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NME EN
TECHNIEK
AANBOD

SCHOOLJAAR 2022 - 2023
Basisschool:
Inlogcode:
Wachtwoord:
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Als hét natuur- en duurzaamheidscentrum van Leusden
en omstreken zet De Groene Belevenis zich in voor een groene,
gezonde en duurzame leefomgeving.
In al onze activiteiten staat het beleven van die omgeving centraal.
Met educatie, communicatie en participatie werken wij aan een
duurzame basishouding bij kinderen en stimuleren wij een
duurzame leefstijl bij volwassenen.
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JAARPROGRAMMA 2022 - 2023
Het jaarprogramma voor schooljaar 2022-2023 is klaar!
Voor iedere groep zijn er weer leuke lessen uitgekozen. Je kunt met je groep naar het bos, de
Struintuin of een andere leuke locatie in of rond Leusden.
Nieuw in het aanbod is de les ‘Op avontuur in het bos’ voor groep 1-2. Deze avontuurlijke les
vindt plaats in Den Treek.
Er zijn (landelijke of Leusdense) themadagen waar je bij aan kan sluiten:

Datum

Themadag

Tip

Woensdag 24 augustus 2022

Materiaalzending Champignons gaat uit

Reserveer vóór 15 juli

5-16 oktober 2022

Kinderboekenweek

Thema: Gi-ga-groen

Maandag 10 oktober

Dag van de Duurzaamheid

Doe mee met leuke activiteiten,
bijvoorbeeld de Voorleesactie

30 oktober - 7 november

Fair Trade week

Reserveer de leskist De wereld op je bord
of boek een chocoladeworkshop

Vrijdag 27 januari

Tuinvogeltelling voor scholen

Reserveer de les voor groep 3/4

Vrijdag 15 februari

Warme Truiendag

Trek een warme trui aan en zet de kachel
een graadje lager

Woensdag 15 maart

Boomfeestdag

Plant een boom bij school

Zaterdag 18 maart

Landelijke Opschoondag

Ruim de schoolomgeving op en doe mee
aan een activiteit

Woensdag 29 maart

Materiaalzending Kikkervisjes gaat uit

Reserveer vóór 1 maart

Dinsdag 4 april

Landelijke Buitenlesdag

Ga lekker met je klas naar buiten, zie
buitenlesdag.nl

Woensdag 10 mei

Materiaalzending Vlinders gaat uit

Reserveer vóór 1 maart

Woensdag 14 juni

Nationale Buitenspeeldag

Natuurlijk kun je ook de natuur in de klas halen met onze leskisten of materiaalzendingen. Kijk
voor het complete en vernieuwde aanbod, ook van externe aanbieders, in het schema op de
volgende bladzijde.

Wij wensen je veel plezier met het lesaanbod!
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OVERZICHT LESSEN EN LESMATERIALEN
Voedsel en gezondheid

Planten

Dieren

Omgeving

Gr
12

Lk: Alles voor een pannenkoek
Lk: Smaaklessen

Lk: Kabouters in de herfst
Lk: Kabouters in de lente

Les: Jonge dieren
Lk: Job vindt een veer
Mz: Kikkervisjes
Mz: Vlinders

Les: Op avontuur in het bos
NIEUW
Uit: Spelen in de Struintuin
Uit: Muis zoekt een huis

Gr
34

Lk: Alles voor een pannenkoek
Lk: Smaaklessen
Lk: Op avontuur met je zintuigen

Lk: Bloemen
Mz: Champignons

Les: Bijen
Les: Vogels in de winter
Lk: Egeltje
Lk: Slakken
Mz: Vlinders
Mz: Kikkervisjes
Ext: De koeien van boer Jan

Les: Met de GPS het bos in
Uit: Spelen in de Struintuin
Uit: Muis zoekt een huis
Uit: Bende in het bos

Gr
56

Les: In de Pizzatuin
Lk: Brood beter bekeken
Lk: Smaaklessen
Les: Moestuinieren (gr 6)

Lk: Bloemen
Mz: Champignons

Lk: Braakballen pluizen
Mz: Vlinders
Mz: Kikkervisjes
Ext: Superboer

Les: In sloot en plas
Les: Vogels in de Schammer
Lk: Kluts
Uit: Spelen in de Struintuin
Uit: Bende in het bos
Ext: Gastles sterrenkunde

