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Smaaklessen 
alle groepen  
 
Smaaklessen is hét lespakket over eten 
voor de basisschool, waarbij de leer-
kracht vooral vragen stelt. De leerlingen 
komen op het antwoord door zelf te 
proeven en te ervaren. De kinderen doen 
regelmatig een proefje of smaakexperi-
ment. Zo leren ze spelenderwijs alles 
over hun eten.  
 
Ook maken zij zelf gezamenlijk iets om 
te eten of te drinken. 
 
Alles voor een Pannenkoek 
groep 1-2 (VERNIEUWD) 
 
Pannenkoeken bakken en eten is een 
feestje! Aan de hand van ‘Het Pannen-
koekenboek’ ontdekken de leerlingen 
wat je nodig hebt voor het bakken van 
een pannenkoek en hoe je aan deze  
producten komt (vroeger en nu). Ze 
gaan zelf pannenkoeken bakken en 
proeven. Ook leren ze wat er in je  
lichaam gebeurt met de pannenkoek.  
 
Het lesmateriaal is gemoderniseerd en 
vernieuwd. 
 
 

 
Schoolplein ecologie 
groep 5-6-7-8  
 
Leskist met begeleiding van NME-  
docent van Balans Kinderboerderij  
Veenweide op het eigen schoolplein. 
Ontdek en verrijk de natuur op en rond 
het schoolplein. 
 
Leen deze leskist 2 weken en maak  
gebruik van 2 dagdelen ondersteuning 
van NME-docent op het schoolplein. 
 
De leerlingen leren wat een micro- 
klimaat is. We meten temperatuur,  
licht en vochtigheid. We ontdekken  
insecten, planten en vogels.  
 
De leerlingen doen aanbevelingen om 
het schoolplein natuurlijker en dus 
duurzamer te maken. En passant  
ruimen we het zwerfafval op en rond 
het schoolplein op. 

 
Veenweide

 
Veenweide

 Nieuwe en vernieuwde leskisten 

 
Tentoonstelling Over Nachten  
groep 1-2-3-4 (NIEUW) 
 
De tentoonstelling Over Nachten laat 
jonge kinderen op een leuke, interactieve 
manier kennismaken met het bos in de 
avond. Het lijkt stil, maar de dieren slapen 
nog niet. Als je goed luistert hoor je de 
bosuil. Let op of je misschien de kleine 
oogjes ziet van de ree en… die ‘vogeltjes’ 
in de lucht? Dat zijn de vleermuizen die 
vliegen tijdens de schemering, op zoek 
naar eten... 
Natuurlijk zijn er nog veel meer dieren  
te ontdekken! 
De tentoonstelling Over Nachten is een 
sprookjesachtige tentoonstelling waarbij 
interactief leren het uitgangspunt is.  
De kinderen worden uitgedaagd om zelf 
aan de slag te gaan en te ontdekken. 
 
Sciencelab en de energietransitie  
groep 7-8 (VERNIEUWD) 
 
In 2050 moet Soest, net als alle andere 
gemeenten, CO2-neutraal zijn. Onze 
huizen en gebouwen worden verwarmd 
met een andere bron dan aardgas.  
De gemeente benadrukt dat de jongeren 
van Soest nadrukkelijk betrokken moe-
ten worden bij de transitie, omdat het 
hun toekomst betreft, waar wij nu  
keuzes voor maken. Hoe ziet onze om-
geving eruit in 2050? Wat heeft energie-
transitie voor invloed op de manier 
waarop je woont? In de les Sciencelab 
wordt hier aandacht aan besteed.  

 
Imkerles 
groep 5-6  
 
De imkerles wordt gegeven op de  
prachtige locatie Het Gagelgat. De  
imker vertelt allerlei leuke, interessante 
en leerzame weetjes over honingbijen 
en de imkerij.  
Kinderen leren o.a. over welke bijen in 
een volk leven, wie welke taak heeft in 
een volk, de ontwikkeling van ei tot bij, 
het verschil tussen wespen, bijen en 
hommels en natuurlijk over waarom  
de bij aan de basis staat van de biodi-
versiteit.  
In de bijenstal ga je naar de bijen kijken 
en mag je verse honing proeven!  
 
Op Maat trajecten 
alle groepen  (NIEUW) 
 
Sinds enige tijd volgt de Aarde groep  
van de Tweede van der Huchtschool een 
NME-programma op de kinderboerderij. 
Dit programma is op maat gemaakt.  
 
Zo ook heeft een andere school een les 
aangevraagd over een onderwerp dat 
niet in ons reguliere aanbod zit: Grazers 
en hun spijsvertering. Methaanuitstoot 
in de melkvee-industrie.  
 
