
ULE-POST  
Nieuwsbrief Natuur- en milieueducatie  
voor het Basisonderwijs in de gemeente Deventer; Uitgave van 
Stichting De Ulebelt schooljaar 2013-14 – nr 1, sept 2013  
 

Ulepost 
Deze Ulepost staat in het teken van de 
start van het nieuwe schooljaar. De reser-
veringen voor de NME-activiteiten komen 
in groten getale weer binnen, een teken 
dat het aanbod van De Ulebelt nog steeds 
goed gewaardeerd wordt! Bovendien 
nieuws over de ontwikkeling van groene 
schoolpleinen in Nederland.  

 
Buitenlessen bij Ulebelt 

De aanmeldingen voor alle buitenactivitei-
ten lopen heel hard: vrijwel alle boerderij-
lessen zijn geboekt, er zijn al veel aan-
meldingen voor herfsttochten, expedities, 
imkerlessen en doe-het-zelf-lessen. Op dit 
moment zijn we de roosters aan het maken 

voor al die lessen, scholen 
ontvangen hiervan spoedig 
bericht. Aanmelden kan nog steeds, maar 
vol=vol. De boerderijlessen starten in elk 
geval pas na het Oogstfeest op 15 septem-
ber, in de praktijk zijn de meeste boerde-
rijlessen in het voorjaar. Noteer svp de 
data meteen in de klasse-agenda, zodra we 
die rondmailen. Het gebeurt immers elk 
jaar wel eens dat een leerkracht de lesda-
tum vergeet of in een laat stadium alsnog 
afzegt vanwege andere activiteiten. We 
kunnen dan niet altijd een andere klas 
inplannen jammer genoeg. 
 

Voorleesactie op school: doe 
mee! 

 
De Duurzame Pabo, een landelijk initiatief 
dat zich inzet voor meer structurele aan-
dacht voor duurzaamheid op scholen, or-
ganiseert op donderdag 10-10 weer haar 
jaarlijkse Voorleesactie. Die dag is de lan-
delijke Dag van de Duurzaamheid en veel 
scholen in Nederland doen dan mee aan de 
voorleesactie. Ook interesse? Meld je 
school dan aan bij de actie voor 21 sep-
tember! 
De Ulebelt zelf doet ook mee, wethouder 
Pierey komt naar alle waarschijnlijkheid ’s 
ochtends voorlezen bij ons op het erf! 
Dit jaar is de vijfde editie van de voorlees-
actie. Uitgeverij Zwijsen stelt hiervoor een 
voorleesboek samen voor kinderen met 
daarin verschillende verhalen voor de on-
derbouw, middenbouw en bovenbouw van 
de basisschool. Verhalen van bekende kin-
derboekenschrijvers worden hierin opge-
nomen én van debutanten. Het thema van 
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de voorleesactie op de Dag van de Duur-
zaamheid is dit jaar ‘duurzaamheid en ge-
luk’.  
Aanmelden: Deelnemende basisscholen 
ontvangen per school één gratis exemplaar 
van het boek. Meld je aan voor 21 sep-
tember en ontvang begin oktober het 
boek. 
 

 
Struinen door de Ossenwaard 
Een onvergetelijke ervaring opdoen met je 
klas? Lekker struinen door de ruigtes van 
de Ossenwaard, net voordat de graafma-
chines zich hier gaan uitleven in het kader 
van Ruimte voor de Rivier? Het najaarssei-
zoen van onze Expeditie Uiterwaard staat 
weer voor de deur, en dit najaar kunnen 
we in elk geval nog terecht in de Ossen-
waard. De werkzaamheden zijn al wel ge-
start in dit gebied, maar behelzen voorlo-
pig alleen het verstevigen van de peilers 
van de spoorbrug. Het broedseizoen is half 
september afgelopen, waardoor ook de 
afgerasterde delen van de Ossenwaard 
weer vrij zijn. Dat betekent een groot ge-
bied om te struinen!  Voor het voorjaar 
zijn we nog samen met het Waterschap en 
IJssel landschap aan het kijken wat een 
goeie locatie is. De Expedities lopen t/m 
2014. 
Voor dit schooljaar staan alweer 14 klassen 
aangemeld voor een Expeditie, dat bete-
kent dat we nog plek hebben voor een paar 
extra. Nieuwsgierig geworden? Neem con-
tact met ons op! De expeditie is een bui-
tenexcursie voor groep 7-8, gericht op be-
leving en onderzoek in het uiterwaarden-
gebied. 
 

