
 Het groene schoolplein in het 
lesprogramma 



 
 

Voor elke groep een taak in het beheer 
van het groene schoolplein. 

 

Wie zorgt voor de vlindertuin, gaat 
natuurlijk ook extra goed letten op 
vlinders en rupsen. Dat leggen we vast in 
een jaarkalender 

 
 Maar alle andere kinderen op het  

 plein hebben ook natuur-ontmoetingen.  



Groen op het plein als decor  



 Of kinderen helpen bij het beheer 



En gaan wat van de takken maken! 
Dat is duurzaam bouwmateriaal! 



Schoolplein als groen klaslokaal 



Keuze van Nme-Leiden 
Groep 1/2 Zaaien voor bijen en Vlinders 

Groep 3/4 Bollen planten 

Groep 3 Kleine diertjes rond de school 

Groep 4 Bouwen voor 

    beesten 
 



Groep 5: de ontdektuin 



Groep 6: Groentetuintje in de klas en 
buiten 
 

 



Groep 6/7  

 

Opdrachten voor 

bomen rond de 

school, zoals  

 

 

Een boom 

volgen in de 

seizoenen 



Groep 8 : Bouwen voor beesten 

 

Onderzoek naar relaties. Is de tuin vogel- 
en insectenvriendelijk/een tuinreservaat?  

Wat kunnen we er aan doen?  





Vo 

groep 
leerkracht aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul 

    

groepen 1 / 2 

WATER geven   

BLOEMEN 

zaaien       

WATER geven met 

gieters (bij droogte) 

3A 

Jolanda PLANTJES planten 

uitgebloeide 

vlinderstruik 

bloemen van 

knippen BOLLEN planten PLANTJES planten     

  

3B 
Hannie ONKRUID trekken   BOLLEN planten BAMBOE BEMESTEN  ONKRUID trekken     

    

4 

  PLANTJES planten 

uitgebloeide 

vlinderstruik 

bloemen van 

knippen BOLLEN planten PLANTJES planten       

5 
  KLIMOP opbinden   

GRASSEN 

knippen KLIMOP opbinden     

6 
  VLECHTSCHERMEN invlechten   BAMBOE knippen 

VLECHTSCHERMEN invlechten en 

snoeien   

    

groep 7 / 8 

TIPI invlechten   

KNOTWILG 

snoeien en bij tipi 

invlechten HAAG snoeien TIPI invlechten 

BSO 
  WATER geven   WATER geven met gieters (bij droogte)   

    ONKRUID trekken   ONKRUID trekken     

          harken, vegen en opruimen verdelen over alle groepen     

zelfstandig i.s.m. tuinteam   bamboe pas na paar jaar 

zelfstand na 1e keer voordoen   

tuinlessen 26-aug-10   14-okt-10       17-feb-11 17-mrt-11 9-jun-11   

SenR               

Yolanda * 3a en 4 vlinderstruik * 1 / 2 zaaien   * 3B bemesten * voorjaarsles * 6 vlechtscherm  

of tuinman * 3B onkruid trekken     * 5 grassen aan alle grpn * 7 / 8 haag snoeien 

* 5 klimop opbinden     * 6 knotwilg       

* 6 invlechten             

* 7 / 8 invlechten                 



TUINTEAM TUINKLUSSEN RKBS DE PROVENIER 

      = eventueel samen met leerlingen/groepen 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov 

ONDERHOUD 

VLECHTWERK en ARENA 

onderhoud  ZILVERLINDE onderhoud - dode en afgebroken takken verwijderen     

VASTE PLANTEN bijplanten / scheuren / bemesten / onkruid verwijderen / zaaien   

VASTE PLANTEN & 
BOLLEN  

BOLLEN / KNOLLEN planten 

dood blad afknippen 

WATER geven met tuinslang (bij droogte) 
      

KLIMPLANTEN opbinden 
          

VLECHTSCHERMEN &  TIPI invlechten       

SNOEIEN 

SIERAPPEL 

WILG 

KRUISBES 

VLINDERSTRUIK 

CLEMATIS (per 2 jaar) HAAG 

VLECHTSCHERMEN 



Beheers-

taak 

Beleven 

Aansluiting 

bij lessen 

methode 

aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli 

Gr

1 

Bijen- en 

vlindertuin 

Zaaien mrt. 

 

Verzorgen 

april-okt 

Voor de 

winter; 

beschutting 

voor 

dieren,  

Maar geen 

troep . 

Vogels 

voeren?  

Jaarlijks 

lespakket bij 

Nme: 

zaaien voor 

bijen en 

vlindertuin 

methode…..? 

Naar buiten 

met 4-

seizoenenspel, 

Opdrachtkaart

en voor 

kleuters  

Kijken naar 

bloem-

bezoekers 

Vogels 

voeren 

en kijken 

Zaaien 

In klas 

Zaaien 

buiten 

GR

2 

Moestuintje Zaden ook via 

Leidse 

schooltuinen 

mogelijk 

Methode? 

Lente-

pad  

Gr

3/4 

Bollen 

planten in 

de tuin 

Jaarlijks 

pakket bij Nme 

Methode 

Natuniek, 

les..? 

plan

ten 

Bloe-

men 

zoeken 

Bloemen 

zoeken 



De beheer en beleefkalender op 
maat voor je eigen school 

 

Zelf aan de slag. 

   