Gr
78

Lk: De wereld op je bord
Lk: Smaaklessen
Les: Moestuinieren (gr 7)

Mz: Champignons
Les: Knotten

Lk: Braakballen pluizen
Ext: Check je melkpak
Ext: Gastles
Dierenbescherming

Les: Grebbelinie
Uit: Gestrand in de jungle
Ext: Gastles sterrenkunde

Les: les of excursie | Lk: leskist | Mz: materiaalzending of levend materiaal | Td: techniekdoos | Uit: uitje in het groen | Ext: externe aanbieder

Uitleenperiodes 2022 - 2023
Uitleendatum

Retourdatum

Periode 1

woe 24 augustus 2022

woe 14 september 2022

Periode 2

woe 21 september 2022

woe 19 oktober 2022

Periode 3

woe 2 november 2022

woe 23 november 2022

Periode 4

woe 30 november 2022

woe 21 december 2022

Periode 5

woe 11 januari 2023

woe 25 januari 2023

Periode 6

woe 1 februari 2023

woe 22 februari 2023

Periode 7

woe 8 maart 2023

woe 22 maart 2023

Periode 8

woe 29 maart 2023

woe 19 april 2023

Periode 9

woe 10 mei 2023

woe 31 mei 2023

Periode 10

woe 7 juni 2023

woe 28 juni 2023
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PER GROEP EN PER THEMA
Techniek

Energie
Klimaat
Duurzaamheid

Afval

Water

Td: Pip ontdekt de magneten
Td: Spiegels

Lk: Zonnepad

Lk: Pieter de Pier

Lk: Floep, daar is water!

Td: Blijf in evenwicht!!
Td: Vooruit op wielen!
Td: Wat valt dat snel!
Td: Drijven en zinken met Jip en
Janneke

Lk: Het groene huis
Lk: Natuurlijk energie!

Les: Naar de Kringloopwinkel
Lk: Afvalcarrousel

Lk: Kikker op avontuur

Td: Bij de drogist - Tandpasta en
shampoo
Td: Bouwen met stenen
Td: Over de brug
Td: Stroomkringen maken
Td: Papier maken
Td: De magneten van Professor
Pooltjes

Lk: Natuurlijk energie!

Les: Naar de Milieustraat
Lk: Afval, zoek het uit!!

Lk: Watergoochelaar

Les: Bouwen met bamboe
Td: Elementen
Td: Geheimen van het licht
Td: Papier maken

Lk: Sarah’s wereld
Lk: Spijkerbroek
Lk: Casa di Luca
Lk: Energie? Duurzaam!
Lk: Energie adviesbureau

Lk: Zwerfafval, weg ermee!
Lk: Afvalluuuhh
Lk: Plastic soep = linke soep!

Lk: Waterkringloop
Lk: Waterlab
Ext: Klimaatles Waterschap

Reserveren
Reserveren? Eenvoudig! Volg de onderstaande stappen:

• Ga naar www.degroenebelevenis.nl.
• Klik op ‘Beleven en leren’.

•
•
•
•

reserveren
kan van
1 juni 2022 tot
30 juni 2023

Klik op ‘NME gids’.
Vink groep aan.
Klik op ‘aanbod tonen’.
Bekijk het aanbod. Als je op een item klikt, krijg je meer informatie. Om te reserveren, klik
je op [reserveer].
Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Ben je de code kwijt? Neem dan contact op met
De Groene Belevenis. Zorg dat je mailadres actueel is!
Kies de gewenste periode of datum.
Als je nog meer materialen wilt reserveren, klik dan op ‘terug’.
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MOESTUINIEREN
Moestuinieren bij school
Heb je ruimte bij school om te moestuinieren, maar heb je geen idee hoe je dat het beste kunt
aanpakken? Neem dan contact op met De Groene Belevenis voor vrijblijvend advies. Heb je
meer hulp nodig? Dan kunnen we tegen een vergoeding begeleiding bieden.
Lekker naar buiten! met de subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle basisscholen subsidie aanvragen voor drie
activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen
stimuleren om kinderen in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over
voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.
De vergoeding is in te zetten voor toegang, gastdocenten, vervoer, gereedschappen, materialen
en lesmateriaal.
Een school kan in totaal voor alle klassen gezamenlijk €2000,- subsidie aanvragen. Deze dient in
één keer aangevraagd te worden.
Per school kan eenmalig een subsidieaanvraag worden ingediend.
Kijk voor meer info en uitleg op www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten
Let op! De subsidieronde voor schooljaar 2021-2022 opent op 1 september 2021 en
aanvragen kan tot en met 30 september 2021. Wees er snel bij, anders is het geld op.

