Samenvatting uitslag enquête Regio.
De enquête is naar de basisscholen in de Regio gestuurd: Elburg 14, Ermelo 18, Nunspeet 23,
Oldebroek 7, Putten 16, Wezep 9. 87 scholen. 10 scholen hebben gereageerd.
Respons van 11%.
Educatieve materialen
De meeste scholen gebruiken regelmatig of soms lesmateriaal. 2 scholen gebruiken vaak. De
leskisten, doekisten en lespakketten worden het meest gebruikt. Scholen vinden het een goede
aanvulling op de methode. Een school in Putten heeft de afspraak dat iedere klas minimaal 4
lesmaterialen per schooljaar leent.
Het aanbod heeft een meerwaarde als verhogen van de kennis van de kinderen.
Bijna alle scholen vinden dat het aanbod meestal aansluit bij de leerdoelen van het
natuuronderwijs.
Opmerking: de periodes sluiten soms niet helemaal aan. Ook is een thema soms niet helemaal
sluitend. Niet alle leskisten voor een bepaalde groep hebben een goed niveau.
Het aanbod is compleet en van goede kwaliteit. Materialen zijn actueel en sluiten aan bij de
onderwerpen die op school aan bod komen. Leskist bevat voldoende concrete materialen.
Materialen zijn goed onderhouden en schoon. Een aantal lespakketten wordt als wat ouder
ervaren.
Scholen vinden het aanbod van De Hortus stimulerend voor natuuronderwijs; en verhogen de
kennis van de leerlingen. Een leerkracht geeft aan het soms als intensief te ervaren om met
een leskist aan het werk te gaan, het is al zo druk op school.
Een school vraagt naar meer techniek gerelateerde onderwerpen.
Favoriete materialen
Ontdekdozen: braakballen, magneten, elektriciteit, stroomkringen, praktisch materiaal,
geluid, muziek in elastiek.
Leskisten:
papier maken 2x, Tante Door’s buitenboel, beestjes, bijen, watergoochelaar,
pannenkoeken, droppie Water, smaaklessen, slakken.
Gratis materialen.
Buitenles:
Wilhelmina.
Belemmeringen om te lenen
Ruim de helft heeft geen tijd om met het materiaal te werken; Het halen en brengen en de
kosten is ook een belemmering bij een klein aantal scholen.
Ruim een 8 wordt als cijfer gegeven voor de ervaringen met lesmateriaal .

Communicatie
De Hortus is goed bereikbaar per telefoon of mail. En wordt netjes geholpen. Vragen worden
goed beantwoord en eventuele problemen goed opgelost. De communicatie krijgt 9 x een 8 en
1 x een 7.
Helft van de scholen heeft belangstelling voor de nieuwsbrief. In een nieuwsbrief willen
scholen vooral het nieuwe aanbod van lesmaterialen en les ideeën voor natuuronderwijs.
De bestelprocedure is duidelijk en makkelijk te volgen; tevreden met het systeem van halen
en brengen. Gemiddeld een beetje tevreden over de uitleentermijn.
Op de site iets meer over de inhoud en welke materialen er in de kist zitten, en een overzicht
van veldwerkmaterialen/opgezette dieren.
Website
Ruim de helft van de scholen wil de digitale nieuwsbrief en lesmateriaal op de site. En tips
voor het geven van natuuronderwijs.
De site oogt fris en bevat nuttige informatie.
Projecten
Indien De Hortus een project aanbiedt met veel praktische opdrachten en eventueel een
gastles willen de meeste scholen meedoen; als het niet te veel tijd neemt en binnen het
programma past. Een school geeft zeker mee te doen: “het leven is nl meer dan rekenen en
taal!”
Zwerfafval / Zonne-energie
Bijna alle scholen geven aan mee te doen met een project over zwerfafval en/of zonneenergie, als zij tijd hebben.
Cijfer
De Hortus krijgt gemiddeld een 8 voor de werkzaamheden.
Opmerkingen van de scholen
- uitleen termijn is vrij kort
- een mailing wanneer er iets nieuws op de site staat
-“ blijf zo doorgaan, scholen kunnen niet zonder De Hortus!”