Infocentrum Ruimte voor Rivier: 
als leslokaal beschikbaar?! 
In het kader van het project Ruimte voor 
de Rivier, heeft het Waterschap voorlopig 
de beschikking over een ruimte in de 

jachthaven als informatiecentrum over het 
project. Dit lokaal is ook voor onderwijs-
doeleinden beschikbaar. Omdat het Info-
centrum zo dicht op de rivier en de werk-
zaamheden ligt, is dit natuurlijk een unie-
ke locatie om de werkzaamheden van heel 
dichtbij mee te maken. In het centrum zijn 
mogelijkheden om bijvoorbeeld de voorbe-
reidende les voor de Expedities ter plekke 
uit te voeren en ’s middags de uiterwaar-
den in te gaan voor een excursie. Heb je 
hier als leerkracht belangstelling voor? 
Neem dan snel contact op met De Ulebelt, 
dan gaan we dat regelen. 

 
 

Nachtvlinders 
Samen met IVN Deventer doet De Ulebelt 
mee aan de landelijke Nachtvlindernacht 
op vrijdag 6 september, tussen 21 en 23 
uur. Wellicht een te laat tijdstip voor veel 
jonge kinderen, maar nachtvlinders zijn 
wel een leuk thema om iets mee te doen in 
de klas. De Vlinderstichting heeft op haar 
website een aantal leuke lessuggesties 
rondom nachtvlinders geplaatst (voor 
groep 6-8). Hierin is o.a. te lezen hoe met 
een speciaal geprepareerde stroop bomen 
zijn in te smeren, die nachtvlinders lok-
ken. Zo zijn deze beestjes, met behulp van 
een goede zaklamp, goed te bestuderen. 
Klik hier voor het lesmateriaal! 
 

 
 

http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/scholen/
mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://nachtvlindernacht.nl/index.php?id=59
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Afvalscheiding op school 
Na lange tijd is er schot in de afvalzaak: 
samen met De Ulebelt is Circulus een tra-
ject gestart, waarbij basisscholen eindelijk 
de faciliteiten kunnen aanvragen om hun 
afval te scheiden, mits ze tegelijkertijd 
participeren in een educatief traject in de 
klassen. Het onderwijs vroeg al lange tijd 
om gescheiden inzameling, maar lange tijd 
was dit alleen weggelegd voor particuliere 
huishoudens. De inzameling voor bedrijven 
en instellingen kende een geheel andere 
logistiek (en kostenstructuur). We zijn erg 
blij met de grote belangstelling onder de 
basisscholen in Deventer om mee te gaan 
doen in dit traject. Nog niets van gehoord 
maar wel interesse? Neem dan contact op 
met Estella Franssen van De Ulebelt, zij is 
nauw betrokken bij het afvalproject! 
 
 

 
Vlinders in de klas 
Behalve nachtvlinders, is er ook een hoop 
te beleven aan dagvlinders, zoals het 
koolwitje. Elk jaar staat de materialen-
zending Vlinders in de klas op het pro-
gramma, de bestelling hiervoor zal nog in 
de maand september gedaan worden. 
Scholen die graag nog mee willen doen, 
moeten zich dus snel melden via de digita-
le nme-gids! 
Reserveren moet zo tijdig gebeuren, om-
dat er bij de landelijke Vlinderstichting 
maar een beperkte hoeveelheid pakketjes 
beschikbaar is dagelijks, en de meest ge-
vraagde perioden zijn vaak al vroeg uitver-
kocht. 
Bestellingen uiterlijk 23 september in-
sturen!  
 