8

9

EXTRA AANBOD

buiten het abonnement

Uitjes in het groen
Spelen in de Struintuin: €55,Kom met je klas lekker struinen in de Struintuin bij De Groene Belevenis. De kinderen kunnen
met materiaal uit de bolderkar aan de slag, maar kunnen ook zelfontdekkend leren en spelen in
een uitdagende, natuurlijke omgeving. Hutten bouwen, in de modderkeuken spelen,
waterdiertjes vangen, stenen muurtjes maken, op de heuvel klimmen, verstoppen in het 'bosje',
insecten zoeken en nog veel meer.
De Struintuin staat gedurende een dagdeel tot je beschikking. Voldoende tijd om er volop van te
genieten!
Tip: reserveer de Struintuin ter gelegenheid van een juffenverjaardag. Boek daarbij een mand
hout en een hotdogpakket en het feest kan niet meer stuk.
Schoolreisjes in de natuur vanaf €275,Wij bieden verzorgde schoolreisjes aan. Kom een hele of halve dag met één of meer klassen
naar het bos. We nemen jullie mee in één van de volgende programma’s:
Onderbouw: Muis zoekt een huis; na een storm in het bos zijn de dieren hun huis
kwijtgeraakt. Zoek de dieren en help ze hun huis weer terug te vinden. Je gaat sporen zoeken,
eten verzamelen en nestjes bouwen.
Middenbouw: Bende in het bos; er gebeuren vreemde dingen in het bos. De leerlingen gaan
als superspeurders aan de gang om het raadsel op te lossen. Dit doen ze door een
geurspoor te volgen, te voelen als een mol, wroeten als een zwijn en te luisteren als een
vleermuis.
Bovenbouw: Gestrand in de jungle; in plaats van een schoolreis naar een pretpark is de
groep gestrand in het bos. Hoe overleef je een dag in het bos? Bouw een hut, maak een
hengel, filter water en zoek eten. Dan red je het wel!
Kijk voor meer informatie en de kosten in de NMEgids.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Reserveren
Scholen reserveren op www.degroenebelevenis.nl met hun inlogcode en wachtwoord.
De reservering kan tot 30 dagen voor aanvang gewijzigd worden door de school. Daarna dient er
contact opgenomen te worden met De Groene Belevenis.
Abonnement en losse prijs
• Scholen buiten de gemeente Leusden betalen per item. De items hebben vaste prijzen.
Les: €58,-. Leskist, techniekkisten en materiaalzendingen: €36,50
• Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Binnen het abonnement kun je 24 items lenen.
De school kan kiezen uit een leskistenabonnement (€ 765,-) en een compleet abonnement voor
lessen en leskisten (€ 913,-)
• Gebruik van meer dan 24 items is tegen betaling mogelijk. Dit kost € 30,00 per item.
• Er zijn een aantal lessen, leskisten en materiaalzendingen waar een extra vergoeding per
leerling of per groep voor gevraagd wordt. Dit is nodig omdat het gebruiksmateriaal elke les of
periode opnieuw aangekocht moet worden of omdat gezondheidsaspecten vragen om een extra
investering.
Het gaat om de volgende items:
Lk Braakballen pluizen

