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‘Het Groene
Hart’
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Ontstaan van Schooltuinen ‘Het Groene Hart’.
In april 2015 is het Informatiepunt
‘Het Groene Hart’ opgericht, maar
het opzetten van de schooltuinen is
in Heemskerk al veel eerder
begonnen.

Basisschool de Zilvermeeuw
2011

Basisschool de Anne Frank 2016

De eerste schooltuin werd opgezet
bij de Leonardusschool. Alle kinderen
van de school mochten een naam
bedenken voor de schooltuin. Een
jongen van groep 8 bedacht de
naam “Het Groene Hart’.

Basisschool de Lunetten 2012

Basisschool de Kariboe 2016

Er zijn nu 7 scholen met ‘Het
Groene Hart’. Samen goed voor 2130
leerlingen. Sommige ouders kiezen
bewust voor een school met een
schooltuin!

Basisschool de Bareel 2013

Basisschool de Rinket 2019

Basisschool de Leonardus
2010

Basisschool de Tweespan 2014

Heliomare 2020
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Er zijn 9 basisscholen aangesloten bij schooltuinen
met “Het Groene Hart’ 2019
• Leonardus
• Zilvermeeuw
• Lunetten
• Bareel
• KC de Marel
• Anne Frank
• Kariboe
• Rinket
• Heliomare
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Doelstelling van schooltuinen
“Het Groene Hart’.
• Alle producten uit schooltuinen ‘Het Groene Hart’ worden
biologisch geteeld.
• Kinderen leren het groei- en oogstproces van zaad tot consumptie.
• Kinderen leren zorgen voor groente, kruiden, fruit en bloemen.
• Bewust wording gezond eten en drinken. (Schoon water, water
voor de tuinen, schone producten ‘Heel Heemskerk’ drinkt water.)
• Werken in teamverband
• Zorgdragen van omgeving en milieu.
• Lichaamsbeweging
• Jong en oud (basisschool kinderen en opa’s)
• Buiten werken.

Schooltuinen
informatiepunt
‘Het Groene Hart’.
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Wat doet het informatiepunt ‘Het Groene Hart’
•

Maart t/m Oktober: Begeleiden van de plantopa’s en docenten om een goede schooltuin op te
zetten en te onderhouden d.m.v. roosters, gesprekken, bezoekjes enz.

•

Oktober t/m Maart: Plantopa’s en oma’s planten tulpenbollen, blauwe druifjes en witlof (witlof
penne in een specikuip en in een donkere kasT)in de schooltuin.

•

Organiseert 2x per jaar een bijeenkomsten voor de scholen en plant opa’s.

•

Begeleid 25 plantopa’s/ oma’s en ouders.

•

Opzetten van nieuwe schooltuinen.

•

Gaat op zoek naar fondsen en sponsoren voor o.a. materiaal, bolletjes, plantjes, witlofpennen enz.

•

Op zoek naar werkbladen voor in de klas.

•

Organiseert uitwisselingsproject tussen scholen. (bijv. Leonardus en Zilvermeeuw)

•

Bedenkt brede schoolactiviteiten: koken uit de schooltuin, tekenlessen, verven met groente enz.

•

Organiseert een bedank- avond voor de plant opa’s, oma’s en docenten.

•

Maakt promotiemateriaal: map met foto’s uit de schooltuinen, fotoboek, briefjes van kinderen,
schooltuin borden met ‘Het Groene Hart’, marktkraampjes

•

Bijhouden van de website www.evelaer.nl : Schooltuinen met ‘Het Groene Hart’.

•

Organiseert tentoonstelling voor de kunstwerken die uit de schooltuin worden gemaakt tijdens de
Kennemer Bloemen Show in d’Evelaer.

•

Organiseert excursies bij kwekerijen in het Heemskerkerduin, bij kasteel Assumburg en bij
volkstuinvereniging TIG. Gaat op zoek ‘nieuwe’ naar kwekers die hun kwekerij openstellen voor
excursies. Regelt afspraken tussen de kwekers en scholen. Verzorgt de rondleiding en maakt een
quiz (samen met de kwekers)

•

Samenwerking met Cultuurhuis. In combinatie met de kwekerij bezoek bedenken we samen met
het Cultuurhuis een project en deze wordt tentoongesteld in gemeentehuis.

•

Samenwerkingsverband met Clusius Castricum.

Wat doen de kinderen/ plant opa’s in de schooltuin?
•

Werken 1x in de week in de schooltuin van maart t/m oktober

•

Maken een verslag als ze gewerkt hebben in de tuin. (taal onderwijs)
( Informatiemap NME: werken in de schooltuin)

•

Werken met 1 groep in de schooltuin, meestal groep 4,5 of 6. (natuur onderwijs)

•

Onderhouden van de schooltuin. ( natuuronderwijs en welzijn)

•

Bewateren de schooltuinen gedurende de vakantie periode. (welzijn)

•

Bezoek in de schooltuin tijdens een opening/afsluiting van projecten (taal onderwijs)

•

Ter plekke proeven van de producten uit de schooltuin. (gezonde voeding)

•

Oogsten van de producten. (Natuur onderwijs)

•

Patat bakken van de aardappels (lekker)

•

Soepmaaltijd, bieten salade, witlof met eiersalade voor de hele school.(gezonde voeding)

•

Oogstmarkt: verkopen van producten voor ouders en andere klanten.(rekenen, taal, sociaal, spelling enz.)

