Uitnodiging
informatiebijeenkomst NatuurWijs voor Leiden
Datum:
Tijd:
Locatie:

donderdagavond 28 juni 2018
19.30 uur – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15u)
leslokaal Weidezicht op kinderboerderij Merenwijk
Parkzicht 100, Leiden

Beste Natuurbegeleider,
Met ingang van schooljaar 2018/2019 zal NatuurWijs worden opgenomen in het aanbod van
natuureducatie voor basisscholen in Leiden. NatuurWijs is op zoek naar mensen in Leiden en
omgeving die deze NatuurWijs buitendagen willen uitvoeren met schoolklassen.
Met dit bericht en een informatieavond willen we je graag informeren over een unieke kans
om NatuurWijzer te worden in Leiden.
Stichting NatuurWijs
NatuurWijs is in 2006 ontstaan uit
een samenwerking tussen het
Natuurcollege, Staatsbosbeheer en
Universiteit Utrecht. In 2017 zijn in
heel Nederland ruim 15.000
kinderen met een NatuurWijzer de
natuur in geweest.

NatuurWijs werkwijze
Een klas met leerkracht gaat onder leiding van een NatuurWijzer drie schooldagen per jaar
een natuurgebied in om de natuur te ontdekken. NatuurWijs gaat uit van zelfontdekkend
leren met hart, hoofd en handen, in de natuur, van de natuur over de natuur: De natuur als
klaslokaal. Een NatuurWijzer vertelt niet over natuur maar gebruikt allerlei werkvormen om
de kinderen zelf te laten ontdekken.
NatuurWijzer worden
Als je NatuurWijzer wilt worden volg je eerst de training NatuurWijzer. Om deel te mogen
nemen aan de training dien je te beschikken over aantoonbare natuurkennis en affiniteit met
kinderen. Tijdens de training leer je niet over natuur, je leert hoe je kinderen natuur kunt
laten beleven en kennis laat opdoen door zelfontdekkend leren.

De training NatuurWijzer kost normaal gesproken
€1093 en bestaat uit:
- 6 dagen training (3 x 2 dagen)
- praktijkstage met een schoolklas van 3
schooldagen onder begeleiding van een
NatuurWijs mentor.
Na het succesvol voltooien van de training én
praktijkstage ben je gecertificeerd NatuurWijzer
en mag je als ZZP’er of vrijwilliger met vergoeding
NatuurWijs uitvoeren met scholen.
Uniek aanbod
NatuurWijs heeft een sponsor gevonden die speciaal voor Leiden eenmalig een bedrag ter
beschikking heeft gesteld om 15 NatuurWijzers voor Leiden een aanzienlijke korting aan te
bieden op de training. Tevens is er een bedrag beschikbaar om scholen in Leiden met korting
te laten deelnemen, ter kennismaking met NatuurWijs.
Met korting betaal je voor de training in plaats van €1093 nu een eigen bijdrage van €350.
Dit aanbod geldt alleen voor de training in Leiden die in september 2018 van start gaat en is
bedoeld voor mensen die in Leiden NatuurWijs gaan uitvoeren. Er kunnen 15 mensen met
korting deelnemen, we passen een selectieprocedure toe.
Aanmelden voor informatieavond 28 juni 2018
We nodigen je van harte uit om op 28 juni 2018 naar de informatieavond te komen.
Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@natuurwijs.nl. Ontvangst
vanaf 19.15u, we starten om 19.30u.
Heb je wel belangstelling maar lukt het niet om bij de informatieavond aanwezig te zijn? Laat
het weten, dan proberen we je op een andere manier hierover te informeren.
Aanmelden voor de training NatuurWijzer
Je kunt je aanmelden voor de training, door een mail met motivatie te sturen naar
info@natuurwijs.nl. Beschrijf kort jouw passie voor natuur, natuurkennis, eventueel ervaring
met natuureducatie aan kinderen en waarom je NatuurWijzer wilt worden.
Meer informatie
Voor meer informatie over NatuurWijs: www.natuurwijs.nl
Of neem contact op met projectleider Margret Notté mnotte@natuurwijs.nl 06-10147409
Met vriendelijke groet,
Keelin O’Connor
Directeur Stichting NatuurWijs

Marian Kathmann
Natuur- en duurzaamheidseducator gemeente. Leiden
Suzanne Wardenaar
Stichting Naar Buiten!

