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Educatiepunt Zutphen is een platform voor onderwijs en
samenleving in Zutphen en omstreken. Het helpt
scholen het onderwijs te verrijken met leerzame
initiatieven van lokale partners. En het helpt partners
doelen te bereiken via de scholen.
Het Educatiepunt kent een databestand, matchdienst,
ontwerpdienst en nieuwsbrief. Het databestand bevat
honderden partners waarvan de scholen gebruik
kunnen maken. De matchdienst regelt voor de school
een partner in de klas of een excursie op lokatie. De
ontwerpdienst helpt met het inrichten van een thema.
De nieuwsbrief presenteert interessant lokaal nieuws
voor het onderwijs.
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Creatuur 2018
Vlak voor de zomervakantie, in de periode van 21 juni tot
en met 8 juli, is er op het terrein van de Kaardenbol de
tentoonstelling: CREATUUR 2018.
De tentoonstelling wordt samengesteld die gecreëerd
worden door kinderen van de basisscholen uit Zutphen en
omgeving aan de hand van de opdracht:
Laat met jouw beeld zien hoe insecten meehelpen aan de
kringloop en de natuur
Om daarover meer te leren komen de kinderen observeren,
onderzoeken en vragen stellen tijdens een les van een
echte bioloog in Vlindertuin de Kas.
Wat ze te weten zijn gekomen verwerken ze vervolgens in
een echt beeldend object dat ze op school maken. Bij het project zijn beeldende docenten
betrokken die weten hoe de geleerde kennis vertaald kan worden in een beeld dat buiten
geplaatst kan worden.
Dit project sluit aan bij de SLO kerndoelen:
oriëntatie op jezelf en de wereld: natuur en techniek en
kunstzinnige oriëntatie.
Het sluit aan bij thema’s rondom natuur, kunst, duurzaamheid, jij en je eigen omgeving,
zingeving/spiritualiteit, transformatie, samenwerken
Wanneer:
Lessen en maken: Periode half april tot juli
Tentoonstelling 21 juni tot en met 8 juli 2018.
Waar:
Biologieles: Vlindertuin “De Kas” op het terrein van de Kaardebol
Kunstlessen: In overleg op jullie eigen school
Tentoonstelling: In de tuinen van de Kaardebol
Bouw:
De lessen worden in overleg met de leerkracht ingevuld en aangepast aan het niveau van de
leerlingen
Voorbeelden: ‘Bouwplan’, Insecten-onderdelen, Ontwikkeling en Metamorfose, Ontleden en
opbouwen, Spinnende rupsen, Cocons en transformatie of Niemand ziet mij!, Aanpassen,
Mimicry en camouflage
Kosten:
Aantal uren zijn afhankelijk wat jullie als school willen. De uurprijs is 45 euro per uur
Opgeven voor woensdag 21 maart:
Educatiepunt Wendy Dienske 06 26222478 / wendy@educatiepuntzutphen.n
Dit project is een initiatief van Vlindertuin “De Kas” en wordt ondersteund door Educatiepunt
Zutphen. Het project wordt gegeven door bioloog Wim Kersten en beeldend docenten Marlous
Kleijberg en Karolien Blankers.
download hier de flyer

