Natuureducatie

Een buitengewoon jaar
Natuureducatie schooljaar 2020 - 2021 en de cijfers van het schooltuinprogramma in 2020
Team Schooltuinen en Natuureducatie
Wij verrijken het Amsterdamse onderwijs met inspirerende natuureducatie waarin plezier, beleving en zelf doen centraal staan

Schooltuinen bestaan 100 jaar in 2020
Cluster Sociaal
. Onderwijs,
Jeugd, Zorg en
Diversiteit
. Team Schooltuinen
en Natuureducatie

13 Schooltuinen
1 Schooltuin in de tuin
van het Rijksmuseum

63

Schooltuinprogramma
2020
Roos Schooltuin

Schaap Schooltuin

Broekhuijsen-Leewis
Schooltuin

Ingeschreven leerlingen

Nijkamp Schooltuin

Ridderbos Schooltuin

Osdorp Schooltuin

5.605*

Blijdestijn Schooltuin
Toorop Schooltuin

Medewerkers

Rijkmuseum Schooltuin
Vink Schooltuin

6

Kalff Schooltuin

Stagiaires

Wagner Schooltuin

Vrijwilligers

Imkers

63% *
Programma

8,5

Lesgevers

8,5

Aemstel Schooltuin

14 schooltuinen in Amsterdam

Gaasperdam Schooltuin

10

Medewerkers met
Participatiebanen

Uiteindelijk door coronaomstandigheden
deelgenomen leerlingen

deelnemende scholen

56
14

7115

Natuurpaden 2020-2021
100 jaar Schooltuinen in Amsterdam
In 2020 bestonden de schooltuinen 100 jaar.
Door de samenwerking met het Rijksmuseum,
Groeistad, het Stadsarchief en EMSFilms zijn
er mooie projecten en middelen ontwikkeld.
En we hadden een 14 de schooltuin in de
tuin van het Rijksmuseum.

Corona aangepaste schooltuinprogramma
“Superknap hoe er ondanks alle beperkingen en
veranderingen toch een heel goed programma
gemaakt is. We hadden ook een echt topjuf. Zij
paste de lessen erg goed aan aan onze doelgroep.“ Ook het online lesmateriaal en de
filmpjes waren een goede toevoeging.”

399 *
Deelnemende leerlingen
* minder door de coronamaatregelen

waardering leerkrachten

100 jaar schooltuinen in 2020

Voor alle scholen blijft Groeistad gratis. Leerkrachten kunnen daar dus nog steeds meer
informatie vinden over de tuin waar zij met hun
kinderen tuinieren. Kinderen kunnen foto’s,
recepten en ervaringen delen.
Rijksschooltuinieren
De gemeente en het Rijksmuseum vonden de
samenwerking zo bijzonder, dat besloten is de
schooltuin voorlopig te behouden. De kinderen
van groep 6 van Montessorischool Maas en Waal
namen in januari 2021 het stokje over van de
kinderen van Basisschool Oostelijke Eilanden.

De documentairefilm ‘De Schooltuin, een jaar
rond met je handen in de grond’ was in maar
liefst 93 filmhuizen in heel Nederland te zien. ‘De
Schooltuin’ is genomineerd voor de titel Nationale Onderwijsfilm 2021. EMS FILMS heeft samen
met IVN en Jong Leren Eten ook schooltuinlesmateriaal gemaakt. In totaal zes lessen met tien
bijbehorende clips. Iedereen mag gratis van
dit materiaal gebruik maken. De schooltuinfilm
werd tijdens de midzomermokum 6x gratis vertoond aan kinderen en gezinnen.

ZWAAR
WEER

1

Museumles
De scholen die meedoen met het schooltuinprogramma konden vanaf januari tot de zomer
van 2021 weer inschrijven voor de museumles in
het Rijksmuseum.
Kinderkookboek
Het geheim van de tuin is geselecteerd voor de
best verzorgde boeken van 2020.
Naast alle schooltuinkinderen ontving iedereen
van de afdeling OJZD het boek op de deurmat.
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De financiële crisis van de jaren ’30
op de schooltuinen voelbaar. Tusse
en 1936 daalde de subsidie van de g
met maar liefst 60% en veel gezinne
de contributie niet meer betalen. Ti
de Tweede Wereldoorlog ontstonde
andere problemen; kolen en gewas
moeilijker te verkrijgen, en de verst
van het dagelijks leven raakte ook d
schooltuinen.
Toch werd er onverminderd door ge
Om opheffing te voorkomen, verlaa
de bestuursleden hun eigen salaris,
bedachten ze creatieve oplossingen
de moeilijke tijd te overbruggen. Zo
de ontginningskaart in het leven ge
waarmee kinderen van deur tot deu
om de schooltuinen te ondersteune

