Prikkel je zintuigen!

Beleef, leer en ontdek
het boerenleven!

De afstand tussen boeren en burgers is groeiende.
Waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan?
Kinderen weten soms niet beter dan dat het uit
de supermarkt afkomstig is.
Boerderij Educatie Rivierenland wil samen met u
de handen ineenslaan en kinderen de herkomst
van voedsel laten ontdekken. Hoe leuk is het om
al je zintuigen hierbij te kunnen gebruiken?
Dat gunt u toch ieder kind?

Belevend leren

Kinderen onthouden vaak het geleerde beter
wanneer ze al hun zintuigen kunnen gebruiken.
Ter verrijking van het onderwijs wil Boerderij Educatie
Rivierenland klassen bij een land- of tuinbouwbedrijf
laten zien, horen, ruiken en proeven. Belevend leren,
daar draait het om. Een boerderijbezoek draagt bij
aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden als
meten, samenwerken, discussiëren, interviewen en
onderzoeken. Vaardigheden die belangrijk zijn om te
functioneren zowel binnen de schoolbanken als in
het dagelijks leven.
Op de boerderij zijn maatschappelijke vraagstukken
over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting,
voeding, natuur, milieu en gezondheid dagelijkse kost.
Doel is om de kinderen te stimuleren hierover na te
denken en het bespreekbaar te maken.

Gecertificeerde bedrijven

De educatieboeren zijn ervaren gesprekspartners
met de juiste educatieve vaardigheden. Zij delen
graag hun passie, kennis en enthousiasme over
hun vak met de kinderen. De educatieboerderijen
voldoen tevens aan strenge eisen op het gebied van
veiligheid en hygiëne.

Thema’s

Wij leren de kinderen belevend te leren, door ze
opdrachten te laten uitvoeren, passend bij de kerndoelen
van het basisonderwijs. Tijdens een boerderijles komen
veel thema’s aan bod. We lichten er hier 4 uit.

Voedsel
Tijdens een boerderijles leren kinderen hoe
voedsel geteeld en geproduceerd wordt.
Hoe worden paprika’s geoogst? Wanneer gaat
een koe melk geven? Hoe wordt een geit
gemolken? Hoe worden kaas en ijs gemaakt?
Waaruit bestaat het voer van een varken?

Duurzaamheid en milieu
Onze educatieboeren vertellen de
kinderen graag over de bewuste keuzes
die zij maken op het gebied van duurzaamheid, milieu en biodiversiteit.
Hoe wordt er gebruik gemaakt van zon
en wind? Hoeveel stroom wordt er
opgewekt? Waarom groeien er bloemen
rondom de akkers van de boer?

Wij stemmen de inhoud van de les af op onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Welke onderwerpen wenst de docent te behandelen? Binnen welk vak
past het boerderijbezoek? Dit kan overlegd worden voordat de kinderen op
bezoek komen. In onderstaand schema staan enkele voorbeelden uit ons aanbod.
Thema

Op de boerderij

Beleven

Dieren voeren
Boerderijproducten proeven

Mens en natuur

Waterdiertjes opzoeken
Zien hoe gewassen groeien (appels, paprika’s, mais enz)
Leren wat de dieren eten

Natuur en techniek

Ontdekken hoe een melkmachine werkt en welke
machines worden gebruikt om het land te bewerken

Rekenen en meten

De oppervlakte van een stal uitrekenen
Berekenen hoeveel een dier per dag groeit

Voedsel

Rondleiding door de kaasmakerij
Leren wat er van melk wordt gemaakt

Woordenschat

De boer interviewen
Nieuwe woorden leren

Duurzaamheid en milieu

Uitproberen hoe een zonnepaneel werkt
Berekenen hoeveel stroom een zonnepaneel opwekt

Cultuur

Foto’s van vroeger en nu bekijken
Werken met oud gereedschap

Mens en natuur
De boeren vinden het belangrijk om goed
voor de natuur te zorgen en werken daarom
samen met natuurverenigingen.
Welke insecten en vogels vinden we bij de
boerderij? Waarom zijn insecten zo nuttig?
Wat is de invloed van weersomstandigheden op de groei van appels?

Natuur en techniek

Onze educatieboeren zijn gevestigd in het Rivierengebied
in en om de gemeenten Buren, West Betuwe, Culemborg,
Tiel, Overbetuwe, Lingewaard, Neder-Betuwe, West Maas
en Waal, Zaltbommel en Maasdriel. Uiteraard zijn scholen
buiten dit gebied ook van harte welkom!

Bezoek aan de educatieboerderij

Om een boerderij goed te laten draaien,
worden technische middelen ingezet.
Hier kunnen ook rekenopdrachten
worden geïntegreerd.
Hoeveel peren sorteert een sorteermachine
per uur? Hoe wordt GPS ingezet bij het
verbouwen van voedsel? Hoe werkt een
melkrobot?

Lesaccenten door thema’s

Wat is een mooie gelegenheid om
een educatieboerderij te bezoeken?

Denk bijvoorbeeld aan een schoolreisje, buitenlesdag, juffendag, een activiteitenweek of het
jaarlijkse schoolontbijt. Of trek er gewoon
op uit met de kinderen, want een educatief
bezoek aan de boer vergeten ze niet!

Welke type bedrijven doen mee?

Het aanbod in de regio Rivierenland is heel
divers. Het varieert van melkvee, vleesvee,
pluimvee, schapen, varkens, geiten, fruit,
akkerbouw tot glastuinbouw. Wilt u weten
welke bedrijven bij u in de buurt meedoen?
Kijk voor een actueel overzicht op
www.boerderijeducatierivierenland.nl/bedrijf.

Is uw interesse gewekt voor een
actieve en leerzame dag?

De educatieboeren stellen graag samen met u
een programma op maat op. De kosten voor
een bezoek liggen tussen de € 25 en € 125
(afhankelijk van subsidie).
Kijk voor meer informatie en boek uw bezoek op
www.boerderijeducatierivierenland.nl en kom
gezellig een dagje belevend leren met de klas!

Belevend leren op land- en tuinbouwbedrijven!

Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW), ANV Lingestreek en
VANL De Capreton. Het wordt ondersteund door en er wordt samengewerkt met diverse strategische partners zoals
Rabobank West Betuwe, LTO Noord, Provincie Gelderland, ZuivelNL, Blij met een ei, Agrifirm, Platform Melkgeitenhouderij,
POV, de lokale Natuur- & Milieu educatiecentra (NMe), diverse gemeenten in Rivierenland en Boederijeducatie Nederland.

Kijk voor meer informatie en een boerderij in uw buurt op www.boerderijeducatierivierenland.nl
en neem ook een kijkje op www.boerderijeducatienederland.nl
Deze folder is mede mogelijk gemaakt door Rabobank West Betuwe.
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Stichting Boerderij Educatie Rivierenland is een initiatief vanuit 3 samenwerkende agrarische natuurverenigingen in Rivierenland:

