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Welkom
Voorstellen

Het team 

van De 

Hortus 



Kennismaken NDE op school

Lesmateriaal Projecten

Programma
15.45 – 16.45 uur

Aansluitend 

lesmateriaal bekijken 

en vragen stellen 



kennismaken

Wie is wie?

Naam, school, 

groep, wat hoop 

je mee te nemen 

na vandaag?

Wat was jouw 

NDE succes? 

interactief

Petje op petje 

af 

NDE op jouw school

Hoe we 

werken en 

de rol van de 

NDE 

coördinator

NDE 

coördinator



 Nieuwe lesmaterialen

 Buitenlessen

 Gastlessen – NIEUW!

 Les uit onze leskisten maar 

dan door een gastdocent.

Ons aanbod

NDE-gids en EDSO



 Lesmateriaal over afval en circulariteit

 Brood beter bekeken (5-6)

 Escapehouse (5-6)

 Ecsape the classroom (7-8)

 Inspiratiekist Moestuineren (1-8)

 Lesbrief Kom in actie tegen de bladblazers! (6-8) 

Nieuw in ons aanbod
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Je kunt het hele jaar 

boeken via onze 

website. Vraag ook 

gerust om advies!
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8 praatplaten Moestuinieren over 

verschillende onderwerpen



Buitenlessen

De kracht van een buitenles:

 Natuur ontdekken door er te zijn

 Verwondering

 Gezond, frisse lucht+bewegen

 Spelen = leren

 Spreekt op een andere 

manier aan

 Active opdrachten

 Blijft bij!

 Betrokken leerlingen

 Ook voor rekenen en taal!



Een greep uit onze buitenlessen!

➢ Winterlaarzenpad

➢ Winteroriëntatie

➢ Anneroos en de dieren

➢ Lekker groen

➢ Doepad Watertorenweg 
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Behandelt de 

kern van een 

kenniskist

Ontzorgt

Weinig 

voorbereiding 

door de 

leerkracht

Actief

Kinderen zijn 

zelf bezig

Doelgericht Gastlessen
Nieuw!

Kosten: €75,- per gastles met 

abonnement

Zonder abonnement €85,-



Groene 

schoolpleinen

Op de fiets 

naar de 

wilde bij!

Boomfeestdag Eiken

Processierups

Projecten

Snoepgroente! 

Meld je aan 

voor een 

oriënterend 

gesprek over 

ons 

ondersteunigs-

aanbod! 

Fietst jouw 

bovenbouw 

groep mee naar 

alle 11 

bijenhotels? 

10 november 
voor alle ex-
groep 8’ers

16 maart 2022 
boomfeestdag 
Harderwijk als 

vanouds! 

Groep 6 gaat rond 

de 

voorjaarsvakantie 

actief aan de slag 

met het maken 

van een 

nestkastje.

Dit project 
wordt 

verplaatst naar 
april omdat het 
beter aansluit 

bij het 
groeiseizoen.

I.c.m. het 
zadenpakket 
RijkZwaan



Gastlessen, excursies en 

meer

Iedere week 1 of 2 kistjes 

per doelgroep

leskistjes Project

week

Groep 7 en 8 houdt 

een energiemarkt!

Maak zelf een keuze in 
de opdrachten

Groep 7 en 8 werken 
gedurende de 6 weken 
aan de energiemarkt

Energietransitie
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Informatiebijeenkomst: 22 november

Inhoudelijke Startinstructie voor 

leerkrachten: 12 of 19 januari

Lesmaterialen op school (6 weken):

Ma 31 jan – 18 maart 

Projectweek

21-26 maart

Belangrijke data



WIJ GAAN 
VERHUIZEN!
KOM JE EEN KEER LANGS?

Nieuws!



VRAGEN?
KIJK GERUST EVEN ROND BIJ ONZE 

MATERIALEN EN SPREEK ONS AAN. 


