Met de klas de boer op in Flevoland!
Waar komt odnasan?
voedsel van

KOM MET JE KLAS NAAR EEN EDUCATIEBOERDERIJ
en beleef, leer en ontdek zelf waar je groente, fruit,
vlees of melk vandaan komt. De educatieboeren van
Flevoland ontvangen schoolklassen met veel plezier en
enthousiasme op hun bedrijf.

Hoe ziet het lev
op een boerderij een
ruit

?

Tijdens een boerderijles komen
veel thema’s op praktische wijze
aan bod, zoals:
•
Voedsel & gezondheid
•
Mens & Natuur
•
Duurzaamheid & milieu
•
Natuur & techniek
Noordoostpolder
Urk

Lessen voor het leven

Dronten
Lelystad

Hoe kan ik een boerderijles boeken?
Op www.boerderijeducatieflevoland.nl
is alle informatie over Boerderijeducatie in
Flevoland terug te vinden. Wil je een les boeken,
klik op jouw gemeente. Vervolgens kom je op de
pagina met specifieke informatie over boerderijeducatie bij jou in de buurt. We zien er naar uit
jullie te ontmoeten op één van onze
Flevolandse educatieboerderijen!

Scan mij

Almere
Zeewolde

Les op maat

Een boerderijbezoek is geschikt voor
leerlingen van het basis- tot en met
beroepsonderwijs. Maar in overleg ook
voor kinderdagverblijven of BSO’s.
Kijk goed wat welke educatieboerderij te bieden
heeft; elk bedrijf is uniek en draagt op eigen
wijze bij aan het verhaal van ons voedsel.
Bezoeken jullie de melkveehouderij om de
hoek? Of juist eens benieuwd wat er allemaal
op een akkerbouw- of fruitteeltbedrijf gebeurt?

Belevend leren

Kinderen onthouden beter
wanneer ze bij het leren alle
zintuigen kunnen gebruiken. Als
verrijking op het onderwijs willen
wij de kinderen het boerderijleven
laten zien, ruiken, horen, proeven
en in levende lijve ervaren.

Een boerderijles sluit heel tastbaar en concreet aan op
het schoolcurriculum en de leerdoelen.
Zo wordt op een boerderij automatisch gewerkt aan de
ontwikkeling van praktische vaardigheden zoals meten,
determineren, interviewen, samenwerken en onderzoeken.
Ook maatschappelijke vragen over leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid zijn hier dagelijkse kost.
Op natuurlijke wijze worden deze onderwerpen bespreekbaar en krijgen zo betekenis voor het dagelijkse leven.

Kwaliteit en veiligheid

De Flevolandse educatieboerderijen zijn onderdeel van
het Platform Boerderijeducatie Nederland. Via hen
zijn ze gecertificeerd en tonen daarmee aan te voldoen
aan de eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne.
Daarnaast hebben alle educatieboeren de
landelijke training Belevend Leren gevolgd. Daarmee
zijn ze bekwaam om boerderijlessen te geven.
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