
limburg.be

Een initiatief van de
provincie Limburg

Provinciaal Natuurcentrum
Craenevenne 86
BE-3600 Genk

Netoverschrijdende nascholingen 
Kleuteronderwijs

Op stap  
met de bosjuf
Ideeën en prikkels

4 woensdagen in 2018 - 2019 telkens van 8.30 tot 12.15 uur
Kleuterschool Eltenbos in Lommel
Basisschool Merlijn in Tongeren

Praktische gegevens
Doelgroep
Leerkrachten kleuteronderwijs

Locaties
Kleuterschool Eltenbos, Eltenbos 81, 3920 
Lommel
of
Basisschool Merlijn, Sacramentstraat 70, 
3700 Tongeren

Data
Kleuterschool Eltenbos in Lommel:
- woensdag 10 oktober 2018 4 j – 5 j
- woensdag 24 oktober 2018 2,5 j – 3 j

Basisschool Merlijn in Tongeren:
- woensdag 13 maart 2019 4 j – 5 j
- woensdag 27 maart 2019 2,5 j – 3 j

Uur
Telkens van 8.30 tot 12.15 uur

Kledij
Voorzie stevige schoenen of laarzen en zo 
nodig ook regenkledij

Inschrijven 
Deelname is gratis, inschrijven kan tot telkens 
een week vóór datum, via  
www.pnc.be/nascholingenbao.  
Maximaal 20 inschrijvingen per dag.

Inlichtingen
Provinciaal Natuurcentrum,  
Craenevenne 86, 3600 Genk 
011 26 54 65
pnc@limburg.be 

Bereikbaarheid
Kleuterschool Eltenbos in Lommel
Per fiets: nabij fietsknooppunten 224 en 

229
Per bus:  lijnen 58, 84 en 180

Basisschool Merlijn in Tongeren  
Per fiets:  langs route tussen 

fietsknooppunten 107-111
Per bus:  lijnen 4, 10, 23a en 62
Per trein:  L-trein Hasselt - Maastricht

Via het inschrijvingsformulier kan u 
aangeven als u wil carpoolen met een andere 
deelnemer.

Deze nascholing kadert binnen het Netwerk 
Educatie van het Provinciaal Natuurcentrum, 
een samenwerkingsverband 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 – 
(ere)-inspecteurs basisonderwijs

M. Hendrickx en W. Jong  – Pedagogische 
Begeleidingsdienst Onderwijssecretariaat van 
Steden en Gemeenten alsook voor het provinciaal 
onderwijs

N. Ranson en F. Vanormelingen – (ere)-pedagogisch 
adviseurs GO!

P. Nijs – Pedagogische begeleidingsdienst Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen



Programma

8.30 uur:  Onthaal met koffie en thee

9.00 uur:  Toelichting aanbod avonturentochten in de natuur (handboek)

9.15 uur:  Voorstelling van een 3-tal tochten die we in de praktijk gaan doen

9.30 uur:  Op zoek naar de ontwikkelingskansen voor kleuters (in enkele 
werkwinkels)

10.00 uur:  Pauze

10.15 uur:  Met kleuters op stap (Gertie en de kleuterjuf van de school 
begeleiden en jij observeert)

11.45 uur:  Terugblik op de rijke leerkansen die zich aanboden

12.00 uur:  Korte toelichting over de kleuterwerking van het PNC met o.a. 
De wondere wereld van Bever Bas, In het bos van Wijze Beuk en 
Snuisteren in het groen

12.10 uur:  Afronding, evaluatie en overhandiging aanwezigheidsattesten

12.15 uur:  Einde

Dit programma wordt voor jou begeleid door:
- Gertie Bergmans, kleuterjuf 4 j – 5 j in De Beverburcht Maaseik-Wurfeld
- Edgard Poncelet, ere-inspecteur basisonderwijs
- Ingrid Coenen, stafmedewerker educatie De Wissen 
- Juffen Kristel en Mieke van Wijkschool Eltenbos
- Juffen Alexia, Saskia en Ans van BS Merlijn

Wat houdt ons tegen om met kleuters erop uit te trekken? Het biedt 
zoveel ontwikkelingskansen en welbevinden, zowel voor de kleuters als 
voor jezelf. En toch gebeurt het zo weinig!

Ook al ligt er geen natuurgebied in de buurt, 
ook al ben je geen kenner van de natuur, er ligt 
een schat aan leerkansen voor het grijpen!

Om je heel praktisch te ondersteunen, zijn er de 
handboeken “Op stap met de bosjuf 1 en 2” van 
Gertie Bergmans. Zij is kleuterjuf in Maaseik en 
al jarenlang bezieler van allerlei natuuractiviteiten op haar school.

Er is buiten zovéél te beleven met kinderen. De zintuigen worden er 
geprikkeld en de kinderen verleggen er hun grenzen. Het is dé plek voor 

de ontwikkeling van de grove motoriek, er zijn wel 
duizend spelletjes om de fijne motoriek te oefenen, ze 
doen er ervaring op rond wetenschap, taal en sociale 
vaardigheden. Kortom, de natuur kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het jonge 
kind. 

Afgelopen schooljaren voorzagen we reeds tien (!) 
nascholingen “Op stap met de bosjuf”. Omdat ze zo succesvol zijn, 
voorzien we opnieuw 4 nascholingen, maar nu georganiseerd vanuit twee 
andere gastscholen. 

Je kan er daar één of meerdere van volgen. De locaties zijn immers 
verschillend, de leeftijd van de kleuters varieert en verschillende seizoenen 
komen aan bod. Iedere nascholing zal dus anders zijn.

Na deze nascholing ga je naar huis met een karrevracht ideeën en vooral 
met een berg vertrouwen om er zelf met je eigen kleuters mee aan de slag 
te gaan.

Alle deelnemers aan deze nascholing krijgen gratis het 
tweede handboek met 51 avonturentochten in de natuur 
(inclusief voorbeelden van activiteiten voor bosklassen).
http://www.vertelpuntuitgevers.be/webwinkel/op-stap-
met-de-bosjuf-2

“Juf, dat zijn 
pissenbeesten, he?” 
Fleur, 6 jaar

Na een verrassing in het 
bos: “Juf, daar krijg ik 
nu traantjes van!”
Wien, 5 jaar

“Maken we nog eens 
netelsoep?  
Die was zo lekker!”
Mayke, 6 jaar


