Vrijwilligers weidevogeleducatie voor de Groene Leerling
Landschapsbeheer Flevoland zoekt voor het project De Groene Leerling vrijwilligers, die willen
meedenken en helpen op het gebied van educatie. Vind jij educatie over weidevogels belangrijk en
vind je het leuk om basisschoolkinderen iets te leren? Meld je dan aan als vrijwilliger en kom helpen
om weidevogels verankerd te krijgen in de hoofden en harten van kinderen.
Educatieprogramma ontwikkelen en/of voor de klas
We zijn op zoek naar verschillende soorten vrijwilligers. We zoeken vrijwilligers (maximaal 2) die het
leuk vinden om het educatieprogramma over weidevogels te ontwikkelen én we zoeken vrijwilligers
die het leuk vinden om voor de klas te staan en excursies te leiden. Je mag je natuurlijk ook
aanmelden voor beide taken.
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. Landschapsbeheer zet zich al
jaren in voor weidevogels in Flevoland. Om ervoor te zorgen dat er vanuit de maatschappij meer
draagvlak komt voor weidevogels, willen wij de kennis over deze prachtige vogels vergroten bij de
boeren, burgers en bestuurders van de toekomst.

Vrijwilligersvacature: ontwikkelaar educatieprogramma weidevogels
Wat ga je doen?
- Je ontwikkelt een educatieprogramma over weidevogels voor de bovenbouw van het
basisonderwijs (groep 6 t/m 8). Dit is een combinatie van een binnenles (1 uur) en een buitenles
(excursie, max. halve dag).
- Je bedenkt interactieve opdrachten voor in de klas en voor buiten.
- Je verzamelt informatie over weidevogels en bundelt deze in een pakket, zodat anderen deze lessen
en excursies ook kunnen geven
Wat vragen we van je?
- Je vindt weidevogels en natuureducatie belangrijk
- Je vindt het leuk om een programma te bedenken waarbij ook interactie met de kinderen aan bod
komt.
- Je hebt tijd om een programma te ontwikkelen in de periode tot 1 mei. Naar schatting ben je hier
ongeveer 8 werkdagen mee bezig.

Je kunt werken vanuit huis, maar je bent ook welkom op ons kantoor. Natuurlijk gooien we je niet
zomaar in het diepe. Samen met collega’s Rebecca en Harold bedenk je richtlijnen waaraan het
lespakket moet voldoen. Natuurlijk hebben wij ook de tijd om regelmatig even met je mee te
denken. Er is plek voor maximaal 2 vrijwilligers die zich met het educatieprogramma bezig te houden.
In overleg worden de taken verdeeld.
Vrijwilligersvacature: excursieleider basisonderwijs
Wat ga je doen?
- Je geeft het lesprogramma over weidevogels bij de bovenbouw van het basisonderwijs. De lessen
zijn zowel in de klas als buiten.
- Je vertelt enthousiast over weidevogels en de natuur
- Je staat er niet alleen voor; de school vraagt extra ouders mee als begeleiding.
Wat vragen we van je?
- Je vindt het leuk om te vertellen over weidevogels en natuur.
- Je vindt het leuk om voor een groep te staan en met kinderen te werken
- Je bent betrouwbaar en komt afspraken na
- Tijdens een training geven we uitleg over het lesprogramma zodat je met zelfvertrouwen voor de
klas kan staan en de excursie kan geven.
Interesse?
Bel of mail dan met Rebecca Wielink, 0320-294936 of wielink@landschapsbeheer.net.

