
Een selectie uit het 
aanbod voor het 
basisonderwijs …

Bambinibox
Kleuters

 Laat de kleuters van je klas spelenderwijs 
kennismaken met duurzame alternatieven 
voor de auto. In drie kisten vind je verhaaltjes, 
speelgoed, brochures en ander educatief 
materiaal.

 
kaMOShibai
Kleuters en 1ste graad

 MOS ontwikkelde haar eigen versie 
van de Japanse verteltheatertjes, rond het 
thema duurzame ontwikkeling. MOS-scholen 
hebben recht op één afgedrukt exemplaar 
van elk verhaal. Andere scholen kunnen een 
kaMOShibai lenen.

 
STEM-pakket: 
hernieuwbare energie
2de en 3de graad

 Energie uit zon, licht, water en wind: dit 
STEM-pakket geeft je leerlingen inzicht in ons 
energielandschap. Ze voeren opdrachten uit, gaan 
op onderzoek en komen zo tot acties binnen de 
school. Het pakket bevat een handleiding met 
verschillende lessen en twee technische pakketten 
“Ontdek de zonnecel” en “Verbeter de windmolen”.  

 
Energiekoffer
4de , 5de en 6de leerjaar

 Met de materialen in deze koffer gaan je 
leerlingen op energieonderzoek in de school. In 
hun zoektocht naar energievreters gebruiken 
ze energiemeters, CO2 -meters, lichtmeters, 
enz. Misschien leidt hun onderzoek wel tot 
aanbevelingen voor het schoolbeleid?

Klimaatspel: “Waar 
zijn de rupsen”
3de graad

 De koolmezen zijn wanhopig, want er zijn 
geen rupsen meer. Waar zijn ze naartoe? Je 
leerlingen ontdekken het al spelend. 

  
Bijententoonstelling
Alle graden

 Kleurrijke affiches en vrolijke spelletjes 
brengen het veelzijdige verhaal van het 
bijenvolk. Kunnen de leerlingen de wilde bijen 
helpen? Dat ontdekken ze op een zelfstandige 
en speelse manier.

  
Vlaamse kerMOS 
Alle graden

 Deze ludieke milieukermis brengt 
zeven milieuthema’s naar je school: water, 
afvalpreventie, natuur, mobiliteit, energie, 
klimaat en vergroening.

Praktisch 
Deze en nog veel meer educatieve 
materialen kan je na reservatie gratis 
lenen in het documentatiecentrum 
van het Provinciaal Natuurcentrum. 
Meer informatie en contact:  
www.provinciaalnatuurcentrum.be/ 
pncdocumentatiecentrum

Je bent hartelijk welkom in het documenta-
tiecentrum! Heb je inhoudelijke vragen over 
de materialen? Dan maak je best vooraf 
een afspraak.

In ons documentatiecentrum vind je een uitgebreid gamma aan educatieve materialen. 
Van lespakketten en boeken tot veldstudiematerialen: met onze educatieve materialen 
breng je natuur- en milieueducatie op een eenvoudige manier naar de klas. 

Geef je verhalen meer kleur met dit verteltheater.

Dit STEM-pakket maakt hernieuwbare energie tastbaar.

Met de materialen uit de energiekoffer, worden jouw 
leerlingen echte energiedetectives!

Bzzzz… laat jij je leerlingen deze BIJzondere expo ontdekken?

Volksspelen met een doel! De kerMOS maakt milieuthema’s 
bespreekbaar.
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Schooljaar 2020-2021

Wil je een les over natuur, klimaat  
en duurzame ontwikkeling geven? 
Onze gratis educatieve materialen helpen je op weg!


