Waar komt mijn eten eigenlijk vandaan?
Boerenklasse Texel, een initiatief van vier boeren op Texel, geeft kinderen antwoord op die vraag. De
Texelse boeren nodigen leerlingen uit op de boerderij om het boerenleven te laten ervaren. Kinderen
mogen natuurlijk al hun vragen stellen aan de boer, maar ze gaan ook aan de slag met allerlei
opdrachten. Ze mogen kijken, voelen en ruiken. Vakgebieden als taal en rekenen zijn geïntegreerd in
het lesaanbod van het boerderijbezoek. Door te doen en te ervaren, leren kinderen spelenderwijs veel
meer dan het antwoord op de vraag waar o.a. hun eten vandaan komt. Het boerderij bezoek draagt bij
aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden als meten, determineren en interviewen. Ook
onderzoeksvaardigheden komen aan bod. Hierbij leren kinderen onder andere vragen te stellen en
onderzoek uit te voeren. Tijdens ieder boerderijbezoek komen vraagstukken uit de praktijk naar voren;
over leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid.
Op de boerderijen kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 een lesprogramma volgen van twee of drie uur.
Bij het gebruik van het lespakket (in circuitvorm) op de verschillende boerenbedrijven komen
aspecten van de leergebieden Nederlandse taal, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, milieu,
natuuronderwijs, tekenen en handvaardigheid ter sprake. Ook komen leergebied overstijgende
kerndoelen aan de orde. Zoals het stellen van gerichte vragen, samenwerken, met elkaar overleggen en
de resultaten van het werk presenteren in verschillende vormen.
Verschillende sectoren uit de landbouw zijn in stichting Boerenklasse Texel vertegenwoordigd. De
bedrijven worden bezocht in hun mooiste periode van het jaar. De schapenboer bijvoorbeeld ontvangt
de klassen in het lammerenseizoen en de bloembollenkweker ontvangt de klassen in de bloeiperiode.
In onderstaande tabel staat wanneer welk bedrijf opengesteld is.
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De kosten voor een 2 uur durend programma zijn €120 en voor een 3 uur durend programma €180.
Wij hopen u met deze brief enthousiast gemaakt te hebben over het onderwijs in de praktijk. De
reacties van de scholen en kinderen zijn vaak verassend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de deelnemende bedrijven.
Vriendelijke Groet,
Mariët Roeper-Bouw
Secretaris

Zaandammerdijk 11
1793 EN De Waal
0222-318370
06-2504 2782
boerderij
Anemoone
De Waddel
Plassedaal
Westerheem

telefoon
0222-327220
0222-322337
0222-318370
022-319702

e-mail
pjuitgeest@kpnplanet.nl
janwillembakker@planet.nl
roeper-bouw@wanadoo.nl
westerheem@xs4all.nl

Praktische zaken
•
•

•

•

Regel het vervoer goed. Informeer, als u met personenauto's gaat, of de bestuurders een
inzittendenverzekering hebben.
De bootkosten zijn € 2,50 per persoon en de bus kosten op Texel € 3,- per persoon per rit.
Voor de schoolkinderen en begeleiding kunnen wij op dinsdags, woensdags en donderdags
50% korting geven op de bootkosten in de maanden september t/m juni. Dat is ook mogelijk
als u overweegt om op de fiets te komen.
Zorg dat de kinderen gemakkelijke kleding aan hebben (oude kleren, laarzen, een windjack
dat uit kan als het warm wordt). Neem een paar sets reservekleren mee. Een kleine EHBOdoos is een ´must´.
Zorg voor voldoende begeleiding tijdens het bezoek want de kinderen zullen in kleine groepen
het bedrijf gaan verkennen en middels een circuitvorm (werkboekje) de opdrachten uitvoeren.
Het is de bedoeling dat uzelf deze groepen (maximaal10 leerlingen) samenstelt. Dit is
afhankelijk van uw groepsgrootte. Per groep is één begeleider nodig. Hoe kleiner de groepen
hoe intensiever er gewerkt kan worden. Er kunnen echter niet meer dan vier groepen gevormd
worden.

