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Voorbereiding
Al bij het bekijken van het project Omgaan met natuur kregen mijn collega’s en ik er zin in. 
Tijdens de bijeenkomst van de kartrekkersgroep werd per minibouw bekeken wat de 
mogelijkheden waren. Ook werd gekeken of er voor alle groepen voldoende MO’s zouden zijn. 

Wij hebben ervoor gekozen om de volgorde van clusters aan te passen: van park-berm, via 
bos-heide naar weide-sloot. Met strand-duin zijn we geëindigd, omdat dit goed aansloot bij 
het einde van het schooljaar. Het mooie van Jeelo is dat je kunt kijken wat het beste bij jouw 
school/groep past en dat je dat vervolgens zo kunt arrangeren.

Wij hebben er als school voor gekozen om ook taal en rekenen vanuit Jeelo aan te bieden. 
Ik vind het echt een meerwaarde om iedere dag met Jeelo te kunnen vullen. Wij hebben 
hiervoor een jaarindeling gemaakt, maar gaan daar flexibel mee om. Als er iets vanuit de 
kinderen actueel is, passen we de jaarindeling aan.

Opening
Onze opening was op dinsdagmiddag 8 mei jl. met de eigen minibouw. Iedere mini-unit 
gebruikte ook het bronnenboek van de Nationale buitenspeeldag 2018. Iedere groep heeft 
minimaal twee activiteiten uitgekozen om uit te voeren. Tevens heeft iedere leerling twee 
moestuintjes gekregen van AH. Die zaadjes hebben ze geplant in het potje dat erbij zat. Wij 
hadden deze moestuintjes al een tijdje daarvoor gekregen, maar hebben gewacht tot dit 
project om ze te gebruiken, zodat het betekenisvol was voor de kinderen. Later in het project 
hebben wij deze plantjes gepoot in de Waterontdekplek (= Kikkertuin) naast onze school. 

Na de opening ben ik gestart met het laten groeien van bonen (stapper 3078). De kinderen 
hebben een grafiek bijgehouden om te kijken hoe het groeiproces verliep. Hierbij leerden 
ze meten met reepjes. Het was mooi om te merken dat de leerlingen door de groei van de 
bonenplant en zijn wortels zich bewust werden van de groei van de moestuinplantjes, ook al 
waren daar de wortels onzichtbaar.
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Park en berm
Tijdens dit cluster zijn we op meerdere 
momenten met de kinderen in het dorp gaan 
kijken naar onder andere de bermen. Tijdens 
het project hebben we ook veel gestruind in 
de natuur. Dit kan overal. Til een bloempot 
op en je zult al snel beestjes ontdekken. 
Kijk bij je moestuin of spit een stukje om 
in tuin of berm. Eén van de hoeken die ik 
tijdens het project heb gebruikt was de hoek 
Raambekleding. Hier werden steeds meer 
spullen in gemaakt en gelegd. 

De hoek Raambekleding

Bezoek van de boswachter De hoek Het bos

Bos en heide
Als eerste MO had de boswachter. Hij heeft een gastles gegeven en ons meegenomen naar de 
Kikkertuin. Ook had hij allerlei eetbare plantjes bij zich. Wat groeit en bloeit er? Onze zintuigen 
werden flink geprikkeld: voelen - ruiken - proeven en kijken. 

Bij de start van het project heb ik de hoek Bos ingericht, waarin ik het spel heb gestimuleerd 
door een boswachter voor te doen. Dit spel werd veel na- en uitgespeeld. Voor het bezoek 
van de boswachter speelden de kinderen vooral dat de boswachter bekeuringen uitdeelde 
voor wat niet mocht. Na zijn bezoek veranderde dit spel helemaal. De boswachter ging dieren 
zoeken met loepjes en verrekijker en ging vertellen wat je goed deed. Zo merk je wat voor 
impact een bezoek van een maatschappelijke organisatie heeft!
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Weide en sloot
Mijn tweede MO-activiteit was het lopen 
van het Kabouterpad. Dit pad heb ik 
met groepjes van vier kinderen onder 
begeleiding van ouders gelopen. We volgden 
vijftien kabouterplaten, aan paaltjes, met 
opdrachten. Veel van deze opdrachten 
waren gebaseerd op stappers uit Jeelo, 
bijvoorbeeld uit 2802 Bomen meten en 2710 
Poten van een dier tellen. Je kunt dit pad 
naar eigen idee invullen, maar er zijn op 
internet ook ideeën te vinden (onder andere 
Kleuteruniversiteit). Hoe mooi om te zien hoe 
de kinderen onderzoekend bezig zijn en ook 
reageren op de info vanuit de praatplaten/
woordplaten.

