
 
Een IVN natuureducatie-cursus om met (school)kinderen de groene omgeving 

te ontdekken 
 
Hoe mooi is het om met (school) kinderen de groene omgeving te ontdekken. Het IVN biedt 
leerkrachten, pedagogische medewerkers én (groot) ouders de mogelijkheid een korte cursus te 
volgen. 
 
Wat kan de deelnemer na de cursus? 
De IVN-cursist laat (school)kinderen speels en gericht genieten van de natuur in het gekozen thema.       
Een variatie van onderwerpen en werkvormen komt aan de orde. Bijvoorbeeld door  

o kinderen een bloemenschilderij te laten maken of boomschors te laten tekenen 
o samen stil te zijn en te luisteren naar natuurgeluiden 
o kinderen met een kleurenwaaier op pad te sturen om natuurtinten te vinden 
o bomentikkertje te spelen 
o kleine diertjes spotten. 

 
Samen aan het werk 
Als cursist hoef je geen IVN-lid te zijn. Maar het is wel handig. Je krijgt automatisch toegang tot 
natuurkennis en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen.  
Samenwerking tussen (groot)ouders en respectievelijk leerkrachten en pedagogische medewerkers 
zal natuureducatie versterken. Daartoe is het nuttig om als beroepskracht (groot)ouders te werven of 
als (groot)ouder de beroepskracht mee te vragen.  
 
IVN natuureducatie-cursus 
IVN ’s-Hertogenbosch heeft een specifieke natuureducatie-cursus ontworpen voor beroepskrachten 
en vrijwilligers: leerkrachten, pedagogische medewerkers en (groot) ouders. Het wordt een 
cursusdeel per seizoen. In 2022 starten we met het thema herfst.  
Een cursusdeel, een module, omvat een binnenavond en 2 velddagen. Je kunt één module volgen of 
meer. Een volgende zou dan in de lente 2023 plaatsvinden. Na afronding van de IVN-module kan je 
met kinderen gericht op het thema aan de slag.  
Een cursusdeel kost €10.  Daarvoor ontvangt de cursist lesmateriaal en koffie/thee op de avond. 
We  willen je vragen om het cursusgeld over te maken voordat de cursus begint op rekening NL49 
INGB 0003958484  t.n.v. IVN ’s-Hertogenbosch e.o. onder vermelding van Natuureducatie-cursus 
najaar 2022 en je naam.  
 
Voorlopige Cursusdata 2022  
Binnen 20.00-22.00 uur: donderdagavond 29 september 
Buiten  14.00-17.00 uur: zaterdagmiddag  1 oktober 
Buiten    9.00-12.00 uur: zaterdagochtend  8 oktober. 
 
Meer weten?  https://www.ivn-s-hertogenbosch.nl/ 
Werkgroep School en Natuur t.a.v. Jaco Wijsman 
en aanmelden? natuuroudercursus@ivn-s-hertogenbosch.nl 
06 19966759 (overdag of ‘s avonds). 


