
Jaaroverzicht
BuitenWijs 2014 
voor het primair onderwijs Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein

‘BuitenWijs is een leuke club om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan en je  
krijgt veel waardering!’

Beste mensen, 

In dit jaaroverzicht tonen we u de belangrijkste activiteiten 

van BuitenWijs in 2014. BuitenWijs streeft ernaar om 

zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met het 

buiten, zodat zij later wijs omgaan met hun leefomgeving. 

Als het onderwijs (van) buiten interessant is, zijn de 

kinderen meer gemotiveerd en verrijkt het buiten hun 

leven. Deze situaties blijven de kinderen bij, omdat deze 

ervaringen indruk op hen maken. En indrukken in het 

jonge leven opgedaan, zijn blijvend voor later.

Dat de scholen veel boeken bij BuitenWijs (meer dan 

1000 producten) is in de grafiek goed te zien. Meer 

dan 400 leerkrachten werken met de producten van 

BuitenWijs. Er zijn nu al 14 buitenlessen en excursies. 

Dit zijn onze paradepaardjes. Zo zijn er in 2014 meer 

dan 100 buitenlessen gegeven en zijn er meer dan 2500 

kinderen actief in het buiten geweest. Dat kan alleen met 

de hulp van de vrijwilligers en de collega’s met wie we 

samenwerken!

Ester van Winden & Kees van Wegen, 1 maart 2014 



BuitenWijzers 
Er is sinds 1 mei 2013 een gezamenlijke aanbodcata-
logus: de BuitenWijzer, waarin alle NME-producten 
vermeld staan voor alle vier de gemeenten. 
Met twee scholen als voorbeeld voor de andere scho-
len, door te vertellen hoe zij NME vorm geven. 
BuitenWijs geeft naast het NME-aanbod ook advies bij 
schoolbeleid voor natuuronderwijs en bij het verduur-
zamen van een schoolgebouw.

Digitale NME-gids
De NME-gids is de digitale site met de beschrijvingen 
van het aanbod van BuitenWijs. Alle NME-producten 
zijn voorzien van digitale handleidingen, werkbla-
den, liedjes, etc..
Zie: www.NMEgids.nl/buitenwijs 

Uitreiking van de BuitenWijzers
Tijdens de bijeenkomsten in de BuitenWijsgemeenten zijn  
de BuitenWijzers uitgereikt door de verschillende wethou-
ders op scholen die actief zijn met duurzaamheid. Zo was er 
een school die 125 zonnepanelen kreeg, een school met een 
groendak, een school die een nieuwe groene speelomgeving 
liet aanleggen en een school die afvalvrij was. Naast een pre-
sentatie van elke school liet BuitenWijs zien waarom en hoe 
scholen duurzamer kunnen worden.

BuitenWijslessen in schoolbeleid
BuitenWijs streeft er naar dat de NME-producten structureel ingezet worden 
op de basisscholen. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk scholen 
schoolbeleid maken. BuitenWijs heeft vijf scholen begeleid bij de veranke-
ring van NME in schoolbeleid: De Tandem in IJsselstein, De Heilige Fami-
lieschool in Houten, De Trompetvogel, De Veldrakker en de Willem Alexan-
derschool in Nieuwegein. 
Deze vijf scholen hebben als het ware ‘een boom geplant’ voor later!  
Meer dan 40 scholen zijn nu al ‘vaste‘ klanten van BuitenWijs.

Koos konijn op de Kinderboerderij
Naast de leskist Koos konijn, kunnen de  
kinderen nu ook echte konijnen ontmoeten. 
Zo leren de kinderen in de praktijk heel veel 
over tamme konijnen. De kinderen zoeken 
Koos, het wilde konijn. 



Een gastles over Energie
Vrijwilligers geven een gastles van anderhalf uur over 
energie in Nieuwegein. Kinderen leren over het gebruik 
van fossiele brandstoffen, het gebruik van duurzame 
energie en onze toekomst. Aan het eind bedenken zij 
oplossingen voor school om geen fossiele brandstoffen 
te gebruiken en doen aanbevelingen aan de wethouder. 
Natuurlijk laten de gastdocenten zien wat Nieuwegein al 
doet met duurzame energie.