Per kind

€ 0,50

Les Jonge dieren

Per groep

€ 30,00

Mz Champignons

Per groep

€ 15,00

Mz Vlinders

Per groep

€ 15,00

Td Bij de drogist

Per kind

€ 1,00

Td Bouwen met stenen

Per groep

€ 15,00

Td Vooruit op wielen

Per kind

€ 1,00

• Extra aanbod zoals de Uitjes in het groen en het Moestuinieren vallen buiten het abonnement en
daar zijn extra kosten aan verbonden.
• Facturering vindt plaats na afloop van het schooljaar, in september.
Verantwoordelijkheid van school t.a.v. leskisten en techniekdozen
• Er zijn vaste perioden voor materiaal dat geleend wordt. Zie het schema.
• Afzeggen van leskisten en techniekdozen kan tot 7 dagen voor aanvang van de uitleenperiode.
Na die datum blijft het item meetellen binnen het abonnement.
• Lesmateriaal wordt door de school opgehaald op Hamersveldseweg 107a op woensdagmiddag
tussen 11.00 en 13.00 uur. Afhalen op een andere tijd gebeurt op afspraak.
• Als scholen door het continuerooster hinder ondervinden met halen en brengen, proberen ze dit
eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt er gezocht naar een passende oplossing.
• Indien het lesmateriaal niet binnen 7 dagen wordt opgehaald, wordt het teruggezet in het
magazijn. Als een school alsnog gebruik wil maken van het materiaal, moet dit opnieuw geboekt
worden.
• De lesmaterialen dienen op de afgesproken datum teruggebracht te worden.
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• Bij overschrijding van deze datum wordt een bedrag van € 5,- per dag per item in rekening
gebracht, tenzij er op tijd (voor einde uitleenperiode) contact is opgenomen met een
medewerker van De Groene Belevenis.
• Bij het terugbrengen dienen alle materialen schoon, droog en goed ingepakt te zijn. Voor het niet
schoon retourneren (ter beoordeling van de uitlener) van de materialen worden
schoonmaakkosten in rekening gebracht van € 10,- per item. In extreme gevallen wordt er
contact met de school opgenomen om andere afspraken te maken.
• Als er materialen missen of stuk retour komen, is de school verplicht dit te melden. De kosten
voor vervanging of reparatie worden bij de school in rekening gebracht.
Verantwoordelijkheid van school t.a.v. lessen en uitjes
• De data lessen en uitjes zijn ruim van tevoren bekend.
• Lessen gaan ook bij minder weer door! Alleen wanneer weersomstandigheden een gevaar
opleveren wordt een les afgelast of verplaatst.
• Afmelden voor lessen en uitjes kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de uitvoeringsdatum.
Na die datum blijft de les meetellen in het abonnement en worden de gemaakte kosten voor niethoudbaar materiaal in rekening gebracht. Voor uitjes in het bos wordt een vergoeding van €50,in rekening gebracht.
• Verzetten van lessen en uitjes kan eventueel tot uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de
uitvoeringsdatum. Of verzetten mogelijk is, hangt af van de planning, locatie, materialen en
vrijwilligers.
• Lessen worden begeleid door vrijwilligers van De Groene Belevenis. Begeleiding vanuit school is
bij de onderbouw en middenbouw groepen noodzakelijk. In de brief of handleiding vind je per les
meer informatie hierover.
• School zorgt dat de groep op de juiste tijd op de afgesproken plek aanwezig is met voldoende
begeleiding.
• Materialen voor de lessen en uitjes worden door De Groene Belevenis verzorgd.
Verantwoordelijkheid van school t.a.v. levend materiaal
Levend materiaal (de zogenaamde materiaalzending) wordt op een vast tijdstip uitgeleverd.
Afmelden voor levend materiaal kan tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de leverdatum. Na die
datum wordt de kostprijs van het materiaal in rekening gebracht.
Aanbod externe aanbieders
De Groene Belevenis is makelaar voor externe aanbieders. Voor lessen van Boerderij in de kijker en
de gastlessen Sterrenkunde en Wereldwinkel gaat het aanmelden via de website van De Groene
Belevenis. Voor lessen van het Waterschap neem je direct contact op met het Waterschap.
Afspraken worden met externe partij gemaakt. De Groene Belevenis is niet verantwoordelijk voor de
inhoud en de afspraken die met de externe partijen gemaakt worden. Dit aanbod telt niet mee in
het abonnement.
Fotograferen of filmen voor promoten lesmateriaal
Voor het promoten van ons lesmateriaal behouden wij het recht voor om te filmen of te
fotograferen tijdens een activiteit. Wij kondigen dit van tevoren aan en vragen ter plekke welke
kinderen niet in beeld mogen.
De Groene Belevenis schooljaar 2022 - 2023
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Colofon
Dit aanbod hoort bij het jaarprogramma voor de scholen in de regio Leusden. Hieronder vallen de
gemeente Amersfoort, Nijkerk, Barneveld, Woudenberg en andere geïnteresseerden.
Foto verantwoording: Buitenschool: IVN
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