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Op een grote paddenstoel
Kweek paddenstoelen in de klas.
Gratis Natuur-in-de-klas pakket voor 
groep 1 en 2
Najaar/oneven jaren

Wat een gezwam
Kweek oesterzwammen in de klas
Gratis Natuur-in-de-klas pakket voor 
groep 5 en 6
Najaar/oneven jaren

Moestuincoach 
Leontien Ridder  
Deze voormalige juf heeft alles in huis om 
moestuinlessen te geven: van 
didactische vaardigheden tot 
moestuinkennis en creatieve ideeen. 
Leontien geeft ook les op haar eigen 
Toekomst Tuin, 

www.toekomsttuin.nl

Moestuincoach 
Daryo Verouden
Als De Moestuinmeester legt Daryo moes-
tuinen aan op basisscholen en geeft les 
over de magie van de natuur in moestui-
nen, plukbossen en koken.

www.demoestuinmeester.nl 

Deze folder is een greep uit de vele onder-
wijsmogelijkheden over moestuinieren. 
Alle informatie uit deze folder en meer vind 
je op 

www.biltsheerlijk.nl/schoolmoestuin

Aan de meeste activiteiten zijn kosten 
verbonden. Vraag de betrokken organisatie 
voor meer informatie.

Alliantie Schooltuinen
Wil jij met leerlingen aan de slag in de schooltuin? Op deze pagina vind je lesmaterialen om 
het hele jaar lessen te organiseren in of over de schooltuin.

www.alliantieschooltuinen.nl
Jong Leren Eten
Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van LNV en ondersteunt 
kinderopvang en onderwijs bij het ‘voedselvaardig’ maken van kinderen/jongeren. 
Kijk op de website voor mooie lesmaterialen over gezonde en duurzame voeding 
gecombineerd met ervaringsgericht leren met praktische vaardigheden.

www.jonglereneten.nl

Tuinieren met moestuincoach Tuinieren met leerkracht 
en/of ouders

Moestuinontwerper 
Tes Tonglet 
Als ecologisch tuinontwerper (i.o.) en erva-
ren moestuinder helpt Tes scholen direct 
op weg. Ze levert een praktisch moestuin-
ontwerp op maat voor tuinouders of leer-
krachten. Vraag naar de mogelijkheden: 

tes.tonglet@gmail.com

Moestuinzaden
EUschoolfruit heeft elk jaar in januari een 
moestuinactie voor gratis moestuinzaden. 
Helaas is de actie voor 2023 al vol. 
In 2024 kan het weer.

www.euschoolfruit.nl

Bij de Boswerf kan je een gratis pakket 
groentezaden bestellen. Per schoollocatie 
is één pakket beschikbaar. De hoeveelheid 
zaden is genoeg om met meer klassen te 
moestuinieren.

www.boswerf.nl

Bezoek moestuin

Moestuin Vollenhoven
Bezoek aan de moestuin mogelijk voor alle 
groepen in het basisonderwijs. 
Kijk, proef, knutsel.
Waar: gelegen tussen De Bilt en Zeist

www.moestuinvollenhoven.nl

Tuinderij Eijckenstein
Een educatieve rondleiding voor een 
bovenbouw groep op deze historische 
moestuin vol biologische groenten   
Waar: Landgoed Eijckenstein Maartensdijk

www.landgoedgroenten.nl

Fruitbedrijf Westeneng
Kom met je groep  fruit plukken. In het voor-
jaar aardbeien en in het najaar appels, peren 
en pruimen. 
Voor groep 1- 8. 
Waar: tussen Zeist en Utrecht

www.fruitbedrijfwesteneng.nl

Lesmateriaal

Boswerf 
 Smaaklessen
Leskist voor groep 1 t/m 8
Te leen voor € 10 per 3 weken
 Moestuinpraatplaten
Set van 8 educatieve praatplaten rondom 
thema’s in de moestuin
 De kracht van kruiden
Gratis natuur-in-de-klas pakket voor groep 
7 en 8. Voorjaar/oneven jaren

www.boswerf.nl

IVN Natuureducatie
 Moestuinlespakket 
Alles over aanleg/inrichten moestuinen en 
tips van zaaien tot oogsten.
Groep 1-8

www.ivn.nl/moestuin

Alliantie Schooltuinen
  Lesmateriaal
Hier vind je lesmaterialen om het hele jaar 
lessen te organiseren in of over de school-
tuin. Van belangrijke bodemdieren tot 
zaaitips en van natuurfilosofie tot rekenen 
met gewassen!

alliantieschooltuinen.nl/lesmateriaal

Gastlessen

Imkerij Mellinde
Leer alles over bijen. Imker Aart van der 
Linden geeft gastlessen maar ook 
rondleidingen op zijn imkerij en in het 
bijenmuseum
Waar: Maartensdijk
Doelgroep: groep 1 - 8

www.mellinde.nl

Kooklessen in de moestuin
Roos de Ridder geeft moestuin- en 
kookervaringen aan kinderen en jongeren.
Waar: op locatie / in de moestuin
Doelgroep: groep 1-8

www.ervaarkers.nl

 Schooltuinfilm met lespakket
De film ‘De Schooltuin’ is gedraaid door de 
ogen van een groep kinderen die een jaar 
aan de slag gaan met het verbouwen van 
hun eigen groenten en bloemen. 
Doelgroep: groep 4, 5, 6 en BSO 
Film en lespakket gratis.

  
www.alliantieschooltuinen.nl/schooltuinfilm/ Beide pakketten van vanaf half mei te bestellen voor najaar 2023

www.boswerf.nl
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Waarom moestuinieren op school?

Moestuinonderwijs is onderwijs voor het leven: via tuinieren doen kinderen niet 
alleen kennis maar vooral ervaring op over de bodem, de natuur en over voeding. 
Kinderen leren zaaien, verzorgen, oogsten en als kers op de taart eten van eigen 
producten. En dan blijkt die zelfgeteelde groente altijd superlekker! 
Met moestuinonderwijs krijgen kinderen een basis aangereikt om gezonde en 
duurzame keuzes te maken voor zichzelf en voor de aarde. Het is onderwijs met 
hoofd, hart en handen. 

Wie zijn Wij? 

In 2022 is er in gemeente De Bilt een projectgroep gestart die basisscholen helpt met 
moestuinonderwijs. Het doel is dat elk kind in zijn basisschool carrière kennis maakt 
met moestuinieren. We doen dit door aan te sluiten bij de mogelijkheden van elke 
individuele school en scholen zoveel als mogelijk te ontzorgen. 
Er is veel mogelijk: van moestuinlessen onder begeleiding van een moestuincoach, 
tot het maken van een tuinplan, tuinderijbezoek of de aanschaf van gereedschap of 
planten.

Ontdek de mogelijkheden in deze folder! 

Wil je meer weten?  
Kijk op www.biltsheerlijk.nl/schoolmoestuin
of mail ons info@biltsheerlijk.nl

Bezoek ons ook op instagram: @kind.in.bloei

© Biltsheerlijk, voorjaar 2023

Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! | Jong Leren Eten
Van 6 maart t/m 17 april 2023 staat de regeling voor schooljaar 2023-2024 
open. 
www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten

Wil je voedseleducatie en andere gezondheidsthema’s verankeren op jouw 
school? Neem dan ook eens een kijkje op de website van (Jong Leren Eten- 
partner ) ‘Gezonde School’. 
Hier vind je nog meer informatie over andere subsidies en ondersteuning. 
www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod 
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