Vogels spotten 
Nieuw in het aanbod dit schooljaar is een 
Vogelles in de tuinen van De Ulebelt. Be-

stemd voor de groepen 5-8, gericht op het 
voorkomen, leven en voedsel van tuinvo-
gels. Vaak iets waar je niet zo bij stil 
staat, maar er valt veel te ontdekken aan 
de vogels om huis en school. Waar wonen 
ze, hoe planten ze zich voort, waar leven 
ze van? Wat kan je doen om meer vogels te 
lokken naar je eigen achtertuin? Deze doe-
het-zelf-les sluit prima aan op de materia-
lenzending Vogels in de klas, die begin 
januari op het programma staat. De bui-
tenles vindt plaats in het voorjaar, op het 
terrein van De Ulebelt.  Zin om mee te 
doen? Geef je vast op met de klas! 

 
1puttertje in vroege voorjaar 

 

Onderwijsassistenten-in-
opleiding bij Ulebelt 
Eind augustus kwamen de 3e jaars studen-
ten van de opleiding onderwijsassistent 
van Aventus Deventer naar De Ulebelt voor 
de start van het nieuwe schooljaar. Ge-
start met een introductie over natuuron-

Oproep voor een klankbord-
groep 
Zin om eens mee te denken over aanbod 
van De Ulebelt? In een klankbordgroep 
meepraten over de mogelijke kansen en 
ontwikkelingen voor een educatief cen-
trum als De Ulebelt, in een tijd waarin 
veel scholen moeten bezuinigen (in tijd 
en geld) op thema’s als natuur, biologie? 
Meld je dan aan voor de klankbord-
groep. Opzet is om in het voorjaar en 
najaar een keer bij elkaar te komen om 
dit soort onderwerpen te bespreken. De 
Ulebelt hoort graag vanuit het onderwijs 
feedback en input over het educatieve 
aanbod! 
Aanmelden kan bij Maike Nelissen, edu-
catief medewerker. 
 

mailto:e.franssen@ulebelt.nl
mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
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derwijs en de ondersteunende rol van De 
Ulebelt daarbij, konden ze daarna in de 
praktijk aan de slag. Als voorbeeld hebben 
ze 6 verschillende buitenactiviteiten 
(boerderijles, buitenles, onderzoekskisten 
etc) bekeken en uitgeprobeerd. Voor een 
aantal studenten een eerste kennismaking 
met natuurthema’s. De ochtend viel in 
goede aarde. Conclusie aan het einde van 
de ochtend was ook dat natuuronderwijs 
vaak al zit in kleine zaken: schijnbaar een-
voudige onderwerpen als slakken of vlin-
ders, bieden al voldoende aanknopingspun-
ten voor een leuke buitenles. En daar is 
meestal niet veel ingewikkeld onder-
zoeksmateriaal voor nodig. 
 

 
2 onderwijsassistenten bezig met buiten-
opdrachten 

 

Resultaten behoeftenpeiling on-
derwijs 
Belangrijke conclusies uit het onderzoekje 
dit voorjaar onder basisscholen zijn de 
volgende. 
Naast een goede waardering voor het werk 
van De Ulebelt (rapportcijfer 8), hebben 
veel leerkrachten behoeften aan goed 
educatief materiaal (75% van ondervraag-
den vraagt om goede doe-het-zelf-lessen) 
dat te gebruiken is in de eigen buitenruim-
te van de school. Dit thema zullen we dit 
schooljaar ook verder gaan uitwerken. 
Voor een deel zijn de buitenlessen bij De 
Ulebelt al opgesteld met dit doel in het 
achterhoofd: laten zien hoe je buiten rela-
tief eenvoudig met veldwerk aan de slag 
kan gaan. Dit geldt uiteraard niet voor 
boerderijlessen en imkerlessen (daarvoor 
zijn geen dieren beschikbaar), maar wel 
lessen als seizoenstochten en vlinderles-
sen. We werken toe naar een kit van een-
voudige veldwerklessen, toepasbaar in de 
meeste buitenruimten. Overigens geeft 2/3 

