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Helpende handen en hoofden



Helpende boeken

NASLAGWERKEN
Voor elk onderwerp een naslagwerk.

• Handboek Ecologisch tuinieren – Velt
• Het Bodemvoedselweb – Jeff Lowenfels en Wayne Lewis
• Zelf zaden telen: Basisboek voor zaadteelt in de moestuin – Velt
• Groenten en andere verhalen…. – Guy Laurent
• Holzer’s permacultuur – Sepp Holzer
• Zeven stappen naar een natuurlijke moestuin - Frank Anrijs
• Kippen in de tuin – Velt
• Bessen uit de tuin: De ecologische teelt van kleinfruit - Velt

(VOOR)LEESBOEKEN
• Rikki en de tuin van opa – Guido van Genechten (3 – 5 jaar)
• De moestuin van Sophie – Gerda Muller (3 – 12 jaar)
• Het begint met een zaadje – Laura Knowles 
• Rupsje nooit genoeg - Eric Carle (ook filmpje op youtube, rupsje te koop)
• Helden in de groentetuin - Ulf Stark, Charlotte Ramel (vanaf 6 jaar)

EDUCATIEF MATERIAAL
• Groententuin project – De Kleuter Universiteit (kleuteronderwijs): uitgewerkt project, betalend.
• Vlekje in de kleutertuin – Plattelandsklassen (kleuteronderwijs): uitgewerkt project, betalend.
• Schooltuinboek – Plattelandsklassen: handleiding, betalend.
• Schooltuinplanner – Plattelandsklassen: weekkalender met handige tips en lessuggesties, betalend. 
• Seizoenskalender – Velt (lageronderwijs): seizoenskalender met lesideeën en printbaar materiaal, 

gedeeltelijk betalend.
• Handleiding schooltuinen – Velt: Handleiding (vooral technisch) + lesideeën
• Een minimoestuin op school – Velt: leerlingenbundel en leerkrachtenbundel

https://www.kleuteruniversiteit.nl/winkel/groentetuin-project/
http://www.plattelandsklassen.be/ons-aanbod/educatief-materiaal/kleuters-handboek-vlekje-de-kleutertuin
http://www.plattelandsklassen.be/ons-aanbod/educatief-materiaal/schooltuinboek
http://www.plattelandsklassen.be/ons-aanbod/educatief-materiaal/schooltuinplanner
https://velt.nu/categorie/seizoenskalender
https://www.velt.nu/handleiding-schoolmoestuin
https://www.velt.nu/vorming-onderwijs/onderwijs/lager-onderwijs/educatieve-pakketten/minimoestuin-op-school


Helpende websites

EEN SCHOOLMOESTUIN OPSTARTEN
Een aantal bronnen over hoe je een schoolmoestuin als schoolproject opstart, met welke voorwaarden 
je rekening moet houden, hoe je dit praktisch kan organiseren,...

• Toolkit: Snel aan de slag met een moestuin: praktische tips voor het realiseren en gebruiken van een 
educatieve moestuin voor kinderen.

• Recept voor een schooltuin: stappenplan voor het maken van een schooltuin die past op uw 
schoolplein.

• De schoolmoestuin: Juf Bianca vertelt hoe je een moestuintje kan maken op elke school.

EDUCATIEF MATERIAAL
Een aantal bronnen waar je ideeën of kant-en-klaar lesmateriaal uit kunt halen.

VOOR HET KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS:
• Een minimoestuin op school – Velt: leerlingenbundel en leerkrachtenbundel
• Tuinlogboek – MEC De Witte Schuur: Lerarenhandleiding, logboek voor leerlingen, filmpjes
• Zaaien met de klas – NME De Klyster: Uitgewerkt klasproject met veel lesmateriaal
• Schooltuinboek – CNME Maastricht en regio: Handleiding voor de leerkracht
• Zaden om te zaaien – Buitenwijs: Uitgewerkte lessenserie
• Educatief pakket: de moestuin (2de graad) – Schoolhoeve De Campagne: Educatief pakket
• Smaakmissie Moestuin: Digitaal lesprogramma (handleiding, werkblaadjes,…).
• Instructiefilmpjes rond zaaien, oogsten, planten, verschillende groenten.
• Lesmateriaal rond seizoensgroenten - Velt
• Lespakket rond voedselverspilling - Instock 
• Lesbeschrijving rond het weer - Natuur aan de basis
• Proefje rond de biologische activiteit in de bodem en klimaatverandering - Teatime 4 science

