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Schoolaanbod natuureducatie Staatsbosbeheer basisscholen Terschelling 
 
Aan: de basisscholen van Terschelling 
 
Van: Staatsbosbeheer op Terschelling 
 
         
          Datum: 17-8-2015 
 
 
Betreft: natuurlessen 
 
 
Hallo, 
 
sinds een aantal jaar willen wij (Staatsbosbeheer op Terschelling) graag een rol spelen in 
het natuuronderwijs voor de Terschellinger kinderen.  
Aan de wal is het gebruikelijk dat er per activiteit een bijdrage gevraagd wordt tussen de 
5 en 10 euro per kind. Wij kunnen dit (dit jaar) echter kosteloos aanbieden, omdat we zelf 
het belang zien van een goed contact met (de kinderen van) onze directe buren.  
 
We willen het liefst met iedere basisschoolklas minimaal 1 x per jaar op stap. 
Om al wat rekening te kunnen houden met wat er komen gaat, zou ik je willen verzoeken 
om bijgevoegde notitie in jullie team onder de aandacht te brengen. Graag hoor ik 
vervolgens: 

1. welke aanvragen/programma’s jullie dit jaar zouden willen doen 
2. met welke groep(en) 
3. in welke tijd/op welke datum 

 
Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op. 
 
Als het nodig is, kan ik, Hessel Hek of Jan Bunnik een toelichting komen geven in het 
team. In volgende twee pagina’s staat het aanbod ‘in het kort’; in de bijlage staat een 
uitgebreide(re) beschrijving van de programma’s.  
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 

 
 
Remi Hougee 
Staatsbosbeheer Terschelling 
06 57572620 
r.hougee@staatsbosbeheer.nl 
 
  

mailto:r.hougee@staatsbosbeheer.nl
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Schoolaanbod ‘in het kort’ 
 

Boomfeestdag 2016 
Steekwoorden:  * specifiek: bomen en bos     
   *zintuigen en intuïtieve perceptie 
   *techniek en meten 
   *zelf bomen planten 
Voor wie: groepen 7/8 
Tijdstip:  In de week van 14 maart (zie bijlage voor precieze data) 
Duur:  van 8.30 uur tot 12.00 uur 
 

Woordvoerders van de Natuur 
 
Steekwoorden: *specifiek: strand of bos 
   *natuurkennis door opdrachten 
   *zelf doen 
   *alle zintuigen 
Voor wie: groepen 7/8 
Tijdstip:  Bos; gehele jaar. Strand; van april t/m  
  september. 
Duur:  Minimaal een dagdeel, mogelijk een  
  hele dag. 
 

 

Natuurwijs 
Steekwoorden: *specifiek: diverse onderwerpen, in overleg  
     met docent 
   concept/context *belevingswereld van de kinderen                
      benadering *het beroep ’de boswachter’ centraal 
   *beweging (sport/spel) 
Voor wie: groepen 1 t/m 8 
Tijdstip: gehele jaar door 
Duur:   min. 2 uur tot een hele dag. Minimaal 3 momenten 
in het jaar per gekozen  
  onderwerp. 
 

Waddenzeeschool 
Steekwoorden: *specifiek: lesprogramma’s voor het werelderfgoed Waddenzee en 
     voor de Noordsvaarder 
   *Hart/hoofd en handen 
   *beleven, ontdekken en onderzoeken 
Voor wie: groepen 5,6, 7 en 8 
Tijdstip: van april t/m september 
Duur:  2 uur  
 

Wereldtrekvogeldag 14 mei 
Steekwoorden: *specifiek: vogeltrekroutes, belang  
     van Terschelling 
   *verrekijkers 
   *vogels kijken en herkennen 
Voor wie: groepen 5/6 
Tijdstip:  in de week van 9 mei 
Duur:   2 uur 
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Losse aanvragen 
Steekwoorden:  *Boschplaat meeuwen excursie 
   *paddenstoelen 
   *Bosexcursie 
   *belevingswandelingen 
   *eendenkooi 
   *enzv. 
Voor wie: groepen 1 t/m 8 
Tijdstip: gehele jaar  
Duur:  van 1 uur tot een dagdeel 
 
