MOESTUIN MAP
Een succesvolle schoolmoestuin maken vereist enige organisatie. Dit is niet
altijd eenvoudig, zeker als er meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud van de tuin. Deze map is ontworpen om jullie te helpen bij de
organisatie en communicatie van jullie moestuinproject.
We hebben dit hulpmiddel vormgegeven als een map zodat je het kan
aanpassen naar de realiteit van jullie school en moestuin. Misschien
zijn een aantal zaken niet nuttig voor jullie terwijl andere ontbreken.
Door pagina’s weg te laten of toe te voegen, kunnen jullie je deze
map helemaal eigen maken.
We wensen jullie veel plezier en voldoening met jullie
schoolmoestuin. Hopelijk kan deze map jullie helpen bij de
realisatie en de continuïteit van jullie schooltuin. Hier volgen de
verschillende rubrieken van de map met wat meer uitleg:

ORGANISATIE VAN DE MOESTUIN

MOESTUIN MEMORIES

Materiaal: tuingerief, didactisch materiaal,
boeken
Deze lijsten laten jullie toe om het bestaand
materiaal op te lijsten (gedeeld of persoonlijk)
om zo het uitlenen en opruimen van materiaal
te vergemakkelijken, dubbele of onnodige
aankopen te vermijden, beschadigd materiaal
te repareren of te vervangen,...
Taakverdeling
Deze taakverdeling helpt je algemene taken maar
ook het onderhoud van de bakken/percelen onder
het team te verdelen.
Aankoop & budget
De eerste tabel dient om jullie aankopen te
plannen, de tweede tabel om het budget te
beheren.
Moestuincharter
Maak een charter op samen met jouw collega’s
en/of leerlingen met daarin enkele belangrijke
regels om te respecteren.

Een plek om foto’s, reacties van leerlingen,... bij te
houden voor de ‘toekomstige generaties’ maar
evengoed jullie persoonlijke aantekeningen om zo
jullie moestuin jaar na jaar te zien groeien.

VERGADEREN - PLANNING & VERSLAGEN

MOESTUIN IN DE KLAS

Deze rubriek helpt jullie vergaderingen plannen.
Je kan er ook de verslagen van elke vergadering
bij steken. Zo beschikken jullie over een spoor
van de genomen beslissingen doorheen de tijd.

DE MOESTUIN, MAAND PER MAAND
Per maand lijsten we de belangrijkste moestuin
werken, seizoensgebonden lesideeën, tips,... op.
Verder is er ook de ruimte om te noteren wat jij
en jouw collega’s in de moestuin gedaan hebben
want niet alles is meteen zichtbaar (bv. zaaien
van groenten). Deze informatie is een handige
basis voor de planning en uitvoering van de
moestuin werken het daaropvolgend schooljaar.
Jullie vinden hier ook een blanco moestuinplan.
We raden jullie aan jullie moestuin op schaal
te tekenen en dit in te scannen en te kopiëren.
Zo kunnen jullie per maand aanduiden waar
wat groeit en wat er nieuw gezaaid, geplant of
geoogst werd.

Deze rubriek is nog leeg, aan jullie om de geteste
lessen te delen met elkaar!

HULPBRONNEN EN INFORMATIE
Wij voorzien een lijst met interessante websites
en boeken. Aan jullie om verder aan te vullen.
Alsook een tabel om nuttige contactpersonen
bij te houden.
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Gebruikershandleiding

Jouw mening telt!
Deze moestuin map is een nieuw hulpmiddel dat gecreëerd werd door
de vzw Tournesol - Zonnebloem met de hulp van enkele scholen die
deelnamen aan het moestuinproject tijdens het schooljaar 2019 2020.
Vandaar deze pagina. Hier kunnen jullie opmerkingen kwijt die
tijdens het gebruik van deze map opduiken (bijvoorbeeld: te
weinig schrijfruimte in een tabel). Verder vinden jullie ook een
kleine vragenlijst, om in te vullen op het einde van het schooljaar.
Alvast bedankt voor jullie kostbare medewerking!

Vragenlijst
Deze map was nuttig voor onze school (1: niet nuttig, 5: zeer nuttig)
1

2

3

4

5

De map werd gebruikt:
bij vergaderingen
regelmatig, voor de organisatie en planning van de moestuin werken
door slechts enkele personen (niet door alle leden betrokken bij de schoolmoestuin)
vooral om informatie op te zoeken (maar dit werd weinig aangevuld)
niet of bijna niet gebruikt
………………………...

Deze rubrieken waren het nuttigst voor ons:

Deze rubrieken waren minder nuttig voor ons:

Dit ontbrak voor ons (rubriek, onder rubriek,...):

Deze rubriek had uitgebreider gekunnen:

Andere ideeën of opmerkingen:

Bedankt!

O rig in eel om te

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Bulteel - Tournesol-Zonnebloem vzw - Terhulpsesteenweg 199 - 1170 Brussel - Ondernemingsnummer: BE 0431.921.303 - RPR Brussels - Rekeningnummer: BE74 0682 0821 8207

MOESTUIN
PLAN
kopiëren