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS:
• Mendels tomatenplantjes: genetica experiment met tomatenplantjes.
• Microbiologie: practicumhandleiding met enkele experimenten met erwten.
• Bodemexperimenten. Koffers met materiaal kan uitgeleend worden - prosensols
• Werkpakketten rond de bescherming van de bodem - Inargo
• AgroSTEMma excursie educatief dossier dat als aanvulling dient bij een bezoek aan een landbouwer. 

Je vindt er ook enkele  toffe experimenten rond de biologische activiteit in de bodem terug (regen-
wormen tellen en de theezakjesproef). - Plattelandsklassen

• Tuinlab heeft een STEM project uitgewerkt rond de meerwaarde van natuur voor de 3de graad ASO. 
De modules kunnen gekoppeld worden aan een moestuin of biodiversiteitsproject op school in de 
vakken wetenschappen, wiskunde, aardrijkskunde of informatica.

LEUK OM TE LEZEN
Hier vind je interessante artikels, onderzoek,… rond schoolmoestuinen.

• Maak van de schooltuin, jouw klaslokaal. Meer zuurstof! – Koen Iwens (Klasse)
• Schooltuin rekenen: Een rijke context voor meten, schatten en nog veel meer! – Annette Markuse 

(Volgens Bartjens)
• Een schooltuin: een rijke leeromgeving. – Annerie Ruterfrans (MVOX)

https://www.yumpu.com/nl/document/read/19434616/toolkit-snel-aan-de-slag-met-een-moestuin-gemeente-amersfoort
https://www.urbanfarming035.nl/wp-content/uploads/2014/09/Recept-voor-een-schooltuin-STAPPENPLAN-def.pdf
https://jufbianca.nl/wp-content/uploads/2016/04/pb3308-schoolmoestuin.pdf
https://www.velt.nu/vorming-onderwijs/onderwijs/lager-onderwijs/educatieve-pakketten/minimoestuin-op-school
http://www.mec-dewitteschuur.nl/schooltuinprogramma
https://fdocuments.nl/document/zaaien-met-de-klas-klyster-natuur-en-milieu-educatie-met-de-klas-2-1.html
https://docplayer.nl/16945516-Cnme-maastricht-en-regio.html
https://docplayer.nl/17944143-Natuur-in-de-klas-product-zaden-om-te-zaaien.html
http://docplayer.nl/9715118-Educatief-pakket-de-moestuin-2-de-graad.html
https://www.smaakmissies.nl/missie/moestuin/
http://www.schooltuinenleiden.nl/36543680
https://www.velt.be/vorming-onderwijs/onderwijs/lager-onderwijs/educatieve-pakketten/seizoensgroenten-met-pim-pompoen-2e
https://www.instock.nl/lespakket-voedselverspilling-lessen/
http://www.natuuraandebasis.nl/uploads/files/25_4_6_weer__lekker_weertje_ook_voor_ballonvaren.pdf
http://www.teatime4science.org
https://www.tomaatindeklas.wur.nl
https://www.vob-ond.be/resources/Jaarboeken/Download/2017/Microbiologie.pdf
https://www.inagro.be/Artikel/guid/6be0af5f-b8eb-40e0-acd0-472a0399a2a1_465
https://www.inagro.be/Artikel/guid/6be0af5f-b8eb-40e0-acd0-472a0399a2a1_465
http://www.plattelandsklassen.be/sites/default/files/excursion-downloads/AgroSTEM-excursie%20groenten%20vb2.pdf
https://mijntuinlab.be/page/educatie/
https://www.klasse.be/214727/leren-moestuin-school-outdoorlearning/
https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/vb_32_4_markusse_schooltuinrekenen.pdf
https://beleefenweet.nl/wp-content/uploads/2020/01/2019-Rutenfrans-NVOX-Een-schooltuin.pdf

