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Natuur en milieu educatie voor de Vughtse basisscholen 
 
 
NME- Nieuwsbrief voor de 
basisscholen in Vught:  
 

Het project :  ‘Wandelen, 
Waarnemen, Weten en 
Waarderen’. 
 
Doel van het project is om met de 
leerlingen van de basisscholen op 
pad te gaan in de natuur en zo de 
natuur in de omgeving van Vught 
te leren kennen, te ervaren en te 
beleven. 
 

1. Natuur op het schoolplein. 
 
2. Tips voor de NME- leerroutes  
 
3. NME- leerroute Bomen in het 
Reeburgpark. 
 
4. NME- leerroute Struinen op 
de Vughtse Heide. 
 
5. NME leerroute Vogels in de 
Gement. 
 
6. Planning 
 
7. Waterlessen bij De Groene 
Poort. 
 
8. Website.  
 
9. Bijeenkomst NME- 
coördinatoren op 21maart 2011. 
 

 

 
Deze nieuwsbrief is voor de mensen die betrokken zijn 
bij het NME- project van de basisscholen in Vught. De 
provincie Noord Brabant, Rabobank in de regio, lokale 
natuurgroepen zoals de Natuur en Milieugroep Vught, de 
Weidevogelgroep Cromvoirt, de Jeugdnatuurwacht, en 
natuurlijk de basisscholen en de gemeente Vught. 
 

Betrokken NME- coördinatoren van de 
Basisscholen in Vught zijn: 
 
De Baarzen, Cisca Verpalen en Wido de Klein. 
De Wieken, Sofie Versteeg. 
De Schalm, Stephanie Brouwer. 
De Lichtstraat, Han van Uden. 
Hertog van Brabant school, Martijn Rompen. 
De Zwengel; Corry van Gerven. 
De Piramide, Femke Siebelt van Aart. 
De Leydraad, Norbert Weijts. 
BS Molenven, Inge Brohm en Anika Geurts. 
De Springplank, Mayke van Drunen, Robert v. d. Spek. 
De Mariellaschool (F. Kat, agendalid). 
 
Namens het DOV/ DJB De Leydraad,Joop de Beer. 
Namens Stg. de Leijestroom: Theo Vorstenbosch. 
 

1. Natuur op het schoolplein 
Alle Basisscholen in Vught ontvangen via de gemeente 
Vught een financiële bijdrage voor het natuurvriendelijk 
inrichten van het schoolplein voor de biodiversiteitsoort. 
 
Ankie Spierings neemt binnenkort contact op met de 
scholen die aangegeven hebben dat zij ondersteuning 
wensen van de Natuur- en Milieugroep Vught. 
Ankie is bereikbaar via telnr: 073-6569170 en email:  
taxandria10@zonnet.nl 
 

2. Tips voor de NME- leerroutes 
Bart Rijken heeft in 2010 (project) stage gelopen vanuit 
Fontys Hogeschool Tilburg, afdeling aardrijkskunde. Hij 
heeft gesprekken gevoerd met (5) docenten die de NME- 
leerroute bezochten en een korte evaluatie geschreven. 
 
Uit de gesprekken heeft hij conclusies en aanbevelingen 
geschreven, hieronder zijn deze in het kort 
weergegeven: 
 
Conclusie 

De scholen zijn zeer te spreken over de NME leerroute, 

de vele opdrachten met de gekleurde 
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opdrachtenkaarten die weer aansluiten bij de gekleurde palen biedt erg veel duidelijkheid.  

De route is afgebakend, dit zorgt ervoor dat het voor de docent erg overzichtelijk is en een 

veilige leeromgeving voor de kinderen.  

Door de aanwezige buitenlokalen op Haanwijk en de Kwebben biedt dit veel mogelijkheden 

om er een dagdeel of een hele dag te verblijven.  

Vooral de aanwezigheid van een toilet en een ruimte om te kunnen lunchen wordt erg fijn 

gevonden.  

De NME leerroute de Kwebben zou veiliger kunnen als de vijver afgeschermd wordt. 

Een zekere leerwinst is er doordat de leerlingen nu de theorie in de praktijk terug zien en ze 

het niet vanuit een boek leren maar het ook tastbaar is. 

De docenten gaven te kennen dat de materialen snel zoek raken. Ondanks dat ze er erg op 

hameren om goed op de aanwezige materialen te letten.  

Als de NME route niet wordt gelopen tijdens een thema week vinden docenten het fijn als er 

werkbladen bij zitten. Die naderhand gemaakt en besproken kunnen worden 

De leerlingen en docenten vinden de NME- leerroute erg geslaagd.  

Je kunt concluderen dat de NME routes succesvol zijn voor de basisscholen die betrokken 

waren bij de evaluatie. 

 

Aanbevelingen 
* Afschermen van de vijver bij de Kwebben. 