van de ondervraagden aan wel eens naar 
buiten te gaan voor buitenonderwijs. Ken-
nelijk ontbreekt het hierbij dus wel aan 
goed lesmateriaal om buiten te gebruiken. 
Een groot deel van de aandacht voor na-
tuuronderwijs komt, behalve via de mate-
rialen van De Ulebelt, via de tv-
programma;s over natuur en de lesmetho-
den. Het aanbod van leskisten wordt be-
oordeeld als goed tot zeer goed. Kantteke-
ning bij onderzoek is wel dat met name 
scholen gereageerd hebben (24) die al ge-
bruik maken van het aanbod. Niet-
gebruikers onder de basisscholen gaan we 
dit schooljaar individueel nog benaderen. 
Om ons aanbod verder up to date te hou-
den, willen we graag een klankbordgroep 
in het leven roepen, met hierin een aantal 
vertegenwoordigers vanuit onderwijs, die 
het leuk vinden om 2x per jaar een paar 
uur tijd te steken in een overleg met De 
Ulebelt, over actualiteit van aanbod, mo-
gelijke nieuwe kansen en ontwikkelingen 
(zie elders in deze Ulepost). 
Citaat van een leerkracht uit het onder-
zoek:  
 “Fijn om in groepsverband buiten lessen 
te kunnen volgen. Voor veel kinderen is 
het een unieke (helaas soms zelfs de eni-
ge) manier om met het buitenleven in con-
tact te komen. Goed aanbod!”  

 
3 excursie naar een groen schoolplein in Apel-
doorn 

Groene scholpleinen 
Dat een schoolplein meer kan zijn dan een 
veld stoeptegels, fietsenrek, zandbak en 
een speeltoestel is inmiddels algemeen 
erkend en er zijn steeds meer leuke voor-
beelden van Groene Speelpleinen te be-
wonderen. Dit voorjaar publiceerde Jantje 
Beton over een Pilot Groene Speelpleinen: 
zie hieronder een samenvatting.  
Het onderwerp van Groene Schoolpleinen 
zal de komende tijd meer aandacht krij-
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gen, ook in deze Ulepost. Als voorproefje 
alvast twee berichten van buiten: 

 
4 Groen Schoolplein Apeldoorn 

(Groene Schoolpleinen –persbericht Jantje 
Beton- mei 2013) 
“Jonge leerlingen (groep 4 en 5) voelen 
zich prettiger op een school met een groen 
schoolplein dan op een school met een 
‘grijs’ plein. Zij vinden school leuker, heb-
ben meer vriendjes en geven aan minder 
vaak gepest te worden dan hun leeftijds-
genootjes met een tegelplein. Deze con-
clusie volgt uit de nieuwe pilot studie 
Groene Schoolpleinen. 
 
Avontuurlijker en fijner 
Een schoolplein met natuurlijke elementen 
zoals gras, moestuin en boomstammen 
wordt zowel door leerlingen, leerkrachten 
als door ouders beter gewaardeerd dan een 
‘grijs’ schoolplein. Groene schoolpleinen 
worden leuker, avontuurlijker, mooier, 
fijner en gezelliger gevonden dan school-
pleinen met een stenen inrichting. Daar-
naast blijkt dat een groen schoolplein 
meer biedt dan alleen speelplezier: het 
groene plein wordt vaker en voor meer 
verschillende lessen gebruikt dan het ste-
nen schoolplein. 
 