MEJ. SARA HEYMANS
Veel brieven en verslagen van
de Amsterdamse Vereniging voor
Schoolwerktuinen zijn ondertekend
door Mej. S. Heymans: secretaris
en één van de oprichters van
de Amsterdamse Schooltuinen.
Sara Heymans was ook buiten de
schooltuinen actief om het belang
en de opvoedkundige waarde van
het tuinieren te promoten. Dit deed
ze via lezingen en publicaties.
Sara Heymans was van Joodse
afkomst en werd in 1940 door de
Duitse bezetter uit haar functie
ontheven. Voorzitter Gerrit Kalff
hield haar plek in het bestuur open,
maar ze keerde na de oorlog niet
terug. Op 23 februari 1943 werd Sara
Heymans vermoord in Auschwitz.
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Ctekst: Bloemen hebben altijd een belangrijke
plek gehad in het schooltuincurriculum. In
1931 begonnen de schooltuinen aan een lange
traditie: bloembollen opkweken. Jaarlijks
kweekten duizenden Amsterdamse kinderen
thuis de tulpenbollen op, met als hoogtepunt
tulpententoonstelling op school.
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De tentoonstelling 100 jaar Schooltuinen in het
stadsarchief was een feest van herkenning voor
generaties Amsterdammers! Mogelijk komt de
tentoonstelling in het museum van Enkhuizen en
bij de Floriade in 2022.
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Natuureducatie voor groep 1 t/m 8 in samenwerking met meer dan 50 partners
NME-Gids Amsterdam

Buitenlessen

Op locatie en in het
openbaar groen

8,7
911

8,5
10.279*

Activiteiten en
lesmaterialen

Deelnemende Leerlingen

Thema’s: planten, dieren,
seizoenen, voedsel,
boerderijen,
duurzaamheid en afval

Boerderijlessen gegeven
door boerenbedrijven en
kinderboerderijen
bereik:

Bereik

1.725*

299

Leerlingen

Scholen

19604 *
Leerlingen

Programma

Boerderijen
NME-locaties
Natuurspeeltuin
Heemtuinen en parken

9,4

Natuurmediatheek
(ANMEC)
bereik:

Kwaliteitsborging

Screening, lesbeschrijvingen,
lesobservaties en doorlopende
evaluaties. In samenwerking met
het ANMEC.

Natuurmediatheek

1070#

Uitgeleende materialen
Dankzij een extra subsidie van de gemeente
Amsterdam is het ANMEC gestart met een
transportservice. Basisscholen konden kosteloos
scholen
gebruik maken van deze service. Een succes #
dat ze gaan continueren.

96

* minder door de coronamaatregelen.

Ontwikkelingen

Kruidenthee drinken is een gezonde en lekkere manier om vocht binnen te krijgen.
Het is een aftreksel van kruiden, dat wil zeggen dat de kruiden in het water zijn
getrokken. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Als we ademhalen,
plassen, zweten of huilen verliezen we water. Het is dus belangrijk om veel te
drinken. Dit geeft energie, helpt je botten gezond te houden en voorkomt
concentratieproblemen.

Doen

We zijn gestart met het project Kwaliteit Onderwijs Schooltuinen (KOS).
Hiertoe hebben wij dit jaar een nieuw curriculum voor het lesprogramma op de schooltuinen geschreven. Het curriculum beschrijft
onder andere 6 leerlijnen; Tuinieren, Ecologie & Biodiversiteit,
Duurzaamheid en Klimaat, Gezondheid &Voeding, Leeromgeving en
Andere vakken en Persoonlijke groei van het kind. Daarnaast beschrijft
het curriculum de bijbehorende leerdoelen, en richtlijnen op het
gebied van didactiek.
Het curriculum is geschreven in samenspraak met onze Educatief
Medewerkers, en met leerkrachten van deelnemende scholen. Bij het
opstellen van de leerdoelen is ook rekening gehouden met de PO
doelen, die momenteel worden geactualiseerd.
Het bijbehorende implementatieplan beschrijft de stappen die nodig
zijn om volgens het curriculum te werken. In 2021 zal een inventarisatie
plaatsvinden van de lessen in ons huidige programma. Op basis
hiervan worden verschillende producten ontwikkeld. Het belangrijkste
voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw schooltuinboek
dat in 2022 zal worden getest.