 

Overige activiteiten 
Steekwoorden: *voorleesontbijt 
   *geschiedenisles ontstaan Terschelling 
   *opruimactiviteit: duinen schoonmaken 
   *dennen zagen/kerstboom zagen 
   *enzv. 
Voor wie: groepen 1 t/m 8 
Tijdstip: gehele jaar 
Duur:   van 1 uur tot een dagdeel 
 

 
Natuurschuur Lies 
Steekwoorden: *exposities in de schuur, evt. combi met ‘losse aanvraag’-excursie 
   *herftsexcursie en expositie, kijkdozen maken 
   *nesteldrang: zelf nesten maken, snavels maken 
   *(kerst)verhalenschuur; voorlezen, optreden enzv. 
Voor wie: groepen 1 t/ m 8 
Tijdstip: Herfst: begin november 2015 
  Kerst/winter: in de week voor de kerstvakantie 
  Nesteldrang: eind februari begin maart 
Duur:   2 uur 
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Bijlage: uitgebreide beschrijving schoolaanbod 
 
 
1. Boomfeestdagen  
 
Op 16 maart 2016 vindt de nationale boomfeestdag plaats. In het kader van die dag 
willen we (Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling) graag met alle groepen 7 en 8 
van de Terschellinger basisscholen een dagdeel een bomenlesprogramma doen, inclusief 
het onderdeel bomen (of struiken) planten. 
Het lesprogramma wisselt ieder jaar: het ene jaar is het een ‘technisch bomen 
programma’. Met aandacht voor biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde 
(processen in de boom, invloed op de leefomgeving en meten en rekenen aan bomen). 
Het opvolgende jaar is het een programma over ‘bomen en gevoel’, met aandacht voor 
biologie, spiritualiteit, geschiedenis, cultuur en taal. 
Het boomfeestdagprogramma duurt 1 dagdeel, met een voorkeur voor de ochtend. 
Hieronder de indeling van de week: 
 
‘t Hunnighouwersgat: 15-03-2015 dinsdag, van 8.30 uur tot 12.00 uur  
Margrietschool:   16-03-2015 woensdag, van 8.30 uur tot 12.15 uur 
Ds. Vossersschool:  17-03-2015 donderdag, van 8.30 uur tot 12.00 uur 
Obs ’t Jok en cbs ’t Jok: 18-03-2015 vrijdag, van 8.30 uur tot 12.00 uur 
 
 
 
2. Woordvoerders van de natuur 

 

Woordvoerders van de Natuur” is een uniek en leerzaam programma, waarbij leerlingen in de huid van 
een onderzoeker, journalist, ondernemer of andere beroepsbeoefenaar kruipen. De leerlingen 

ontdekken hiermee de natuur op een manier die bij hen past. Nadat ze de natuur, kijkend door een 
andere ‘bril’, hebben mogen ontdekken, presenteren zij hun bevindingen aan een publiek en/of aan 

elkaar. De leerlingen laten hun stem horen; zij zijn woordvoerders van de natuur! 

Dit programma kan worden gedaan in de periode vanaf april tot en met september.  

 
De opzet van deze les is dat een groep 7/8 een dagdeel met de boswachter mee naar buiten gaat, om 

aan de hand van opdrachten een gebied/landschap te ontdekken/bestuderen. Voorafgaand aan de 
buitenles is een korte voorbereiding in de klas nodig , van ca 1 uur en na de buitenles gaan de leerlingen 

een presentatie voorbereiden en uiteindelijk ook presenteren (bijvoorbeeld op een kijkavond voor 
ouders…). De tijdsinvestering van dit laatste is afhankelijk van de opzet van de presentatie. Het zou 

bijvoorbeeld een powerpointpresentatie kunnen zijn, of een kijkdoos, kijktafel, infoposter enz. enz.  
Woordvoerders voor de natuur is een les die heel goed aan kan sluiten bij een scholenproject! 