Het kabouterpad volgen Een boom meten

Spiegelen en schaduw in een meertje

Voelen van plantenHet insectenhotel bekijken



4

Tijdens het project heb ik de hoek Weide en 
sloot op de watertafel ingericht, samen met 
de kinderen. Van alles uit het lokaal moest 
erbij gelegd worden. Er werd geknutseld en 
de hoek groeide zo steeds verder.

Ook brachten kinderen in de loop van het 
project kikkervisjes en kikkers mee, die 
uitgebreid werden bestudeerd.

Dieren zoeken met een loep Een slak gevonden!

Struinen door de insectentuin

Beestjes zoeken in het water

De hoek Weide en sloot
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Strand en duin 
De laatste hoek werd een strandhoek met een tentje. Mede door de zonnige weken die we 
hadden gehad, waren al veel kinderen op het strand en bij de zee geweest. Dat maakte de 
beleving nog intenser! Samen met de kinderen heb ik bedacht wat er in de hoek moest komen 
en wie wat kon meebrengen. Dat vergroot de betrokkenheid van kinderen en ouders. Er werd 
flink gepicknickt met een picknickmand, er werd gezond op strandlakens met zonnebrillen 
en flink gesmeerd tegen de zon. Zelf ben ik ook op het strand geweest. Lekker voor mijn 
groep veel spullen voor de ontdekhoek zoeken! Ook de strandpaviljoens willen je graag 
helpen als ze horen dat het voor school is. Zo kreeg ik bijvoorbeeld oesters, mosselen en 
scheermessen. Soms hangen wij in de hoeken uitspeelkaarten op om het spel te stimuleren 
bij kinderen, maar bij dit project was dat helemaal niet nodig. Het was soms vechten wie in 
de hoeken mocht spelen. Dit bood mij de gelegenheid om de vorderingen van de kinderen te 
observeren. 

Activiteiten
Alle lessen staan zo veel mogelijk in 
het teken van het thema. Ik plan per 
dag een aantal activiteiten en werk 
met hoeken. Alle kringen zijn open en 
worden ingevuld met Jeelo activiteiten 
die we vooraf hebben gearrangeerd, 
inclusief de taal- en rekenkringen. 
Ik plan van tevoren per week wat 
ik wil gaan doen. Tijdens dit project 
hebben we veel gebruikgemaakt van 
de Waterontdekplek (de Kikkertuin) die 
naast onze school ligt.

Tijdens het project gebruik ik de films/
video’s (bron 992) ook op verschillende 
momenten. Fijn dat alles al voor je 
is uitgezocht en dat de filmpjes zijn 
ingedeeld in de clusters die je gaat 
draaien. 

Ook gebruiken we 
ontwikkelingsmaterialen die met 
het thema te maken hebben, zoals 
de groeipuzzels, de bloemenpuzzel, 
rubriceren met bos en zee, een krab 
maken met de kralenplank, et cetera. 
 

Bloemenpuzzel

Groeipuzzel kikker

Kralenplank krab
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Dit project bevat veel blauwe stenen (onder andere praatplaten en woordplaten). De 
woordplaten laat ik vaak door tweetallen op de Ipad doen. Doordat het digibord kapot was, 
moest ik noodgedwongen gebruikmaken van papieren uitdraaien. Ik gaf de kinderen de 
opdracht om bij de woordplaten twee aan twee te bedenken wat voor woord er bij een rode 
button zou staan. Als kinderen zeiden: vogel, dan vroeg ik: maar wat voor vogel? Wat voor 
woord zou er nog meer bij passen? Wat doet de vogel? Zo werden dit heel actieve lessen met 
een vorm die ik vaker ga toepassen! We gebruiken de woordplaten soms ook als een soort 
pré-teaching naar de activiteiten toe. 

Aan het einde van het project vond ik (en ook mijn collega’s van groep 1/2) dat alle informatie 
die tijdens het project aan bod is gekomen een meerwaarde heeft gehad tijdens alle 
buitenactiviteiten. Veel dingen die al aan bod kwamen worden gestructureerd en verdiepend 
aangeboden. 

De naastgelegen peuterspeelzaal werd steeds nieuwsgieriger en zijn ook de Kikkertuin gaan 
bezoeken. Zij zijn zich aan het oriënteren op het samen bezig zijn met Jeelo en ik stimuleer ze 
om meer overstijgende activiteiten te gaan doen. 