Wij werken graag op maat voor scholen. 
Neem contact op met ons wanneer NME 
op maat gewenst is. 
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NME KI N DERBOERDERIJ  
VEENWEI DE (STICHTI NG BALANS)

 Nieuwe en vernieuwde lesprojecten

NME KI N DERBOERDERIJ  
VEENWEI DE (STICHTI NG BALANS)

Voor u ligt de nieuwe Soester NME-wijzer 
2020-2021 voor het basisonderwijs. In deze 
NME-wijzer vindt u het totale aanbod Natuur- 
en Milieueducatie van de verschillende aan-
bieders in de gemeente Soest. In één oogop-
slag kunt u zien welke NME-programma’s voor 
u en uw groep geschikt zijn en kunt u kiezen 
welke producten passen bij wat u met uw 
groep wilt en, volgens de kerndoelen, moet  
behandelen. Voor de exacte inhoud van een 

leskist, les, excursie of materiaal zending, raadpleeg de digitale 
NME-gids op het internet.  U vindt de digitale NME-catalogus op:  

www.nmegids.nl/soest/  

Soester 
NME-wijzer 
2020-2021 

l NME Kinderboerderij Veenweide (Stichting Balans) 
Contact : Simone van Dongen & Rebecca Middelman 
Mobiel : Simone 06 26 06 27 52 

Rebecca 06 12 44 56 50 Vast: 035 609 92 55 
E-mail : s.vandongen@stichtingbalans.nl 

r.middelman@stichtingbalans.nl 
Bezoekadres : Vedelaarpad 53, 3766 CM Soest 
Openingstijden : zie website Stichting Balans (www.stichtingbalans.nl) 

 
l IVN Eemland (scholenwerkgroep) 

Contact : Mary van der Bijl en Alma Dijkgraaf 
Telefoon : 06 20 18 40 85 en 06 23 03 43 53 
E-mail : scholen@ivn-eemland.nl 

 
l Stichting DierenZorg Eemland 

Contact : Barbara van ’t Hoen 
Telefoon : 035 603 28 44 
E-mail : barbara@dierenzorgeemland.nl 

 
l RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 

Bezoekadres : Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest 
Contact : Patricia Lankreijer-Halman 
Telefoon : 085 047 13 74 
E-mail : p.halman@rmn.nl 

 
l Kringloopcentrum Spullenhulp 

Bezoekadres : De Schans 20, 3764 AX Soest 
Contact : Lisanne Winterkamp 
Telefoon : 035 601 87 30 
E-mail : info@spullenhulp.nl 

 
l Waterschap Vallei en Veluwe  

Bezoekadres : Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn 
Contact : Coby Baars 
Telefoon : 055 527 29 11 
E-mail : educatie@vallei-veluwe.nl 

 
l HISCUE Erfgoed Educatie Midden Nederland 

Contact : Henk Groenesteijn 
Telefoon : 035 602 57 95 

06 18 06 62 94 
E-mail : info@hiscue.com 

 
NME in de gemeente Soest   

l Gemeente Soest, afdeling Ruimte 
Postadres : Postbus 2000, 3760 CA Soest 
Contact : Johan Simon 
Telefoon : 035 609 32 02 
E-mail : j.simon@soest.nl 

 
Voor algemene vragen over het NME-aanbod kunt u terecht bij de  NME-coördinator 
Rebecca Middelman, 06 12 44 56 50, r.middelman@stichtingbalans.nl

Natuur- en Milieueducatie (NME) in Soest en Soesterberg 
Organisaties die het NME-jaarprogramma in Soest uitvoeren 

GEMEENTE 
SOEST



*) De aanbieders:  
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■ HISCUE

■ Kinderboerderij
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■ IVN Eemland

■ Vallei en Veluwe

■ Vallei en Veluwe

■ Kinderboerderij

■ Kinderboerderij

■ RMN Reiniging

■ Spullenhulp

■ Doe meer met afval

leskist Alles voor een pannenkoek (VERNIEUWD) Alles voor een pannenkoek (VERNIEUWD)  

leskist Ikzelf Ikzelf Ikzelf  

leskist Hoor jij wat ik hoor? (geluidsbeleving)  

leskist Smaaklessen Smaaklessen Smaaklessen Smaaklessen 

leskist Boompje Groot  

leskist Plantenonderzoek Plantenonderzoek Plantenonderzoek 

leskist groep 4: KLUTS! KLUTS!

leskist De verdwaalde boom  

tentoonstelling Over Nachten! (NIEUW) Over Nachten! (NIEUW)  

les Kraamvisite  

les Boertjes & Boerinnetjes  

les Voelen & Gevoelens  

leskist Bodemgespuis & kriebelbeestjes Bodemgespuis & kriebelbeestjes  

les Huisje Boompje Beestje  

les POEP!  