•

Koken uit de schooltuin. (rekenen, taal, lezen, begrijpend lezen)

•

De kinderen doen mee aan verschillende wedstrijdjes bijv. Assumburg pompoenen wedstrijd, Bloemendagen
bij d’Evelaer, Kom in de Kas (uitdaging, competitief, creatief)

•

Excursies bij kwekerijen in Heemskerkerduin

•

Praktische bezig zijn.

Wat doen de kinderen in de schooltuin?
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Wat doen de kinderen met de oogst?
Koken en bakken uit de schooltuin
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Wat kunnen de kinderen nog meer doen met de oogst?
Bloemenshow in d’Evelaer, van Lint tot Kind, Heemskerk 950,
pompoenwedstrijd bij Assumburg
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Verkopen van eigen schooltuin producten.

Kinderen verkopen de schooltuin producten op het schoolplein
aan ouders, opa’s/oma’s de buurt…
Wat leren kinderen?

• Namen van de producten die geoogst zijn. (woordenschat,
taal)
• Hoe schrijf je de bijv. wortels? (spelling)
• Wat kost een bos wortels? (rekenen)
• Hoeveel wortels zitten er in een bos? (rekenen)
• Heeft u terug van 10 euro? (rekenen)
• Dit is onderwijs!
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Wat doen de kinderen en plant opa’s?
Excursies bij kwekerijen in Heemskerkerduin
•

Informatiepunt ‘Het Groene Hart’ organiseert deze excursies. In Januari,
februari en maart zijn er 18 excursies geweest bij 7 kwekers, 400
kinderen van 8 basisscholen

•

De groep wordt in drieën gesplitst.

•

1 groep gaat naar de machine kijken hoe dat allemaal werkt

•

1 groep krijgt quiz vragen

•

1 groep krijgt een rondleiding

•

Na 15 min wisselen.

•

Na 60 min is de excursie afgelopen
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Filmpje kwekerij
Sap 2015
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Filmpje bij
kwekerij:
Dolf de Wit en Zn/
Gebr. Pletting
2016
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Filmpje bij Dolf de
Wit en ZN.
Uitleg over
bestuiving tijdens
de quiz vragen
2017
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Filmpje bij
kwekerij
Cooperflowers
2017
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Workshop:
Workshop:
Workshop:
Workshop:

Perspectief-en kikvorsttekenen 2017
De Tulp 2018,
Portret van een kweker 2019
Kas in het landschap 2020.

•

Kom in de Kas in Heemskerkerduin 2017 en 2019
Een tentoonstelling van zo’n 500 tekeningen gemaakt door leerlingen van 8
Heemskerkse Basisscholen.

•

Tentoonstelling 2017, 2018 en 2019
Een tentoonstelling van ongeveer 500 kindertekeningen In de afgelopen
maanden deden 8 scholen, 16 groepen mee aan ‘Workshop Kom in de Kas’.
Tulpenbollen planten in de schooltuin, met de klas op excursie bij een
tulpenkweker in het Heemskerkerduin en vervolgens een tekenles over ‘de
tulp’. Kinderen die meer wilden, konden na schooltijd tekenlessen ‘de
Tulp’ volgen. Deze werd aangeboden via de Brede School Heemskerk.

•

Samenwerking
De workshops komen voort uit een samenwerkingsverband tussen
Schooltuineninformatiepunt ‘het Groene Hart’, Buurtcentrum d’Evelaer en
Cultuurcentrum Heemskerk.
Informatiepunt verzorgt excursies bij kwekerijen in het Heemskerkerduin,
begeleidt scholen bij het onderhouden en aanleggen van de schooltuin, en
helpt bij het begeleiden van de plantopa’s. Bij het informatiepunt ‘Het Groene
Hart’ zijn 8 basisscholen aangesloten.
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Workshop ‘de Tulp’.
• Rondleiding met fotografie
• Workshop beeldend in de klas
• Verdieping in de Brede School

18

Planning 2019/2020
•

Het onderhouden van de taken/ activiteiten die al zijn ontwikkeld in voor gaande jaren.

•

De scholen gaan 2020 mee betalen aan het project. Ze betalen 520 per jaar

•

Heliomare en Rinket begeleiden en nieuwe scholen in Heemskerk enthousiast maken voor dit project.

•

Tentoonstelling van ‘Workshop kas in het landschap’ in gemeentehuis.(2017)

•

Nieuwe workshop bedenken in 2021 samenwerking met Cultuur Centrum Heemskerk.

•

Recepten uit de schooltuin verzamelen op de website en/of kookboek maken.

•

Wedstrijd organiseren voor kinderen. Wie bedenkt nieuwe slogan op de groente kar.

•

Samenwerking met Clusius. Zij kweken bijv. plantjes voor de schooltuin, stage, helpen bij het maken van een
kunstwerk tijdens de bloemendagen enz.

•

Excursies organiseren voor andere scholen die buiten Heemkskerk interesse hebben.

•

Plant opa Kees begeleiden bij het schrijven van tekst op de website over zijn werkzaamheden in de schooltuin, zodat
onervaren mensen ook een schooltuin kunnen oprichten ☺

•

Betere website neer zetten (droom)

•

En wat er verder op ons pad komt. ☺

Samenwerking

• ‘Het Groene Hart’ werkt samen met d’Evelaer, gemeente Heemskerk, NME
omgevingsdienst IJmond, kwekerijen uit Heemskerk, Kasteeltuin
Assumburg, UitHeemskerk.nl, actiecomité schooltuinen, Welkoop, Jogg,
JLE, Cultureel Centrum Heemskerk, Brede School Heemskerk, Welschap,
Buurt Budget Initiatieven, 251TV, het Nova College, Clusius College,
bollenbedrijven in Nederland enz..
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