GOED VOORBEELD - BASIS

STRAFFE TUINBELEVING
Uitdaging
Een belevingsgerichte kennismaking voor alle kinderen met het leven in
de tuin: de kringloop van zaadje tot eetbare plant. Tegelijk is er aandacht voor de hele natuur : afvalarm, duurzaam en ecologisch. Die aandacht moet deels ontstaan door de opgestarte tuin- en natuurwerking,
en deels vanuit de eigen interesse van het kind: tijdens de vrije speelmomenten kunnen de kinderen zelf op ontdekking gaan in het groen.
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Resultaat
Het schooltuinproject is uitgegroeid tot een maatschappelijk en sociaal project waarbij verschillende actoren worden betrokken (de buurtbewoners, de zorginstellingen en de zorgorganisaties
en buso De Bremberg).

Stap voor stap
Jaar 1
Bij de verhuizing (2011) naar een nieuwe locatie in het stadscentrum, kiest De Pit voor de vergroening van haar domein. De kinderen mogen ideeën aanbrengen en worden betrokken van idee tot
verwezenlijking. De betonnen speelplaats wordt opgebroken. In de plaats komen groene stroken
met eetbare planten, een clubhuis voor de zesdejaars en dierenhoekjes voor cavia’s, konijnen,
eenden en kippen. De school werkt samen met MetamorPHose vzw, die haar zetel heeft in de
school. De school krijgt hiervoor provinciale subsidies (www.vlaamsbrabant.be/natuuropschool).
Tegelijk start de school een jaarlijks terugkerende samenwerking met de buurt en de zorginstellingen tijdens de week “soep op de stoep” en de “week van de smaak”, met ingrediënten uit de
schooltuin. Ieder jaar wordt het concept van deze activiteiten voorgesteld en kiezen de kinderen
aan welk onderdeel ze willen deelnemen. Er is ook uitwisseling van ideeën en samenwerking met
de ouders.
Jaar 2
De kinderen maken in een nabij gelegen volkstuin
kennis met een verscheidenheid aan groenten en
tuintechnieken, en ze leren zorgdragen voor de natuur. De kinderen hebben inspraak bij de keuze van
de aanplanting en de inzaai.
Iedere klas (van de jongste kleuters tot en met de
derde graad) kiest tijdens het schooljaar een schooltuinthema en ze zorgt voor enkele groenten naar
keuze.
Terugkerende thema’s zijn: composteren, plantenonderzoek, vogels in de tuin, vlinders en hommels in de tuin, zorg voor de cavia’s en zorg voor de kippen en eenden. Geregeld zijn er overlegmomenten: “Wat was leuk? Wat was minder leuk? Hoe kunnen we de ouders warm maken om te
helpen?”

De kinderen werken in de schooltuin samen met vrijwilligers van MetamorPHose vzw. Die vrijwilligers zijn een mix van jongeren, volwassenen
en senioren, sommigen met een mentale of lichamelijke beperking.
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Jaar 3
De leerlingen van de derde graad leren duurzaam ondernemen en verschool
kopen doorheen het schooljaar wekelijks op ‘De Pitmarkt’ groenten, fruit
straffe
en kruiden uit de school- en volkstuin aan de ouders. De kinderen kiezen
school
aan welk onderdeel ze willen deelnemen: promotie, decoratie, boekhouding, bediening, producteninfo, groentenweetjes, leeggoed, spaarkaart…
De bestaande speelplaats wordt volledig opgebroken en voorzien van
speelgroen en hoekjes met eetbare planten (provinciale subsidies).
De contacten met MOS waren voor de school telkens opnieuw de drijfveer om door te gaan. Het
is fijn om aangemoedigd te worden. De vele ideeën die we meekregen, zorgden ervoor dat we
enthousiast onze MOS-werking verder konden uitbouwen. De kinderen maken maquettes van hun
ideale speelplaats.
De school werkt samen met het Regionaal landschap Noord-Hageland. Het thema is ‘de wilde tijm’:
zelf zaden winnen, tijmzaden zaaien en uitplanten waar nodig, en eventueel verkoop op de Pitmarkt.
Een stagiair kleuteronderwijs ontwerpt een belevingsgerichte kleutertuin in de voortuin van de
school.
Meeval

Creatieve, straffe tuinwerking dankzij de schitterende begeleiding van de vrijwilligers van MetamorPHose vzw (http://vzwmetamorphose.blogspot.be).
Brede benadering: koppeling met sociale, buurt-, en inclusieprojecten, aandacht voor ondernemerschap en duurzame ontwikkeling.
Samenwerking met experten, o.a. kweker biologische fruitsappen en fruitboomgaarden, compostmeesters en herborist.

Tip

Heb je geen ervaring met een tuin of heb je ‘nog’ geen groene vingers? Start dan klein en met
een onderdeel waar je zelf interesse voor hebt. Vlinders in de schooltuin, patatjes in een bloembak, reuze zonnebloemen aan de ingang… Maak zo andere leerkrachten en de directie warm voor
meer educatief en belevingsgroen op school. Je zal ook versteld staan van de creatieve en originele
ideeën van de kinderen en van hun kijk op belevingsgroen. Leren over en van de natuur kun je zo
onmiddellijk in de praktijk brengen.

Let op!

Een goede regeling vinden voor de verzorging van planten en dieren tijdens de vakantiemaanden
kan voor problemen zorgen. Het is niet gemakkelijk om hierbij de ouders te betrekken. Door de
samenwerking met MetamorPHose vzw en hun vrijwilligerswerking is deze zorg nu het hele jaar
gegarandeerd.

En MOS?

De MOS-begeleider brengt ideeën aan, doet interessante suggesties en we
kunnen steeds bij hem terecht met onze vragen.
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Freinetschool De Pit
Diest
013 31 16 87
http://www.freinetschooldepit.be
http://www.schooltuindepit.blogspot.be

