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GROENE SCHOOL 

- Leren in de context (niet leren om te leren) 

- Leren wat emoties inhouden 

- Toepasbaarheid (van het geleerde) 

- Vruchten plukken van het geleerde (moestuin) 

- Vakoverstijgend 

- Toepassen in praktijk 

- Ervaren is onthouden 

- Van elkaar leren 

- Bij de belevingswereld van het kind aansluiten 

- “Wat wil jij hierover weten?” 

- Basiskennis door interesse uitbreiden 

- Aansluiten bij de actualiteit 

- Enthousiasme 

- Thematisch 

- Vol van inhoud 

- Spelenderwijs 

- Zinvol 

- Gelijk doel 

- Van theorie naar praktijk 

- Leren door doen 

- Samenwerken aan één doel 

Groene school  
Esther Polhuijs 
 

BiologiePlus studiemomenten  certificering 
Lessen BiologiePlus 
Schooltuin 
Buitenklas  
Omgeving schoonmaken 
Afval scheiden 
Bosdagen  
Dag van de duurzaamheid 
Letten op lichten & verwarming  
Gezond eten bij de lunch 
Geen ongezonde traktaties  
Zoveel mogelijk buiten zijn 
Zo min mogelijk gebruik van plastic  
 

Suzanne Hazen ‘Groene school....een school waar je in, van en over de natuur leert. Oog hebben voor 
wat er om je heen gebeurd en er zorg voor dragen. Met je vingers in de aarde van de 
moestuin, wormen kriebelend langs je vingers, vlinders los in de klas...je samen 
verwonderen en genieten met al je zintuigen’ 
 



Juf Elles 
 

 ‘Toen we hier begonnen met Nbs Teteringen had ik intakegesprek met een kind dat heel 
graag een vijver wilde hebben in een schooltuin. Wat een prachtig idee was dat. Vanuit dit 
idee zijn we gekomen tot de schooltuin, maar ook tot BiologiePlusschool. In onze schoolvisie 
vinden we het belangrijk dat we kinderen laten leren op verschillende manieren. Kinderen 
leren juist door te doen en dat kan heel goed in de natuur. Ruiken, proeven, voelen, 
ontdekken en vooral verwonderen. 
Groen is aandacht hebben voor je leef en –woonomgeving, is buiten zijn en uitproberen 
zodat je dat ene proefje, experiment of ontdekken voor de rest van je leven gaat onthouden.’ 

Juf Carien 
 

 ‘Een groene school betekent voor mij: een bijdrage aan de bewustwording van de wereld om 
je heen ; Je samen verantwoordelijk maken voor ieders omgeving ; Lesgeven en leren in de 
buitenlucht ; Zintuigen prikkelen (proeven, ruiken, voelen, luisteren) in de natuur ; Aandacht 
voor duurzaamheid. Eigenlijk heel veel dus.’ 

Meneer John 
 

‘Het werken op een groene school houdt voor mij in dat je de kinderen bewust maakt van de 
schoonheid en het behoud van de wereld waar wij op leven. Dit door bewustwording door, 
onder andere, het scheiden van afval. het werken in de tuin waarbij verwondering, ervaren 
en eigenaarschap een grote rol spelen. De wereld is iets waar wij zuinig op moet zijn, zodat 
de volgende generaties ook de mogelijkheid hebben om van al het moois te kunnen 
genieten.’ 
 

 


