsidies. Hierdoor
hoeven scholen ook hiervoor maar een beperkte eigen bijdrage te betalen.
Advies
Je kunt bij ons ook terecht voor advies, bijvoorbeeld over de vergroening van je schoolplein,
moestuinieren of de invulling van projecten.
Samenwerking
De Boswerf werkt samen met NatuurWijs, Buurtsport, GGD, Techniektalent, Samen Duurzaam Zeist
en nog vele andere organisaties.
Vrijwilligers
Bij vrijwel alle activiteiten worden we ondersteund door vrijwilligers. Van leskisten nakijken tot het
onderhouden van de tuin, van het geven van de excursies tot het klaarzetten van de materialen.
Vrijwilligers worden door ons begeleid en opgeleid. Maar we kunnen altijd meer hulp gebruiken. Dus
als je iemand weet die zijn of haar talent voor ons in kan zetten, dan horen we dat graag. Alle
medewerkers van NME (vrijwillig en betaald) hebben een VOG.

Met vriendelijke groet,
mede namens onze vrijwilligers,

Annemarieke Holland & Judith Stoker
Werkdagen Judith: maandag, dinsdag, woensdag & donderdag | 088 0225083
Werkdagen Annemarieke: maandag, dinsdag & donderdag | 088 0225006
Bezoekadres (op afspraak): Bezoekerscentrum De Boswerf, Prins Bernhardlaan 3, Zeist

De Boswerf is onderdeel van de Omgevingsdienst regio Utrecht