* Maken van werkbladen ter voorbereiding en om naderhand de informatie te verwerken en te 

gebruiken als naslagwerk. 

* Regelmatig controleren van de rugzakjes met  materialen of deze compleet zijn en een 

laatste controle bij vertrek.  

 

3. NME- leerroute Bomen in het Reeburgpark. 
Wido, Ciska (BS De Baarzen) en Stephanie (BS De Schalm) zorgen ervoor dat de NME 
leerroute Bomen in het Reeburgpark is ontwikkeld. Vanmiddag hebben we samen met de 
gemeente gekeken waar de palen in het park geplaatst worden. Zodat binnenkort de NME-
Leerroute klaar is voor alle groepen van de basisschool. Alle kinderen krijgen de 
mogelijkheid om het Reeburgpark en de bomen die hier voorkomen op een speelse manier 
te ontdekken. De NME leerroute Bomen in het Reeburgpark wordt op het eerst volgende 
coördinatoren overleg gepresenteerd. 
 

4. NME leerroute Struinen op de Vughtse Heide. 
Leni en Femke (BS Piramide) en Sofie (BS de Wieken) zijn bijeen geweest om de NME- 
leerroute op de Vughtse Heide te ontwikkelen. Inmiddels is er gelet welke 
onderwijsleerdoelen we in de NME leerroute op de Vughtse Heide willen verwerken. Ook 
hebben we een keuze gemaakt uit planten en dieren die we in het verhaal en de opdrachten 
verwerken. Het verhaal gaat natuurlijk over het typische heidelandschap en we vergeten ook 
het militair gebruik niet want dat is inmiddels een vast gegeven op de Vughtse Heide. We 
streven ernaar dat de NME- leerroute in de loop van de maand mei beschikbaar is voor de 
scholen. 
  

5. NME – leerroute Vogels in de Gement. 
Op dit moment is de NME- leerroute Vogels in de Gement in klaar. De rugzakjes met 
zoekkaarten en verrekijkers liggen klaar. Met de Basisschool de Leijdraad gaan we op pad 
om deze NME leerroute te testen. Het is de bedoeling om dit te doen zodra de Zwanen en 
Ganzen weer aanwezig zijn, voor hun overwintering in de Gement en als het weer het 
toelaat.   
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6. Planning bezoek NME leerroute ‘Haanwijk, de Kwebben en de Gement’. 
De Wieken gaat op naar de Kwebben: groep 1/2 (wordt nog doorgegeven)  
Groep 4a op 28 april 2011.Groep 4b op 26 mei 2011. Groep 5 (in maart 2011) 
De Wieken gaat naar Haanwijk met groep 6 (in april 2011), groep 7a + 7bop 25 maart en 
Groep 8 op 8 april 2011. 
De Springplank gaat de winterwandeling dit jaar doen op Haanwijk, de datum geven zij nog 
door. 
 

 
                                    
Veel kleine diertjes zijn tijdens de NME leerroute te ontdekken op de Kwebben. Het schepnet is dan erg handig. De witte bak is 
natuurlijk gemakkelijk om de diertjes in te zetten en deze rustig met de loep te  bekijken. 
  

 
7. Waterprogramma van de Groene Poort via Waterschap de Dommel. 
Het Waterschap De Dommel wil de NME- activiteiten van de basisscholen in Vught 
ondersteunen. Dat doen zij door het waterprogramma van De Groene Poort aan te bieden in 
2011. De eerste 100 klassen kunnen gratis een waterles volgen, dit is bedoeld voor de 
groepen 5 en 6, zij kunnen hier gratis gebruik van maken.  
Graag bij Petra van Grotel, secretaresse van Stg. De Leijestroom aangeven of je school 
hiervan gebruik wilt maken. 
 

 
8. Website NMEVught: www.nmevught.nl 
De website met de NME leerroutes is in de lucht. De informatie die voorhanden is, is hiermee 
algemeen toegankelijk. Alle NME- coördinatoren krijgen instructie om de website te 
onderhouden en er een eigen karakteristieke site van te maken met alle informatie over NME 
van de basisscholen. De bedoeling is dat via de site alle informatie beschikbaar komt en de 
agenda kan worden bijgehouden. De volgende bijeenkomst van de NME- coördinatoren 
geeft Alex Timmer de bouwer van de site instructie over de website. 

 
 
9. Bijeenkomst voor de NME- coördinatoren 
De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 21 maart 2011 van 16.00 tot 17.00 uur. 
Locatie bovenzaal de Wieken, kant Willibrordusstraat, zoals anders. 
De agenda voor dit overleg wordt nog toegezonden. 

 
 
 

De Rabobank regio Den Bosch ondersteunt het NME- project financieel, hierdoor kunnen we 
rugzakjes en NME- materiaal aanschaffen. 


