
Alstublieft! Het NDE aanbod voor schooljaar 2020-2021. In deze flyer vindt u informatie over het aanbod van 
De Hortus: lessen, gastlessen, materialen en projecten.
Aan de binnenzijde ziet u in één oogopslag ons complete NDE aanbod. 

Materialen die u kunt lenen van De Hortus
Een kenniskist, voorheen leskist, met een handleiding. Veelal een inleidende les, één of meerdere kern lessen en 
een afsluitende les. De kenniskist bevat de benodigde materialen.
 
Met een doekist kunt u, met weinig voorbereiding, actief aan de slag. Bevat één les waarin de kinderen naar een 
doel toe werken. Bijvoorbeeld het maken van kaas of papier, of het kijken naar vogels. 

In een themakist vindt u materialen en lesideeën die passen bij het thema, om tentoon te stellen of om te gebruik-
en. Dit zijn geen compleet uitgeschreven lessen. Zo zit in de bomenkist voor de kleuters een boom met vingerpop-
petjes, een aantal boomschijven, een bomenpuzzel en een map met ideeën voor activiteiten. 

Met een ontdekdoos gaan 4,5 leerlingen op een actieve manier aan de slag met een onderwerp. Doormiddel 
van opdrachtbladen en uitproberen ontdekken de leerlingen nieuwe dingen over het thema. Van de meeste ontdek-
dozen hebben we meerdere exemplaren. Wilt u met de hele klas aan de slag reserveer dan meerdere ontdek-
dozen.  Met een lespakket ontvangt u een handleiding met lessen over een bepaald thema. Er wordt weinig of geen 
concreet materiaal meegeleverd.

Hoe gaat het in zijn werk?
Met de inlogcode aan de binnenzijde van deze flyer logt u in op de digitale NDE-gids op www.hortusharderwijk.nl 
onder het kopje “NDE aanbod”. Hier vindt u meer informatie over de materialen en (gast)lessen en kunt u deze voor 
een periode reserveren. Er zijn tien periodes in een schooljaar. De Hortus brengt en haalt de materialen bij u op 
school. De Hortus brengt en haalt de materialen bij u op school. 

Voor een goede communicatie is een contact- persoon vanuit de school noodzakelijk. Zorgt u er daarom voor dat 
aan het begin van het schooljaar alle informatie weer up-to-date is?  

Ook dit jaar bieden we weer een aantal projecten aan. Voor alle projecten geldt dat u bericht ontvangt wanneer u 
zich kunt aanmelden.

Snoepgroente! - project voor groep 1-8 - oktober 2020
Wat nemen de kinderen mee als tussendoortje? Koek, snoep, fruit of groente? Met project Snoepgroente willen we 
de kinderen stimuleren vaker groente als tussendoortje te eten. Met lesmateriaal en prikkelende activiteiten op 
locatie  worden ze bewust van het belang van goede voeding.

Dag van de Duurzaamheid voor de middenbouw, 9 oktober 2020
9 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag gaan lokale politici, die duurzaamheid een warm 
hart toedragen, voorlezen op de basisscholen. 

Boomfeestdag – project voor groep 6-7-8, maart 2021
De gemeente Harderwijk wil dat iedere basisschoolleerling een boom kan planten. Daarom wordt ieder schooljaar 
Boomfeestdag gevierd met leuke activiteiten. Groep 8 gaat bomen planten en groep 6, 7 gaat op pad met de 
boswachter. 

Energie transitie – schoolbreed project, voorjaar NIEUW
In het voorjaar gaan leerlingen van alle groepen een periode lang bezig met het zelf opwekken en besparen van 
(duurzame) energie. Zoveel mogelijk op eigen niveau. Dit project wordt afgesloten met een energie wedstrijd.
 
Eikenprocessierups project – voor groep 5-6, voorjaar
Een project om de eikenprocessierups te bestrijden d.m.v. nestkastjes voor koolmezen. Koolmezen zijn n.l. gek op 
de larven van de processierups. Leerlingen van het Morgencollege maken bouwpakketjes voor de nestkastjes, 
leerlingen van groep 5 en 6 zetten deze in elkaar, versieren de kastjes en hangen deze in de bomen rondom 
school. Met een lesbrief voor de leerlingen.
  
Bijen fietsroute – fietstocht voor groep 7-8, maart t/m september NIEUW
De gemeente Harderwijk heeft op 11 plekken in Harderwijk insecten- en bijenhotels geplaatst om de wilde bij te 
helpen. Leerlingen van groep 7 en 8, ontdekken tijdens de fietstocht  langs de bijenhotels waarom het belangrijk is 
de wilde bij te helpen. Ze doen dit met een werkboekje en activiteiten. 

Projecten die De Hortus aanbiedt

9 – 23 september / 30 september – 14 oktober / 28 oktober – 18 november / 25 november – 16 december / 
6 – 20 januari / 27 januari – 17 februari / 3 – 24 maart / 31 maart – 21 april / 12 mei – 2 juni / 9 – 30 juni  

Uitleenperiodes 2020-2021

Aan het begin van het schooljaar geeft u aan of u een abonnement wilt. Met een abonnement van € 160,- kunt u 
onbeperkt lesmateriaal gebruiken en ontvangt u korting op de buitenlessen!
 
    met abonnement  zonder abonnement
Leskist – doekist   gratis     € 30,-
Lespakket – ontdekdoos gratis     € 10,-
Buitenles   € 35,-    € 45,-
Materiaalzending   afhankelijk van het pakket

Kosten

De Hortus
stichting voor natuur- en duurzaamheidseducatie
Havendam 56
3841 AA  Harderwijk

Contact

T: (0341) 427 406
I:  www.hortusharderwijk.nl 
E:  info@hortusharderwijk.nl
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