Eindresultaat: natuurdoos
Ik wilde eigenlijk een natuurmaquette maken. Dit ging op het laatste moment niet door, 
doordat de ruimtes door andere groepen moesten worden gebruikt. Wij hebben daarom een 
natuurdoos als eindproduct gemaakt (stapper 3098). Voordat wij van start gingen met de 
cluster strand en duin heb ik de kinderen onafhankelijk van elkaar gevraagd over welk cluster 
zij een natuurdoos wilden maken. Twee leerlingen kozen er voor weide en sloot en de rest 
koos allemaal voor strand en duin. 

Doordat wij werken met krachtgroepen (Methode Kracht van 8) zijn alle kinderen van de 
school nog meer verbonden en betrokken bij elkaars thema’s. Het verschilt per project of we 
andere groepen erbij betrekken. Tijdens het gezamenlijk buitenspelen na de lunch worden 
er ook veel dingen met kinderen van andere groepen gedeeld. “Kom je een keertje naar mijn 
natuurdoos kijken?” 
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Schoolviering
Tijdens dit project stond ook de schoolviering voor groep 1/2 gepland. Om te bedenken wat 
we zouden gaan doen, heb ik de kinderen op de placemat laten tekenen wat zij graag op het 
podium wilden laten zien. Lekker liggend in het speellokaal! Samen hebben we het midden 
gemaakt: Wat is het belangrijkst? Wat willen andere kinderen ook laten zien? 

Het was mooi om te zien dat de kinderen allerlei onderdelen van Jeelo projecten van 
afgelopen jaar wilden laten zien. Ik kwam daarom samen met de kinderen op het idee om alle 
Jeelo projecten van het afgelopen jaar aan de orde te laten komen. Ze kozen van elk project 
verschillende onderdelen uit en alle kinderen mochten zelf kiezen aan welke onderdelen 
ze mee wilden doen. Het was fantastisch dat veertien kinderen samen het gedicht van de 
regenworm lieten horen (bron 3109). 

Afsluiting van het project
Onze afsluiting was tijdens de juffen- en meesterdag. We hebben het project afgesloten met 
een modderdag. Na ons gezamenlijke feestmoment met het team en de kinderen begon om 
10.30 uur de modderdag (met info van IVN Natuureducatie). 
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Mijn Jeelo
Het is een voordeel dat de ouders ook in Jeelo kunnen en de kinderen ook thuis activiteiten 
kunnen doen. Zo kreeg ik in de meivakantie van een moeder een foto van een leerling die zijn 
resultaat van stapper 3244 (Boetseer een gezond broodje) wilde laten zien. In de klas waren 
we niet aan deze stapper toe gekomen.

In het team hebben wij sinds drie projecten afgesproken dat wij van ieder project een 
actiefoto in het portfolio uploaden. In dit project heb ik van ieder kind een actiefoto met het 
moestuintje gemaakt. Het mooie is dat kinderen inmiddels zelf vragen: “Wil je hier een foto 
van maken?”

Reflectie 
Ik kijk met een heel goed gevoel terug op dit project! Ik heb met veel plezier, samen met 
mijn groep, een leuk en leerzaam project gedraaid. Het project biedt veel mogelijkheden en 
is daardoor voor iedereen te gebruiken. En passend te maken voor kinderen met extra of 
minder aanbod. 

Wij wilden dat de kinderen meer zicht kregen op de natuur om hen heen. Berm, bos, weide , 
sloot zijn door de kinderen direct te onderzoeken. Wij hebben natuurlijk ook de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de Waterontdekplek naast de school. Park, heide, strand en duin 
zijn voor ons niet direct bereikbaar. Dit is niet echt als vervelend ervaren; foto’s en filmpjes en 
vooral handelend bezig zijn zorgden voor de benodigde betrokkenheid. 

Het mooie is dat ik over 2 jaar weer nieuwe inbreng kan geven en niet exact hetzelfde hoef 
te draaien. We gaan dan gebruikmaken van de evaluatie van alle groepen. Ik merk dat het 
heel belangrijk is om ook de krachten en kansen samen met elkaar te delen. Wat de ene 
groep ervaart geldt niet voor alle groepen, bijvoorbeeld als je dubbel bezig bent of elkaar 
tegenwerkt. Dit project benaderden bijvoorbeeld meerdere personen dezelfde MO. 

Ik hoop dat jij samen met jouw groep net zo veel gaat genieten als wij hebben gedaan!! 
Anne-Marie Beks, leerkracht groep 1-2, Bs Willibrordus in Esch (Noord-Brabant)

Wat was het genieten 
om al die vrolijke, 

verwonderde, blije en 
ondeugende gezichten 

van de kinderen te 
zien! Kleuter (5 jaar): 
“Dit was de leukste 

dag van mijn leven.”


