Team Schooltuinen en Natuureducatie
Schooljaar 2019 - 2020 en het schooltuinprogramma in 2019 in vogelvlucht
Wij verrijken het Amsterdamse onderwijs met inspirerende natuureducatie waarin plezier, beleving en zelf doen centraal staan
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Op 10 februari 2020 bestonden de schooltuinen in Amsterdam 100 jaar. We vierden
het jublileumjaar in samenwerking met het
Rijksmuseum, Groeistad en het Stadsarchief.
Door de coronamaatregelen kon de Schooltuin Karavaan helaas niet doorgaan.
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100 jaar schooltuinen in 2020

De schooltuinoogsttas heeft een nieuw jasje
gekregen! De tas kun je nu ook op je rug
dragen, wel zo veilig op de fiets. En in het
voorvakje is plaats voor het schooltuinboek of
mooie bloemen uit de tuin.

In 2019 zijn 5 schooltuingroepen gevolgd
voor het maken van de documentairefilm ‘De
Schooltuin, een jaar rond met je handen in
de grond’. Deze draait vanaf 8 oktober in de
bioscopen.

Leerlingen die meedoen aan het schooltuinprogramma krijgen van de Gemeente
Amsterdam een museumles in het Rijks
cadeau. In deze workshop ontdekken ze de
geheimen van de Rijksmuseumtuin.

In het jubileumjaar is er ook een 14e tuin: een
schooltuin in de tuin van het Rijksmuseum.
Basisschool Oostelijke Eilanden won in 2019
de eerste prijs en tuiniert in 2020 op deze bijzondere plek.

Op de kaart van Groeistad staan foto’s,
verhalen en lessen over de geschiedenis van
de schooltuinen in Amsterdam. Alle basisscholen in Amsterdam kregen in 2020 een
gratis abonnement.

Alle schooltuinkinderen kregen een kinderkook- en leesboek cadeau. Het Rijksmuseum
ontwikkelde het samen met Chefkok Joris
Bijdendijk, Jan Paul Schutten, Floor Rieder en
Kees Wabeke van Schooltuinen Amsterdam.

Natuureducatie voor groep 1 t/m 8 in samenwerking met meer dan 50 partners
NME-Gids Amsterdam
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* Veel minder vanwege uitval lessen door coronamaatregelen.
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Voor Onderwijs op afstand hebben we samen met het ANMEC en
het team Afvaleducatie lesbrieven, korte educatieve clips en een
schooltuinjournaal gemaakt. Natuuropdrachten voor binnen en
buiten die de kinderen zelf of met hun ouders konden uitvoeren.

In de zomervakantie organiseerden wij 3 natuurweken samen met
Ecokids en Natuurwijs op 5 schooltuinen tijdens Midzomer Mokum.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar konden na inschrijving deelnemen aan
groene vakantieactiviteiten.

In de leerlijn “Een rondje schooltuin” komen alle klassen (1 t/m 8)
van IKC het Talent, gedurende een schooljaar, meerdere dagdelen
naar de schooltuin. We werken met het thema ‘kringlopen’ waarin
natuuractivteiten de hoofdrol spelen en creatieve werkvormen voor
de verbinding zorgen. ‘Onderzoekend Leren’ speelt een belangrijke
rol en we betrekken de ouders regelmatig bij wat de kinderen leren en
maken.

Bijna gelijktijdig met de start van het buitenseizoen was er een
lockdown als gevolg van het coronavirus. De tuinen zijn toen zo
ingericht, dat als de scholen weer zouden komen, we in een aangepast
programma de leerlingen konden ontvangen. Vanaf 8 juni zijn de
tuinen weer open gegaan voor de leerlingen. In de periode tot de
zomervakantie hebben 88 scholen en 150 groepen van die mogelijkheid
gebruik gemaakt.

