Vrijwilligersfunctie: excursieleider beheer basisonderwijs voor de Groene Leerling
Landschapsbeheer Flevoland zoekt voor het project De Groene Leerling vrijwilligers, die willen
meehelpen op het gebied van educatie. Vind jij het belangrijk dat kinderen meer naar buiten gaan,
leren over de natuur en zelf een steentje bijdragen aan beheer? Meld je dan aan als vrijwilliger en
kom helpen om onze natuur verankerd te krijgen in de hoofden en harten van kinderen.
Buitenwerklessen
Tijdens stoere buitenwerklessen steken de kinderen uit de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) de handen
uit de mouwen. Een kleine greep uit de activiteiten: bloembollen planten, wilgen knotten,
takkenrillen maken, (kleine) bomen omzagen, hooien en ga zo maar door!
De groene leerling
Het project De Groene Leerling is een gezamenlijk initiatief van Landschapsbeheer Flevoland en
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Flevoland. Het doel van het project is om
schoolpleinen groener te maken en om scholen te stimuleren vaker buiten, zowel op het plein als in
de natuur, les te geven. Het beoogde resultaat is dat basisschoolleerlingen in Flevoland zich meer
verbonden zullen voelen bij de natuur en landschap in hun omgeving. Met het beheerwerk hebben
kinderen impact op hun eigen, groene omgeving. De leerlingen zien dat zij zelf het verschil kunnen
maken voor natuur. Landschapsbeheer Flevoland vind het belangrijk om te investeren in kinderen,
want zij zijn de natuurbeschermers van de toekomst.

Vrijwilligersvacature: excursieleider beheer basisonderwijs
Wat ga je doen?
- Je begeleidt een groepje (maximaal 7 kinderen) tijdens de werkzaamheden. Je let hierbij op de
veiligheid, op goed gebruik van gereedschap en je helpt de kinderen.
- Je vertelt enthousiast over de natuur
- Je staat er niet alleen voor; er is altijd een collega van Landschapsbeheer aanwezig en de school
vraagt extra ouders mee als begeleiding. De buitenlesdag begint met een binnenles, waarin verteld
wordt over de natuur, natuurbeheer en veilig werken. Als je het leuk vindt, kan je de collega van
Landschapsbeheer hierbij assisteren.
Wat vragen we van je?
- Je vindt het leuk om te vertellen over natuur.
- Je vindt het leuk om voor een groep te staan en met kinderen te werken
- Je bent betrouwbaar en komt afspraken na
Interesse?
Bel of mail dan met Rebecca Wielink, 0320-294936 of wielink@landschapsbeheer.net.