 
Concentratie 
Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen zich 
na het buitenspelen tijdens de pauze beter 
kunnen concentreren. Uit nadere analyses 
bleek dat jongens na de pauze op een 
groen schoolplein zich nog iets beter kon-
den concentreren. Meisjes lijken zich juist 
beter te kunnen concentreren na een pau-
ze op een grijs schoolplein. Voor meisjes 
was het effect zelfs sterker. Jolanda Maas: 
‘Toch lijkt het interessant om juist de uit-
komsten van de jongens nader uit te zoe-
ken, omdat het juist de jongens zijn die op 

scholen meer concentratieproblemen heb-
ben’. 
 
Bewegen 
Eén van de redenen waarom een groen 
schoolplein wordt aangelegd is dat men 
verwacht dat op een groen schoolplein 
intensiever en meer gevarieerd bewogen 
kan worden. Het zou daarmee een gunstig 
effect kunnen hebben op het toenemende 
overgewicht onder kinderen. Jolanda Maas: 
‘Met dit pilot onderzoek hebben we nog 
niet helemaal de vinger kunnen leggen op 
de mogelijke effecten van het schoolplein 
op het beweeggedrag. Leerkrachten en 
ouders geven aan dat groene schoolpleinen 
meer beweging en variatie in het spel van 
kinderen laten zien. Vervolgonderzoek zal 
moeten uitwijzen of leerlingen ook daad-
werkelijk meer en gevarieerder bewegen 
op het schoolplein’. 

 
5 groen schoolplein Schijndel 

Groen is goed en gezond 
Er komt steeds meer bewijs voor een posi-
tieve invloed van natuur op de gezondheid 
en de  ontwikkeling van kinderen. Mede 
ingegeven door dit bewijs zien we dat in 
Nederland steeds meer scholen besluiten 
hun schoolplein te vergroenen. Dit onder-
zoek richt zich op de effecten van groene 
schoolpleinen. Het onderzoek is uitgevoerd 
op vijf scholen in Helmond, met een verde-
ling tussen groene, ‘grijze’ en groen-grijze 
schoolpleinen. In totaal zijn 350 leerlingen 
van groep 4, 5 en 6, hun leerkrachten en 
hun ouders bevraagd over het schoolplein. 
 
Het onderzoek Groene Schoolpleinen is 
mogelijk gemaakt door Productschap Tuin-
bouw, het Knooppunt Bouwen met Groen, 
Jantje Beton en de Branchevereniging 
VHG. Bij het uitvoeren van het onderzoek 
hebben Maas, Tauritz, Van der Wal & Ho-
vinga samengewerkt met studenten van De 
Groene Campus in Helmond.” 
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(persbericht augustus 2013) 

Groene schoolpleinen zullen 
leeropbrengst vergroten 
VU en Hogeschool Leiden ontvangen 
700.000 euro voor onderzoek 
De Vrije Universiteit Amsterdam en de Ho-
geschool Leiden hebben samen 700.000 
euro gekregen om onderzoek te doen naar 
hoe groene schoolpleinen een gezonde 
ontwikkeling van kinderen op basisscholen 
kunnen bevorderen en het leerrendement 
kunnen vergroten. Zij gaan onderzoeken 
hoe een groen schoolplein, met extra plan-
ten en bomen, effectief ingezet kan wor-
den in het onderwijsleerproces en welke 
expertise bij leerkrachten (in opleiding) 
nodig is om dit te bereiken. Het onderzoek 
wordt geleid door socioloog Jolanda Maas 
van de VU en pedagoog Dieuwke Hovinga 
van de Hogeschool Leiden in samenwerking 
met VU-hoogleraar Mark van Vugt en hoog-
leraar Agnes van den Berg van de Rijksuni-
versiteit Groningen, in een consortium van 
partners waaronder de Thomas More Hoge-
school, Veldwerk Nederland, de Sophia 
Stichting en Fonds 1818. 