Op Terschelling kan het woordvoerders van de natuur ‘strandprogramma’ en het ‘bosprogramma’ 
worden gedaan. Momenteel bekijken we of er voor een eendekooiprogramma interesse is. 

Zie ook:  www.woordvoerdersvandenatuur.nl 
 

 

3. Natuurwijs 

Drie buitendagen 

Het programma van NatuurWijs bestaat in principe  uit drie buitendagen (of dagdelen) met een 
boswachter in een natuurgebied. Daaromheen zijn er voorbereidende en verwerkende lessen in de klas. 

De activiteiten buiten bestaan uit spelen, werken en onderzoeken. Zoals beestjes zoeken, hutten 
bouwen, dennen zagen uit de hei, bosbessen plukken en een sluipspel. Zo ontdekken leerlingen zelf de 

http://www.woordvoerdersvandenatuur.nl/
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natuur en ervaren ze hoe mens en natuur met elkaar te maken hebben. De activiteiten in de klas 

bereiden de leerlingen op de buitenactiviteiten voor of laten de leerlingen hierop reflecteren. 
Het is ook mogelijk om een natuurwijsprogramma van 1 dag te doen, bijvoorbeeld gekoppeld aan een 

specifiek thema.  
 

Geen vaste programma's 

De leerkracht en boswachter bepalen samen de inhoud van het programma. Dat gebeurt buiten, in het 

natuurgebied bij de boswachter. Samen kiezen zij activiteiten die aansluiten bij het natuurgebied, de 
passie van de boswachter, de ervaringen en leefwereld van de leerlingen en de methode voor 

natuuronderwijs die de school gebuikt. Ook kan aangesloten worden bij andere vakken, zoals rekenen, 
geschiedenis of aardrijkskunde. Om van de activiteiten een samenhangend programma te maken kiezen 

leerkracht en boswachter samen eerst een ‘rode draad’. Bijvoorbeeld: 'voedsel' of 'voortplanting'. 
De activiteiten bedenken de boswachter en leerkracht zelf of zij maken gebruik van de voorbeeld 

NatuurWijs-activiteiten op internet. 

Kortom, NatuurWijs is een uniek programma, omdat 

 Natuurbeleving hand in hand gaat met het opdoen van basiskennis over natuur en 
vaardigheden 

 De activiteiten zijn opgezet volgens de nieuwste didactische ontwikkelingen en 
aansluiten bij de nieuwe Leerlijn Natuur 

 Het programma ingevuld wordt door de leerkracht en boswachter zelf, zodat 
programma’s aansluiten bij het natuurgebied, de passie van de boswachter, de 
kinderen en de vakken op school. 

 De kinderen in een schooljaar drie hele dagen of dagdelen buiten zijn 

Natuurwijs kan worden aangeboden aan de groepen 3,4,5,6,7 en 8. Voor de groepen 1 en 
2 kan een (verkort) propgramma, meer gericht op beleving, worden samengesteld. 

Zie ook: www.natuurwijs.nl  

Voorbeeldpogramma Natuurwijs 

Dit is een NatuurWijs-programma rond het concept ‘voedselketen’ voor groep 6. 

De leerdoelen voor dit programma zijn: 

 leerlingen weten van enkele organismen uit het bos wat hun voedsel is en hoe zij 
zich voeden 

 leerlingen weten dat een voedselketen de verbanden tussen organismen die elkaar 
eten weergeeft en kunnen zelf voorbeelden daarvan geven 

 leerlingen weten dat ook de mens deel uit maakt van voedselketens en kunnen 
daar voorbeelden van geven 

 leerlingen weten wat het werk van de boswachter (natuurbeheer) inhoudt en 
kunnen daar voorbeelden van geven 

 leerlingen hebben ervaren dat het prettig is om in het bos te zijn, te onderzoeken, 
werken en te spelen en kunnen deze ervaring uiten 

Activiteiten tijdens de voorbereidende les in de klas 

1. De boswachter: Leerlingen maken kennis met de boswachter en het werk van de 
boswachter. 

2. Voedselketens in het bos: Leerlingen maken kennis met het concept voedselketen 
aan de hand van wat een boswachter moet weten over de dieren in het bos. 

http://www.natuurwijs.nl/
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3. Sporen van dieren in het bos: Leerlingen denken na over hoe de boswachter de 
dieren in de gaten houdt. 

