BOER IN DE KLAS

Ervarend leren met boerderijeducatie op school
Boeren hebben een verhaal. Ze produceren voedsel en brengen daarbij mens, dier en natuur samen. Dat verhaal willen
onze boeren graag vertellen aan alle kinderen in Nederland. Ze laten graag zien hoe spruitjes groeien, hoe groot een
kalfje is als het geboren wordt, wat je allemaal kunt leren over de gezondheid van een kip door naar haar ei te kijken en
waarom varkens speelgoed hebben.

School? Schrijf je in
voor de gastlessen!

Ervarend leren op school
Voor het nieuwe concept ‘Boer in de Klas’ hebben wij een
groot netwerk van enthousiaste boeren en boerinnen door
heel Nederland die graag naar de school toe komen om
meer te vertellen over hun werkzaamheden op en rond de
boerderij. Onze gastboeren nemen allerlei attributen uit
de praktijk mee, om ervarend leren op school te brengen.
Misschien komt de boer of boerin zelfs wel met een grote
trekker naar school en kunnen alle kinderen een kijkje
nemen in de cabine. De kinderen mogen dus kijken, ruiken,
proeven en voelen aan het werken en leven op de boerderij,
zonder daarvoor het schoolterrein te hoeven verlaten.
Door dit concept is de impact op het reguliere
lesprogramma minimaal en hoeft er geen vervoer of
begeleiding geregeld te worden voor een uitstapje naar de
boerderij toe.
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Boer in de Klas richt zich op het primair onderwijs
Een gastles duurt zo’n 1,5 uur (aangepaste tijden
in overleg mogelijk).
Er kunnen meerdere klassen per dag(deel)
kennismaken met het boerenleven.
Keuze uit boeren uit verschillende sectoren (in
overleg), waarbij daarnaast een algemeen deel
over de Nederlandse agrarische sector wordt
verteld.
Gastlessen worden afgestemd op het
betreffende leerjaar.
Voor Boer in de Klas kan gebruik gemaakt worden
van de subsidieregeling ‘Lekker naar Buiten’ van
Jong Leren Eten.
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Meld je aan als
gastboer!

Boer in de Klas is een initiatief van Agractie Nederland.

