
Netoverschrijdende nascholing
Lager onderwijs

Natuurwandeling met leuke opdrachten

OP STAP 
VOOR HET 
KLIMAAT

Woensdag 17 mei 2017
van 9.00 tot 12.00
of van 13.00 tot 16.00 uur

Provinciaal Natuurcentrum, Genk

limnet



Programma

9.00 uur: onthaal met koffie en thee

9.15 uur: inleiding door Bertie Vanderlee, educatief deskundige PNC

9.30 uur: op stap voor het klimaat  
(Samen doen we de wandeling en voeren we leuke opdrachten 
uit rond klimaatverandering o.l.v. van  klimaatgids Erik Bamps)

11.45 uur: afronding, evaluatie en overhandiging aanwezigheidsattesten

12.00 uur: einde

OF

13.00 uur: onthaal met koffie en thee

13.15 uur: inleiding door Bertie Vanderlee, educatief deskundige PNC

13.30 uur: op stap voor het klimaat  
(Samen doen we de wandeling en voeren we leuke opdrachten 
uit rond klimaatverandering o.l.v. van  klimaatgids Erik Bamps)

15.45 uur: afronding, evaluatie en overhandiging aanwezigheidsattesten

16.00 uur: einde

“Ik ga minder vlees eten, 
want dat is goed voor 
het klimaat!” 
Naïma, 10 jaar



“Op stap voor het klimaat” is een nieuw 

educatief project dat het Provinciaal Natuur-

centrum (PNC) aanbiedt in Genk. En nieuw 

slaat dan vooral op het thema. Het thema 

“klimaatverandering” is immers bijna dage-

lijks in de actualiteit, maar komt nog veel 

te weinig aan bod op school.  Educatieve 

projecten en leermiddelen erover bestaan voorlopig nauwelijks.

Klimaatverandering is dan ook geen makkelijk thema en behoorlijk 

complex. Bovendien vervalt men snel in negativiteit en dat is iets dat 

te alle prijze moet worden voorkomen. 

Hoe breng je zo’n abstract thema over bij jonge kinderen? Hoe voor-

kom je dat je kinderen opzadelt met een schuldcomplex? 

Anderzijds mag een educatief project over klimaatverandering ook 

niet vrijblijvend zijn. Er staat immers veel op het spel en iedereen, van 

klein tot groot, kan/moet een steentje bijdragen.

Met “Op stap voor het klimaat” maken de leerlingen op een plezante 

manier kennis met de problematiek rond de klimaatopwarming. 

Tijdens een korte wandeling doorheen een afwisselend landschap 

waarbij ze de juiste weg moeten zoeken, leren 

leerlingen met speelse methodieken: het verschil 

tussen weer en klimaat, of er een link is met allergie 

voor stuifmeelpollen, het mismatchen van relaties 

tussen dieren (en/of planten), het broeikaseffect 

en de ecologische voetafdruk.

Voor meer info over het project, kijk zeker eens op: 

www.pnc.be/pncaanbodendiensten#5758-50161

voor onder andere een overzicht van het soort 

opdrachten die voorgeschoteld worden, van al de eindtermen (zowel 

leergebiedgebonden als –leergebiedoverschrijdende) alsook tips die 

aan bod komen om het project achteraf te verwerken in de klas.

Dit project kan u samen met uw leerlingen komen volgen vanuit het 

PNC in Genk maar ook in De Wissen (Dilsen-Stokkem).

“Ik wil geen nieuwe 
boekentas volgend 
jaar, want mijn oude is 
nog tof voor de grote 
school.” Loetka, 11 jaar.

“Mama brengt me altijd 
met de auto naar 
school, maar ik ga nu 
met vriendjes proberen 
te fietspoolen!” 
Bram, 10 jaar.



Doelgroep   

Leerkrachten 3e graad lager onderwijs

Locatie

Zaal Onder de blote hemel,  
Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 
86, 3600 Genk

Datum

Woensdag 17 mei 2017

Uur

Van 9.00 tot 12.00 uur OF van 13.00 tot 
16.00 uur

Inschrijven 

Deelname is gratis, inschrijven kan tot 12 
mei, via www.limnet.be/nascholingenbao. 
Maximaal 20 inschrijvingen per dagdeel.

Inlichtingen

Provinciaal Natuurcentrum, 

Craenevenne 86, 3600 Genk. 

011 26 54 65

pnc@limburg.be

Bereikbaarheid

Per fiets: vlakbij knooppunt 71

Per bus: lijn G4, halte Provinciaal 
Natuurcentrum

Per trein: IC-trein Hasselt-Genk, halte 
Bokrijk (de afstand is 3,2 km). 

Bereken uw snelste route met het 
openbaar vervoer via www.slimweg.be. 

Per auto: parking aan het Provinciaal 
Natuurcentrum

Via het inschrijvingsformulier kan u 

aangeven als u wil carpoolen met een 

andere deelnemer.

Praktische gegevens

Deze nascholing kadert binnen LIMNET, het Limburgs Natuur- en Milieu-educatief Netwerk, een samenwer-
kingsverband tussen mensen uit het onderwijs en de NME-sector. Zo wordt deze nascholing ondersteund 
door de inspectie en pedagogische begeleiding: 
P. Lemmens, H. Schoofs, J. Nelis en E. Poncelet – Inspecteurs en ere-inspecteurs Basisonderwijs
M. Hendrickx en W. Jong – Pedagogische Begeleidingsdienst Onderwijssecretariaat van Steden en Ge-
meenten
N. Ranson en F. Vanormelingen – (ere)-pedagogisch adviseurs GO!
P. Nijs – Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst
G. Smets – Provinciaal Onderwijs

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt, BE

limburg.be/limnet