Rioolwaterzuivering en Afvalbrengstation
Bij de leskist Waterkringloop is een excursie mogelijk aan 
de rioolwaterzuivering Nieuwegein in IJsselstein. De col-
lega’s van de HDSR begeleiden de kinderen. 
Na het werken met de leskist Afvalluh kunnen de kinde-
ren op bezoek gaan bij het afvalbrengstation in de eigen 
gemeente. 

Nog meer gastlessen
Niet alleen in Nieuwegein werden er gastlessen gegeven.
In Houten gaven de boeren betaalde gastles De koeien 
van boer Jan aan de  groepen 3 en 4 en de gastles Super-
boer die over voedselproductie gaat aan de groepen 5 en 
6. In IJsselstein gaven de drie vrijwilligers samen meer 
dan 30 gastlessen over braakballen, bomen en over ’t 
seizoen. Ook zijn er twee imkers die een les geven bij de 
leskist Bezige bijen.

Afvalvrije scholen in Lopik!
De leerkrachten van de Gerardus Majella en De Zo-
mergaard hebben een start gemaakt met het afvalvrij 
worden van hun school. Dit houdt in dat deze scholen 
geen restafval meer aanbieden. Op deze scholen is een 
bewustwordingsproces gestart met leerkrachten, ouders 
en kinderen dat afval grondstof is. De wethouder Gerrit 
Spelt en muzikant Leatitia Bal deden de aftrap. 

Fosiele brandstof: Vergane glorie of foute energie?

Wat een ‘padje’ teweeg brengt!

Gastles voorlezen
Op de dag van de Duurzaamheid op 10 – 10 – 2014 zijn  
vrijwilligers van BuitenWijs en bestuurders actief geweest.  
Zij lazen het boek ‘Mr Finney en het raadsel in de bomen’.  
Het verhaal nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan 
over duurzaamheid en de wereld om ons heen. In totaal is 
er op 20 scholen voorgelezen in meer dan 20 groepen.



Colofon
Uitgave BuitenWijs: Samen sterk  
in Natuur- en milieueducatie,  
Redactie Ester van Winden  
en Kees van Wegen

Lay-out Typetank,  
Angelique Ketelaar
Druk Zijlstra Drukwerk B.V.
Foto’s BuitenWijs 

Contactgegevens BuitenWijs
BuitenWijs
Geinoord 9, 3432 PE Nieuwegein 
030 603 46 72 
buitenwijs@nieuwegein.nl

Leskisten en ‘Natuur in de klas’  
producten
Afgelopen schooljaar 2013-2014 zijn er totaal 530 
leskisten en 350 natuur in de klas producten uitgegeven 
in de vier gemeenten. Mede dankzij de inzet van de 
vrijwilligers zijn alle leskisten altijd netjes op orde. 
En zo verrichten vrijwilligers vele andere hand en 
spandiensten.

BuitenWijs
Op de foto ziet u BuitenWijs! BuitenWijs bestaat uit meer 
dan 40 veertig vrijwilligers, twee vaste medewerkers en 
vele medewerkers die vanuit hun gemeente BuitenWijs 
ondersteunen! Samen kunnen we veel betekenen. Ons 
motto: het succes van de vrijwilligers en van de leer-
krachten is het succes van BuitenWijs. Samen zorgen we 
ervoor dat kinderen wijzer van het buiten worden.

Scholing vrijwilligers
Er zijn steeds meer vrijwilligers nodig!
Gezien het steeds hoger wordende aantal boekingen voor 
de buitenlessen, zijn er meer vrijwilligers nodig. Daarom 
werft BuitenWijs elk jaar in de vier gemeenten. In de aan-
geboden cursus leren de vrijwilligers om de kinderen bij 
de buitenlessen te begeleiden. Mocht u zelf zin hebben of 
iemand weten die BuitenWijs kan versterken, dan kunt u 
contact op nemen met Kees van Wegen.

BuitenWijs-uitje
Op 10 oktober zijn er meer dan 35 vrijwilligers naar 
het Natuurkwartier gekomen voor het jaarlijkse uitje. 
Voorafgaand aan het ontbijt was er eerst een master-
class vogels vangen en vogels ringen. 
Daarna was er de keuze uit een masterclass eten uit de 
natuur of waterdieren. De vrijwilligers verwonderden 
zich over de rijkdom in het Natuurkwartier: zoveel 
mooie planten en dieren!

De cursus was volgeboekt: 16 deelnemers. Iedereen is geslaagd!

Multitasking: Henk praat, ringt en meet!

Ik heb mijn wagen vol geladen!