Play>Learn>Do>
Leren door te doen!
Kinderen van nu zijn de makers van de toekomst. Toch kiezen
nog te weinig jongeren voor een creatieve, ambachtelijke of
technische studie. Tijd voor een gezamenlijke aanpak van
scholen, bedrijven en ervaringsdeskundigen!
Het Zutphense initiatief Play>Learn>Do> laat kinderen in het
basisonderwijs op een speelse manier kennis maken met
techniek- en kunsteducatie. Tijdens een PlayLearn>Do>dag worden leerlingen uitgenodigd bij
een bedrijf in de buurt, waar ze de wereld van techniek, innovatie, kunst en nieuwe ambachten
op eigen wijze kunnen ontdekken. Een Play>Learn>Do>dag staat in het teken van ontdekken,
beleven, maken, experimenteren en creëren; werken met hoofd, hart en handen!
Persoonlijke onderzoeksvraag
Start van de dag is een persoonlijke onderzoeksvraag. Play>Learn>Do> brengt een creatief
onderzoeksproces op gang bij leerlingen: zij gaan (zich)zelf oriënteren, vormen en reflecteren.
Onderdeel van lesprogramma Een Play>Learn>Do>dag is altijd onderdeel van een breder
lesprogramma. Samen met u stellen we dit lesprogramma vast. In overleg kunnen we diverse
ervaringsgerichte activiteiten toevoegen. Deze activiteiten worden voor en na de
Play>Learn>Do>dag uitgevoerd op school. Misschien heeft u zelf ook programmaonderdelen
die goed aansluiten. Alles is mogelijk en bespreekbaar! Afhankelijk van uw wensen zorgen we
voor een maatwerkprogramma.
Voor wie?
Play>Learn>Do> is bedoeld voor (basisschool)leerlingen van groep 5 t/m 8.
Kerndoelen onderwijs
Als school bepaalt u zelf wat u de kinderen wilt leren en meegeven binnen het project. De
Play>Learn>Do>dag en de lessen eromheen worden zo ingericht, dat uw leerlingen vanuit
nieuwsgierigheid werken aan verschillende kerndoelen. In principe kunnen alle kerndoelen
betrokken worden, maar vaste onderdelen van Play>Learn>Do> zijn:
Oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen
Kunstzinnige oriëntatie.
Kosten
De organiserende partners van Play>Learn>Do> maken zelf financiële middelen en
mogelijkheden vrij voor de te maken kosten. Dit betekent dat de kosten voor de kunstenaar en
de organisatie daarmee gedekt zijn. De aanvullende activiteiten buiten de Play>Learn>Do>dag
zijn voor rekening van de school.
Download hier de flyer.

Jelle’s Makkelijke Moestuin – Tuinieren met
kinderen
‘Jullie een eigen moestuin? Nee jongens,
nee dat kan niet hoor. Moestuinieren is
hartstikke moeilijk en elke dag zwaar werk
. Harken, onkruid, juiste bemesting en ja,
je moet alles afweten van planten. Je hebt
een heel groot stuk grond nodig. Dat kan
niet hoor, bij jullie in de stad en dat
kunnen jullie al helemaal niet zelf’
Citaat uit Jelle’s tuinschrift De Makkelijke
Moestuin voor kinderen.
In het afgelopen jaar zijn er op verschillende scholen en BSO’s kinderen aan de slag gegaan
met Jelle’s Makkelijke Moestuin, tuinieren in bakken waarbij volgens een heldere en
overzichtelijke methode allerlei groentes worden opgekweekt. De resultaten overtroffen de
verwachtingen. Van heel dichtbij het proces van groeien en bloeien meemaken en rechtstreeks
uit de tuin allerlei gewassen leren kennen en leren proeven. Met name voor de onderbouw een
hele toegankelijke manier om over voedsel te leren en er mee bezig te zijn. Interesse? Kijk op
de website www.makkelijkemoestuin.nl of neem contact op met Gea Oosterveld
voedselcoach@stadsvoedselzutphen.nl. Zij kan de methode introduceren, meehelpen bij de
realisatie en vraagbaak blijven tijdens het tuinseizoen.

Ter inspiratie
Nieuw materiaal wetenschap en techniek
Gratis thematische films met educatief materiaal
Les in geluk
De Democratiefabriek 12-23 februari 2018
Landschappen uit het Rijks in Musea Zutphen
Heb je ook een bron, waarmee je collega's wilt inspireren, meld het ons.
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Colofon
Educatiepunt Zutphen is een initiatief van een aantal betrokken inwoners van Zutphen. Neem
voor vragen, opmerkingen, ideeën en kopij contact op met: info@educatiepuntzutphen.nl of 0642705468.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@educatiepuntzutphen.nl toe aan uw adresboek.