 
6Bollen planten in geveltuinen groen schoolplein 
Boxtel 

Groen belangrijk voor gezonde ontwikke-
ling 
Natuurrijke speel- en leeromgevingen zijn 
belangrijk voor een gezonde ontwikkeling 
van kinderen. Zij spelen steeds minder 
buiten en komen steeds minder in contact 
met de natuur. Ook hebben steeds meer 
kinderen overgewicht en psychische pro-
blemen zoals ADHD waarvoor bewegen in 
een groene omgeving nuttig kan zijn. 
Daarom heeft de ontwikkeling van groene 
schoolpleinen in korte tijd een grote vlucht 
genomen. Hoewel leerkrachten in de prak-
tijk de meerwaarde van groene schoolplei-
nen ervaren, ontbreekt het hen aan hand-

vatten om deze ervaringen te vertalen 
naar concrete leeropbrengsten. Deze ver-
taling is echter belangrijk om groene 
schoolpleinen in te voeren.  
 

 
7 groen schoolplein Perroen, Maastricht 

Gebruik schoolplein in onderwijsleerproces 
Hovinga, Maas en van Vugt: “Basisscholen 
worden door het ‘opbrengstgerichte wer-
ken’ steeds nadrukkelijker aangestuurd om 
de toegevoegde waarde van hun activitei-
ten te laten zien. Daarbij worden school-
pleinen weinig gebruikt als onderwijsleer-
omgeving. Voor een optimale benutting 
van de ‘leer’kracht van groene schoolplei-
nen is het belangrijk om de pleinen in te 
richten als onderwijsleeromgeving en inte-
graal te gebruiken in het onderwijsleerpro-
ces. Basisschoolteams beschikken op dit 
moment meestal niet over de juiste kennis 
en expertise om het plein te gebruiken in 
de dagelijkse onderwijspraktijk.” 
 
Opbrengsten van groene schoolpleinen 
De onderzoekers gaan eerst de opbreng-
sten van groene schoolpleinen voor het 
onderwijsleerproces zichtbaar maken, 
waarbij de nadruk ligt op opbrengsten op 
het gebied van aandacht en concentratie, 
sociaal- en emotionele ontwikkeling, spel 
en beweging, mathematische ontwikkeling 
en het functioneren van zorgleerlingen. 
Daarnaast willen zij een integraal gebruik 
van groene schoolpleinen in het onderwijs-
leerproces vergroten. 



Ulepost september 2013; pag 7 

 

 

AGENDA 
15 sept Oogstfeest bij De Ulebelt 12-17 
uur Global Meets Local 
21 september deadline aanmelden Voor-
leesactie 
23 sept deadline bestellingen Vlinders in 
de klas 
Sept-okt  Expeditie uiterwaard gr 7-8 
10 okt Dag van de Duurzaamheid; Voor-
leesacties op scholen 
najaar Herfsttochten kleuters / gr 3-4 
dec Materialenzending Vogels in de klas 
voorjaar Vogels spotte

 

Colofon 
De Ulepost is een Nieuwsbrief over het aan-
bod natuur- en milieu-educatie (NME) van De 
Ulebelt, en verschijnt zes keer per jaar. De 
Ulepost bevat actueel nieuws voor het on-
derwijs, tips, oproepen etc. Kopij vanuit de 
scholen is van harte welkom!  
De Nieuwsbrief gaat naar alle NME-
coördinatoren van de basisscholen in Deven-
ter en daarnaast naar geïnteresseerden. 
Aanmelden voor een abonnement kan via de 
Coördinator Educatie Maike Nelissen: 
m.nelissen@ulebelt.nl of telefonisch. 
Voor vragen over NME of lesmateriaal, kunt u 
contact opnemen met  de educatiewerker,  
Maike Nelissen (tel 0570-653437). 
Stichting De Ulebelt; Maatmansweg 3, 7425 
NC Deventer; tel 0570-653437 
www.ulebelt.nl 

 

Alle educatieve pro-
ducten zijn te reserve-
ren via de digitale NME-
gids, te vinden via 
www.ulebelt.nl 

mailto:m.nelissen@ulebelt.nl
http://www.ulebelt.nl/
http://www.ulebelt.nl/educatie-en-projecten/nmegids/

