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20

buitenleren draagt
bij aan minimaal 5
global goals: educatie,
goede gezondheid en
welzijn, klimaatactie,
partnerschap,
bescherming
ecosystemen land

40 leerkrachten
in verschillende
de afgelopen drie jaar
ontwikkelingsfasen
waren kinderen tijdens de
begeleid door de
Buitenschool in totaal 22.680
Buitenschool
uren actief
elke buitenschooldag
betekent 6 uren buiten
zijn en actief bewegen
(6x zoveel als de norm
van Gezondheidsraad)

stagiaires
opgeleid

momenteel zijn er 10
enthousiaste en ervaren
begeleiders betrokken
bij de Buitenschool

1.000

bijna 1.000
leerlingen hebben
al buiten geleerd
(groep 1 t/m 8)

9

buitenschoollessen passen
in alle schoolklassen bij 9
kerndoelen (taal, getallen
en bewerkingen, mens
en meetkunde, mens en
samenleving, natuur en
techniek, ruimte, tijd,
kunstzinnige oriëntatie,
bewegingsonderwijs)

scholen
in Brabant

19

we werken samen met 19
organisaties: IVN, Brabants
Landschap, MissingLinks, Skala,
ATO, Stroom, Natuurpedagoog,
Bosbessenschool, Club van Rome,
Gemeente Den Bosch, Provincie,
VGNP, Pabo Fontys, Signum, Down
to Earth Foundation, The Big Clean
Up experiment, De Nieuw Linde,
Lancelot Institute

7
we werken
aan 7 van de
21st Century
Skills

we laten kinderen buiten leren, omdat ze beter leren en meer respect ontwikkelen voor de natuur
Wij willen dat kinderen 1 dag per week
buiten leren, tijdens schooltijd in de natuur.
Kinderen gaan de werkelijke verbinding met
de natuur aan. De vrije, natuurlijke omgeving
wakkert de verbinding met hun eigen natuur
aan, doordat ze hun nieuwsgierigheid mogen
volgen, vrij kunnen ontdekken en ervarend,
handelend en spelend kunnen leren.

De omgeving daagt uit. Bovendien draagt het
bij aan een gezonder lijf en brein.
Wij begeleiden de docenten ‘leidend,
ondernemend en creatief’ lesgeven door
ze te coachen, en te trainen zodat ze hun
competenties voor leren in de buitenlucht
ontwikkelen of versterken. We laten niet alleen
het kind maar ook de leerkracht ervaren waar
buitenonderwijs voor staat.

onze aanpak leidt
tot onderwijs
innovatie en
natuurbewustzijn

GESCHIEDENIS

HET INITIATIEF IS GESTART IN 2016 EN HEEFT MET BEHULP VAN EEN ONDERWIJSINNOVATIE SUBSIDIE VAN GEMEENTE
’S-HERTOGENBOSCH HET CONCEPT ONTWIKKELD TOT EEN AFGEROND PRODUCT (2019).
BELANGRIJKE IJKPUNTEN VAN START TOT HEDEN

2016

2018

2017
ontwikkeling fase 1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Pilot fase 2
Beekman

www.stichtingdebuitenschool.nl
+31 6 47 00 10 32

2020

ontwikkeling fase 2
Q2

Q3

Q4

Idee

Pilot fase 1
Beekman

2019

Toekenning
subsidie

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

NU
Q2

Q3

Q4

groei fase 1 t/m eind 2023

Oprichting
stichting
Pilot 1
Kruisboelijn

Van Ginnekenweg 12
5071 NJ Udenhout

Compleet
concept

Organisatie
op orde
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