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U ontvangt de laatste nieuwsbrief van De Hortus van dit schooljaar. Wij
hebben de samenwerking erg op prijs gesteld. We hopen dat u ook volgend
schooljaar weer volop van ons aanbod gebruik maakt. In deze nieuwsbrief
leest u het laatste nieuws over de ontwikkelingen binnen De Hortus.
Aanbod schooljaar 2015-2016
Deze week wordt de nieuwe NME-gids van De Hortus weer naar uw school
verzonden. In de gids vindt u het aanbod voor het nieuwe schooljaar.
Voor de digitale versie: http://www.hortusharderwijk.nl/hortus-nme-gids.html
Vanaf 24 juni kunt u lessen en lesmaterialen reserveren voor volgend schooljaar.
Mocht u vragen hebben over het aanbod of over het reserveren, dan kunt u
bellen met (0341) 42 74 06 (di-wo-do van 8.30-12.30uur) of mailen naar
info@hortusharderwijk.nl. Wij wensen u alvast een natuurrijk nieuw schooljaar
toe en hopen dat u veel plezier gaan beleven aan ons aanbod.
Nieuw! Doepad Watertorenweg.
Samen met de gemeente Harderwijk
heeft De Hortus een doepad
ontworpen. Dit pad loopt rondom de
speeltuin aan de Watertorenweg. Het
pad bestaat uit borden met daarop
verschillende opdrachten voor
kinderen van de basisschool. Leuk om
eens te bezoeken met uw groep!

Bij het Doepad hoort ook een lesbrief. Spelenderwijs en met leuke opdrachten
gaan de leerlingen het bos in om daar te ontdekken dat een bos meer is dan een
grote groep bomen. Er zijn 4 lesbrieven voor verschillende leeftijden
beschikbaar. De lessen zijn digitaal gratis te downloaden via
http://www.hortusharderwijk.nl/hortus-basisonderwijs.html.
De materialen bij de lessen zijn makkelijk zelf te verzorgen maar u kunt ze ook
voor 10 euro borg lenen bij De Hortus. Neem hiervoor contact met ons op.

Nieuw! Lesbrief Hulshorster Enk.
In opdracht van Stichting tot behoud van de Hulshorster Enk heeft De Hortus
een lesbrief over het ontstaan en de ontwikkeling van enken ontwikkeld. Hoewel
de titel Hulshorster Enk is, is deze lesbrief ook prima te gebruiken voor een les
over enken in het algemeen.
Met deze lesbrief krijgen leerlingen inzicht in de geschiedenis van de Enk. Aan
bod komt hoe het landschap er vroeger uitzag en werd gebruikt, hoe het zich tot
nu toe heeft ontwikkeld en hoe de kinderen verwachten dat het zich in de
toekomst gaat ontwikkelen. De kinderen leren onder andere om te werken met
kaarten, waarom bepaalde grond voor een bepaald doel wordt gebruikt en wat de
redenen en gevolgen zijn van veranderingen in het landschap. Het lespakket
bestaat uit een docentenhandleiding, een werkboekje voor de leerlingen en een
PowerPoint presentatie.
Het hele lespakket staat op de
site: www.hulshorsterenk.nl. Daar is hij ook
gratis digitaal te „lenen”. Een geprinte
versie van de docentenhandleiding en
werkboekje voor de leerlingen zijn aan te
vragen bij het secretariaat van de Stichting
tegen vergoeding van de kosten van het
printen.

Enquête basisscholen
Begin 2015 zijn er enquêtes uitgegaan naar de basisscholen in Harderwijk en de
basisscholen in de regio. Een samenvatting van de resultaten van de enquête
onder de scholen in Harderwijk vindt u hieronder. De uitslag van de enquête in
de regio ontvangt u op een later moment.
Van de scholen in Harderwijk heeft 50% de enquête ingevuld. Gemiddeld geven
de scholen voor de les- en doekisten een 7,6, voor de ontdekdozen een 7,3, de
buitenlessen een 7,3, de communicatie een 7,4 en 7,6 voor de werkzaamheden in
het algemeen.

Uit de enquête blijkt dat de meeste scholen regelmatig gebruik maken van ons
aanbod. Een enkele school geeft aan alleen van de buitenlessen gebruik te maken,
niet van de materialen. Scholen geven aan de materialen vooral te gebruiken als
aanvulling op een eigen natuurmethode.
Er kwamen een aantal dingen naar voren waarin De Hortus zich wellicht kan
verbeteren. Dit zijn o.a. de openingstijden en telefonische bereikbaarheid. Het
terugbrengen van materiaal bleek soms lastig doordat er niet altijd iemand van
De Hortus aanwezig is. Deze punten hebben we als volgt opgelost:
Op onze voicemail wordt een contactpersoon genoemd die u bij dringende zaken
kunt bellen.
Op dinsdag- woensdag- en donderdagmorgen is er iemand van De Hortus
aanwezig. Maar voor het terugbrengen van materiaal kunt u de hele week (ma
t/m vr van 8.00-18.00uur) terecht op De Hortus, er is dan altijd iemand van
kinderopvang Kleine Ikke.
Verder bleek dat ons aanbod niet altijd aansluit bij de wensen van de school. Een
aantal scholen heeft ons tips aangereikt en aangegeven dat we ze mogen bellen
wanneer we meer informatie willen ontvangen over de interesses van de school.
Indien gewenst kan de complete uitslag van de enquête worden opgevraagd bij
De Hortus.

