BIODIVERSITEITSTUIN EN BIO-CLUB

Waarom
____________________________________________
In 2010 is in het kader van het biodiversiteitsjaar bij
ons een biodiversiteitstuin aangelegd. Door de
recente verbouwing is deze tuin helaas kleiner
geworden maar inmiddels is biodiversiteitstuin 2.0
aangelegd. Het resultaat is een tuin met verschillende
leefgebieden; een lentebos, een plasdras, een
zogenaamde Brabantse haag, een vijver, bomen, een
wilde bloemenweide en een drachtplantenperk. Op
deze manier worden niet alleen natuurwaarden lokaal
versterkt, maar heeft de school ook een buitenlokaal
in de tuin waar biologieles kan worden gegeven.

Er komen allerlei onderwerpen aan de orde:








overwinteren van plant en dier;
bloeiende planten in het voorjaar;
waterdieren;
vogels kijken met de verrekijker;
werken met loep en microscoop;
verzorgen van het aquarium in het lokaal;
we onderzoeken de vleermuiskasten bij elke
bijeenkomst op de aanwezigheid van vleermuizen;
 en er kunnen eigen experimenten en onderzoekjes
worden uitgevoerd.

Bio-club klas 1 en 2
____________________________________________
De Bio-club komt vanaf de winter een of twee keer in
de maand bij elkaar om, onder begeleiding van de
docenten biologie, met eigen ideeën op verkenning te
gaan in de biodiversiteitstuin, die eenmaal in volle
groei en bloei mooier wordt dan ooit.
Ook de TOM-leerlingen kunnen vanuit het
projectlokaal gebruik van maken de
biodiversiteitstuin.

Good practice
_______________________________________________________________________________________________
“Eén van de leukste dingen die we hebben gedaan is niet te zeggen: alles! Ik ben er ook bij, omdat ik het leuk vind
om dingen te doen in de natuur. Als je het nu al leuk vindt kun je misschien een keer komen kijken.”
“ Ik vind de tuinclub erg leuk, omdat je er veel leert over de natuur door leuke experimentjes te doen, zoals
onderzoeken hoe een plant groeit. Ik raad iedereen dit echt aan.”
“Ik vind de tuinclub leuk omdat ik van de natuur houd. Ik wil er meer over weten. Toen we vogels gingen zoeken
met de verrekijker leerden we weer nieuwe namen van vogels.”