Activiteiten tijdens de buitendag 

1. Stilteoefening tegen een boom 
2. Sporen zoeken 
3. Pauze en spelen 
4. Kleine beestjes vangen 
5. Voedselketen maken 
6. Pauze en spelen 
7. Dennen zagen op de heide 

Activiteiten tijdens de verwerkende les in de klas 

1. Gedicht: Leerlingen schrijven een gedichtje (haiku, elfje of ‘rap’ ) over de mooiste 
plek die ze gezien hebben of het meest bijzondere wat ze meegemaakt hebben. 

2. Voedselketens in het bos: Aan de hand van de vraatsporen die gevonden en 
meegenomen zijn en de beestjes die gevangen zijn, stellen leerlingen 
verschillende voedselketens samen. Ook wordt besproken waarom het voor de 
boswachter belangrijk is om te weten welke voedselketens er zijn in het bos. 

3. De mens in een voedselketen: Mensen en natuur hebben met elkaar te maken. 
Dat wordt duidelijk als de leerlingen voedselketens maken waar zij zelf in 
voorkomen. 

 

4.  Waddenzeeschool  

Positieve buitenervaringen en ontdekken staan centraal in de actieve buitenprogramma's 
op de wadden. De leerlingen zijn intensief bezig met de natuur in verschillende gebieden. 
De buitenprogramma's sluiten op elk niveau aan bij de leerdoelen. Zowel qua beleving, 
kennis als activiteit. 
Maak hieronder een keuze uit het niveau en/of de locatie. Zie 
http://www.waddenzeeschool.nl.  

5. Wereldtrekvogeldag 

Het weekend van 14 en 15 mei 2016 staat in het teken van de Wereld Trekvogeldag. In 
tientallen landen wordt dan aandacht besteed aan de trekvogels, ook op Terschelling. De 
gids vertelt en laat zien waarom het  Waddengebied zo belangrijk is voor al die 
duizenden vogels die dagelijks hun voedsel zoeken op de droogvallende wadplaten. 
Gewapend met verrekijker en telescoop ga je zelf de meest kenmerkende vogels spotten! 

 

6. ‘Losse’ aanvragen 

Behalve bovenstaande lesprogramma’s is het ook altijd mogelijk om losse aanvragen te doen voor een 
wandeling met een bepaald thema, of een buitenles. We hebben verschillende buitenlessen klaar liggen, 

zoals buitenles vogels, buitenles bodemdieren en een buitenles Waddenzee (samen met de 
waddenvereniging) en natuurlijk de Boschplaat meeuwenexcursie! 

Deze activiteiten kunnen aansluiten bij een seizoen, of bij een thema dat op school wordt behandeld. 
We proberen altijd ook de nodige kerndoelen (taal, rekenen, aardrijkskunde, natuurlijk biologie, enz.) 

aan bod te laten komen in deze activiteiten. 

http://www.waddenzeeschool.nl/
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7. Overig 

Heb je eens een boswachter nodig voor iets leuks en leerzaams, zoals een voorleesontbijt, een 
geschiedenisles over Terschelling, of om uitleg te geven over wat er buiten gebeurt (bij 

boswerkzaamheden bijvoorbeeld), dan kan je ook altijd een beroep op ons doen. Graag ruim van 
tevoren vragen aub! 

 
8. Natuurschuur Lies 

In de Natuurschuur in Lies altijd wat te doen! 
Bijna ieder jaargetijde is er een andere expositie. De Natuurschuur is niet alleen de moeite waard voor de 

bezoeker van Terschelling, maar natuurlijk ook voor de eilander(’ jeugd)! In combinatie met een excursie, 
of gewoon als bezoekdoel tijdens een wandeling. Laat het even weten, dan zorgen we dat we de klas de 

juiste aandacht en tijd kunnen geven. 