kamille

1. Neem drie takjes van een kruid (of verschillende kruiden) van de schooltuin mee naar huis. Heb je thuis kruiden? Knip ze dan thuis af. Denk aan
rozemarijn, salie, munt, citroenmelisse, lavendel, kamille of tijm. Was de
kruiden.
2. Doe je kruidentakjes in een beker of glas.
3. Kook wat water (125 - 200 ml) en giet het kokendhete water bij de kruiden
in je beker of glas. Wees voorzichtig en vraag eventueel hulp bij het koken
en inschenken.
4. Laat de thee 5 minuten staan om de smaak van de kruiden goed in het
water te laten trekken.

Wist je dat…
Tip
helpt bijvoorbeeld bij
Veel kruiden
hebben
geneeskrachtige
werking.
We zijn
in een
2021
begonnen
met Kamille
het Schooltuinjournaal
voor
de groepen
Je kunt zelf gezonde ijsthee
slaapproblemen,
wallen
en
hoofdpijn.
Tijm
geeft
een
oppepper,
helpt
bij
vermoeiddie naar de schooltuinen komen. Om de leerlingen extra
schooltuinmaken. Breng een liter
heid en is goed voor je spijsvertering. Citroenmelisse heeft een kalmerende
ervaringen
te geven,
makenenwe
bijna elke
water aan de kook en hang
werking
en is daarom goed
bij stress, zenuwen
slapeloosheid.
Muntmaand
helpt bij een schooltuinjoureen zakje
je favoriete
naal. Met
het journaal
informeren
we en
dehoofdpijn.
leerkracht enerook
devanouders
foute bacteriën
in je lichaam
en is ook goed
tegen misselijkheid
thee in. Breng dit op smaak

over wat komen gaat aan thema’s, oogst, speciale activiteiten.
Ook
met fruit zoals citroen of
bieden we extra opdrachten in de vorm van werkbladen
aan.en laat de thee
sinaasappel
afkoelen.

tijm

School
tuinen

citroenmelisse

munt

NME
gids
Schooltuinen en Natuureducatie
Inspirerende natuureducatie waar plezier, beleving en zelf doen centraal staan!

In mei 2021 hebben we de NME-gids in een nieuw jasje gestoken. De
gids is visueel aantrekkelijker geworden en daardoor kan de leerkracht
makkelijker navigeren. Een gids waarin je een groot aanbod natuureducatie kunt vinden voor het primair onderwijs. Buiten valt altijd iets
te beleven!

Maatschappelijk

Groei en bloei. Naast de locatie in Gaasperdam is er nu ook een
Healing Garden gestart op de Osdorp Schooltuin. De stadstuinen zijn
voor vrouwen die willen opbloeien en hun eigen verse voedsel willen
verbouwen. De vrouwen op de moestuin worden ondersteund door
een tuincoach en een Bloeicoach van Groei & Bloei.

De Midzomermokum werd dit jaar gehouden van 10 juli tot en met
22 augustus 2021. 5 verschillende schooltuinen in de stadsdelen
Zuidoost, Oost, Noord, Nieuw-West en West deden mee. Samen
met Eokids, Dynamo, Wijsneus en De Muziek & de Theaterstraat. De
stadsdelen zorgenden allen voor de communicatie.

De Amsterdamse Impuls schoolpleinen is een regeling waarbij subsidie
wordt verstrekt om een schoolplein te (her)inrichten. In 2021 hebben
15 scholen uit verschillende stadsdelen de subisidie aangevraagd. Wij
geven advies op het ontwikkelen van een educatieve visie en het vergroenen van het schoolplein. Maak van je plein een buitenlokaal! Veel
voordelen voor de gezondheid en biodiversiteit.

De schooltuinen worden steeds meer ingezet voor naschoolse
activiteiten. Daarbij zoeken we samenwerking met lokale partijen
in het Noord, Nieuw-West, Oost en Centrum. Binnenkort vinden er
oriënterende gesprekken plaats voor het stadsdeel Zuidoost.
Voor meer informatie mail naar nme-gids@amsterdam.nl

