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 Docentenhandleiding NME- leerroutes, Vught 
 

 
 Aanleiding 
De docentenhandleiding is bedoeld voor alle leerkrachten en NME- coördinatoren en is 

bedoeld om te zorgen dat de buitenactiviteit met de klassen goed zal verlopen. 

Wijzigingen zijn hierin opgenomen maar ook een lijst met scholen waar de rugzakjes 

opgehaald kunnen worden. Elke NME- leerroute is uniek en daarom moet er rekening 

gehouden worden met bijzondere omstandigheden bij het bezoek aan het terrein. Lees 

de handleiding daarom zorgvuldig door. 

 
 Controleer de rugzakken als je ze ophaalt en weer terugbrengt. Als er vragen zijn 

kun je contact opnemen met de NME-coördinator, die verantwoordelijk is voor de 

NME- leerroute, zie lijst, verderop in de docentenhandleiding. 

 

Bijzonderheden per NME-leerroute 
 

1. De IJzeren Man, parkeren aan de kop van de IJzeren man, in de berm. 

2. De kwebben: er is een buitenlokaal, het gebouw van de Jeugdnatuurwacht waar 

we de sleutel van hebben ontvangen. De sleutel nemen om het hek en de 

buitendeur(en) open te maken. De sleutel zit in een voorvak van een rugzak. Bij 

de start, het hek openmaken en als iedereen aanwezig is het hek afsluiten, om te 

voorkomen dat er ongewenst bezoek binnen komt. Daarna is het lokaal en de 

buitenruimte helemaal voor de klas ter beschikking. Bij het weggaan de deur 

afsluiten door de klink ferm omhoog te duwen, je hoort dan een klik. Daarna kun 

je pas de sleutel omdraaien, want dit is een extra beveiligd slot.  

3. Sparrendaal: parkeren langs de weg ter hoogte van de beukenlaan. De route 

begint in de nieuwe laan, deze is in het voorjaar van 2013 aangelegd. Verder zie 

plattegrond. 

4. Vughtse heide: er is toestemming van Min. Van Defensie om deze leerroute te 

maken, op voorwaarde dat we in het natuurgedeelte van de Vughtse Heide 

blijven. Dit om te voorkomen dat de kinderen worden geconfronteerd met de 

militaire oefeningen die hier worden gehouden. 

5. Reeburgpark: geen bijzonderheden. 

6. Gement, de start van de NME- leerroute is nu bij de brug vlakbij de kampdijklaan 

naar de Gement. Hier is een zitje, een plattegrond en een informatiebord. Vanaf 

hier kunnen de kinderen lopen / fietsen over het fietspad langs het Drongelens 

Kannal naar de startplek. Verder zie plattegrond. 

De weidevogelgroep Cromvoirt wil als het vooraf wordt gevraagd, ondersteuning 

bieden bij het bezoek aan het gebied, hiervoor kun je contact opnemen met Elly 

van Dijk (tel: 0411-642314) of Sietske van Maanen (emailadres:     ). 

7. Haanwijk: het buitenlokaal van Brabants Landschap is beschikbaar. Zodra de 

datum van het bezoek aan het terrein in de agenda op de website wordt vastlegd 

dan tegelijkertijd deze ook in de agenda van Brabants Landschap vastleggen: 
Google.com -> Agenda -> email haanwijk4a@Gmail.com   wachtwoord = buitenlokaal 

8. Halder: Hier geldt hetzelfde als bij route 7: het buitenlokaal van Brabants 

Landschap is beschikbaar voor de scholen. Zodra de datum voor het bezoek in de 

agenda op de website wordt vastgelegd dan deze tegelijkertijd ook in de agenda 

van Brabants Landschap zetten: Google.com -> Agenda -> email 
haanwijk4a@Gmail.com   wachtwoord = buitenlokaal 
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Beheer van de rugzakken 

De rugzakjes worden onder verantwoording van de Basisscholen bijgehouden en beheerd 

en kunnen bij de volgende adressen worden opgehaald: 

 

Groep 1: De IJzeren Man, OBS De Lichtstraat, Jolanda Halters, Brabantlaan75, 

 Vught, 073- 6563832. 

Groep 2: De kwebben: BS De Springplank, Robert vd Spek, St.-Elisabethstraat  19, 

 5261 VK Vught, 073 6563606. 

Groep 3: Sparrendaal, BS de Baarzen, Wido de Klein, Cisca Verpalen, Rouppe  van 

 der Voortlaan 1 5262 HC Vught, tel. 073-6563920. 

Groep 4: Vughtse heide, BS De Piramide, Femke Siebelt, Van de Pollstraat 2 5262 XE, 

 Vught, 073- 6843122. 

Groep 5: Reeburgpark, BS De Schalm, Stephanie Brouwers, Theresialaan 34 

 Vught,073- 6563678. 

Groep 6: Gement, BS De Leydraad, Norbert Weijts, Voorstraat 17, 5266 AV  Cromvoirt, 

 0411-641907. 

Groep 7: Haanwijk, BS de Wieken, Sofie Versteeg, Moleneindplein 9, Vught, 073-

 6560484 

Groep 8: Halder, BS Het Molenven, Marion Broeders, Victorialaan 15, 5261 AE 

 Vught, 073- 6560129. 

 

Als er vragen zijn of materialen kwijt zijn of kapot, neem dan contact op met Stg. 

Leijestroom: 073- 6576868. 

 

 

 Inloggen op de website: www.nmevught.nl 
Om te zorgen dat de planning goed verloopt is er op de website een agenda geplaatst. 

Alle docenten kunnen inloggen en de datum in de agenda zetten door in te loggen: 

 

Docenten: 
Gebruikersnaam: Docent 

Wachtwoord: NM3doc3nt 
 
Goed letten op gebruik van hoofdletters en kleine letter. 

 
 

 Bijeenkomsten van de NME – coordinatoren 
Elke kwartaal is er een bijeenkomst van de NME- coördinatoren. Hierbij worden nieuwe 

ontwikkelingen besproken en afspraken gemaakt voor het optimaliseren van NME. Elly 

Vermaat neemt hiervoor het initiatief. 
 
 

 Vragen? 
Als er vragen zijn over de NME-leerroutes; aanvullingen en/ of wijzigingen voor deze 

handleiding; bijzondere natuurinitiatieven waar andere basisscholen van moeten weten, 

dan kun je contact opnemen met Elly Vermaat, door een berichtje te sturen naar: 

e.vermaat@vermaatwerk.nl of te bellen: 06-12613250. 
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