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FAQ NatuurWijs en Corona, opstart vanaf 1 juni 2020 
 
De PO-raad geeft in het protocol opstart basisscholen aan: geen schoolreisjes. Waarom 
kunnen de NatuurWijs dagen dan toch doorgaan? 
NatuurWijs heeft advies gevraagd bij de PO-raad over het opstarten van de natuurdagen.  
Het advies luidt dat er geen enkele beperking is om deze dagen te hervatten omdat het 
educatie betreft en deel uitmaakt van het lesaanbod en van het curriculum van scholen. 
Uiteraard met inachtneming van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het 
Corona virus.  
 
Met welke Corona maatregelen moet ik rekening houden bij de natuurdagen? 
De maatregelen die op de betreffende school gelden, gelden ook tijdens de natuurdag.  
 
Daarnaast heeft NatuurWijs de volgende maatregelen voorgeschreven: 

- Als de NatuurWijzer verkouden is gaat hij/zij niet met kinderen op pad. Zo mogelijk 
wordt een vervanger geregeld. 

- Om verplaatsingen met begeleiding van ouders te voorkomen, gaan kinderen te voet 
of met de fiets naar het natuurgebied en terug. 

- Er gaan geen hulpouders mee (of zo min mogelijk, afhankelijk van de regels op 
school). 

- Volwassenen (leerkracht en NatuurWijzer) houden 1,5m afstand, zo mogelijk ook tot 
de kinderen. Tussen kinderen hoeft geen 1,5m afstand te worden gehouden. 

 
Er stonden natuurdagen gepland vóór 1 juni, die niet door konden gaan. Kunnen we 
nieuwe afspraken maken voor na 1 juni? 
Ja, je kunt nieuwe afspraken gaan maken om de natuurdagen alsnog te doen. De wensen 
van de leerkracht zijn hierbij leidend. De leerkracht is niet verplicht om een nieuwe afspraak 
te maken. Als een leerkracht geen mogelijkheden ziet om de natuurdag nog voor de 
zomervakantie te doen, probeer dan alvast data vast te leggen voor volgend schooljaar.  
 
Ik heb natuurdagen gepland na 1 juni. Gaan deze nu zonder meer door? 
Nee, niet zonder meer. De NatuurWijzer stemt met de leerkracht af of de natuurdag door 
kan gaan. Zo nee, probeer dan een andere datum in te plannen of alvast data vast te leggen 
voor volgend schooljaar. De leerkracht is niet verplicht om een nieuwe afspraak te maken. 
 
Hoe zit het met de stages voor NatuurWijs? 
Als de stagiair al 1 of 2 dagen van de stage heeft gedaan kunnen afspraken worden gemaakt 
met de school om de stage dit schooljaar nog af te maken. Als dat niet kan probeer dan 
alvast data af te spreken voor na de zomervakantie. Als de stage nog niet is gestart is het 
beter om volgend schooljaar met de stage te beginnen. Je zou de 3 stagedagen van 
september tot december kunnen inplannen in plaats van in 3 seizoenen, om niet al te veel 
vertraging op te lopen. 
 



Waarom mogen we in Amsterdam nog geen NatuurWijs dagen gaan inplannen? 
In Amsterdam heeft NatuurWijs een contract met NME van de gemeente Amsterdam. Op dit 
moment worden er via gemeente Amsterdam nog geen NME-lessen aangeboden. 
 
De school heeft betaald voor een 3-daagse, maar zal maar 2 natuurdagen doen dit 
schooljaar. Krijgt de school een deel van het geld terug? 
Natuurdagen die al zijn betaald, maar dit schooljaar niet kunnen worden uitgevoerd, mogen 
ook volgend schooljaar worden ingehaald. Als de school volgend jaar weer een 3-daagse 
afneemt en geen 4e natuurdag wil, dan kan de gemiste natuurdag verrekend worden op de 
volgende factuur. 
 
Wat doen leerlijnscholen die dit schooljaar de ‘voorjaarsdag’ uit het programma missen? 
Voldoen we nu nog wel aan een leerlijn? 
Het is aan de leerkrachten om erop toe te zien dat de leerlingen alle leerdoelen halen en 
daar prioriteiten in te stellen. Als dat niet met een natuurdag kan, dan zullen leerkrachten 
moeten kijken in hoeverre ze zelf in de klas aandacht aan het gemiste onderwerp willen 
geven. Hulpmiddelen hierbij zijn de betreffende voorbereidingsles en verwerkingsles voor in 
de klas. Voor beoordeling door de inspectie zal dit geen problemen opleveren. 
Voorkeur heeft uiteraard om de gemiste dag in te halen (bv als 4e dag in het volgende 
schooljaar) indien dat mogelijk is in de agenda van de leerkrachten, maar ook in de planning 
van de NatuurWijzers.  
 
Moeten we 1,5m afstand bewaren bij een natuurdag? 
Hou in ieder geval 1,5m afstand tot andere volwassenen en zo mogelijk ook tot de kinderen. 
De kinderen onderling hoeven geen 1,5m afstand te houden. 
 
Mogen er hulpouders mee op een natuurdag? 
Dit hangt af van het protocol van de school. Ons uitgangspunt is zo min mogelijk en liever 
helemaal geen hulpouders mee. Hou hier met het programma rekening mee. 
 
Mogen we met een groep kinderen in natuurgebieden? 
Staatsbosbeheer heeft bepaald dat vanaf 1 juni NatuurWijs mag worden uitgevoerd in de 
gebieden van Staatsbosbeheer. Een NatuurWijzer stemt altijd vooraf met een 
terreinbeheerder af (ook van andere organisaties) wanneer er een groep komt en wat wel of 
niet is toegestaan. 
 
Hoe zit het met de regel ‘zo min mogelijk verplaatsingen’? 
Dit is een belangrijke afweging bij de Corona maatregelen. Voor NatuurWijs betekent dit dat 
de kinderen zo mogelijk lopend of op de fiets naar het natuurgebied komen. Bij de keuze van 
het gebied dien je hier rekening mee te houden.  
 
Gaan de natuurdagen door als de NatuurWijzer verkouden is? 
Als een NatuurWijzer verkouden is mag hij/zij niet met kinderen op pad. Zo mogelijk wordt 
een vervanger geregeld. 
 
 
 



Gaat de zomertoer in Amsterdam door deze zomer? 
Ja, op dit moment ziet het er naar uit dat de zomertoer door kan gaan zoals gepland. We 
gaan gewoon door met de voorbereidingen. 
 