les Jonge Dieren  

les Imkerles Gagelgat  

les Zintuigen bij dieren & mensen  

les Kringlopen op de kinderboerderij  

excursie DierenZorg Eemland  DierenZorg Eemland  

leskist Bijen  

leskist Stadsvogels Stadsvogels 

les Je bent wat je eet!  

les Mens & Dier   

les Groep 6: Park Vliegbasis Soesterberg* Park Vliegbasis Soesterberg* 

leskist  Schoolplein ecologie Schoolplein ecologie 

les De koeien van Boer Jan** 

les Kabouternatuurpad 

les Ik zie ik zie wat jij niet ziet! 

lespakket Vier seizoenenspel Vier seizoenenspel  

les Zintuigensafari  

excursie Herfstwandeling groep 5: Herfstwandeling  

excursie groep 6: Speuren rond de Kleine Melm Speuren rond de Kleine Melm 

leskist Het Weerbericht     

leskist Papier recycling Papier recycling 

les  Beleef de Lange Duinen   

leskist Het weer op school 

les Superboer**  

excursie Slootleven groep 7: Slootleven

les Klimaatles (NIEUW) Klimaatles (NIEUW) 

online lesmodule www.droppiewater.nl www.droppiewater.nl www.droppiewater.nl www.droppiewater.nl 

les Sciencelab (VERNIEUWD) 

leskist Warme Truiendag Warme Truiendag Warme Truiendag Warme Truiendag 

excursie  Recyclingstation de Schans   

excursie  Kringloopcentrum Spullenhulp 

lespakket Doe meer met afval Doe meer met afval Doe meer met afval 

 

wijzelf

planten

dieren

omgeving

water

energie

afval

materiaal                              kleuters groep 1 en 2                                                                   onderbouw groep 3 en 4                                                     middenbouw groep 5 en 6                                                    bovenbouw roep 7 en 8                                              aanbieder *) domein

 
Veenweide

DIGITAAL INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE 
 
                         Inschrijven voor een NME-project is geen extra werk!!!  
 
De lessen, leskisten, excursies en materialen in het NME-jaarprogramma  
Soest zijn werkdrukverlagend bedoeld voor u en uw school. Als u een les  
of programma uit het NME-aanbod kiest, dan kunt u een hoofdstuk of  
onderdeel uit uw natuurmethode overslaan. Welk onderdeel dat is, vindt  
u bij de productbeschrijvingen in de digitale NME-catalogus. U kunt daar  
zelfs ook geschikte activiteiten op methode en lesonderdeel zoeken. Als  
uw school geen natuur methode gebruikt, zoek dan gewoon NME-producten 
op onderwerp/steekwoord of direct voor uw eigen groep.  
 

Werkwijze leerkrachten    
•  U kiest NME-lessen en materialen uit de NME-wijzer 2020-2021 voor uw 

groep/bouw. Voor meer uitleg over een product (wat gaan de kinderen doen 
en op welke les uit de natuurmethode slaat dit product etc.) kijkt u op 
www.nmegids.nl/soest/.  

•  De gekozen NME-lessen/leskisten etc. vult u in op het inlegvel  
‘INSCHRIJFFORMULIER NME-wijzer 2020-2021’.  

    >> Geef vooral ook voorkeursdag of periode op! 
•  U levert de bestellijst (ingevuld inschrijfformulier) in bij de contactpersoon 

NME van uw school. 
 

Werkwijze NME-contactpersoon/-coördinator    

•  Verspreidt de NME-wijzers en stelt een datum voor waarop alles  
ingevuld moet worden ingeleverd bij hem/haar. 

•  Voert alle bestellingen in, in het bestelsysteem van de digitale  
NME-catalogus.  

 
Meer mogelijkheden voor Duurzaamheid in uw school 

Wilt u met uw leerlingen, de ouders en het team verder gaan met  
Duurzaamheid dan zich inschrijven voor lessen, excursies en leskisten uit  
het Jaar programma NME 2020-2021?  
Denkt u er als school bijvoorbeeld over om energie te gaan besparen,  
klimaatneutraal of afvalvrij te worden of iets anders dat u schoolbreed  
aan wilt pakken? Neem voor dit soort vragen contact op met Johan Simon 
(gemeente Soest, afdeling Ruimte). 

BELANGRIJK:
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■ Kinderboerderij  Veenweide

■ Scholenwerkgroep IVN Eemland 

■ Stichting DierenZorg Eemland

■ Waterschap Vallei en Veluwe

■ Reinigingsbedrijf Midden Nederland

■ HISCUE Erfgoed Educatie

■ Doe meer met afval

■ Kringloopcentrum Spullenhulp

* i.s.m. gidsen Utrechts Landschap

** i.s.m. Boerderij in de kijker


