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Producten Milieueducatie - PO

op www.milieueducatiedenhaag.nl

Deze lijst helpt je bij het kiezen van de gewenste producten.
Log in met gebruikersnaam en wachtwoord van de school op www.milieueducatiedenhaag.nl
om in te schrijven.

BEGELEI DE LESSEN
Thema Product
Bezoek aan de stadsboerderij
Dolly Duif zoekt oude en nieuwe spullen (Archeologie)

1-2
1 t/m 3

ZELF-DOE-LESSEN
Thema Product
Lieveheersbeestjespad
Zintuigenspel in de ontdektuin

1-2
1 t/m 5

LESKISTEN EN MATERIALEN
Thema Product
Alles voor een pannenkoek
Herfst met de rugzak erop uit! 1-2
Kabouters wijzen de weg
Kikkerpad langs de sloot
Afval-De Klieners 1-2
Natuurlijk energie 1-2
Scharrelen met de kip
Kleine diertjes zoeken

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1 t/m 6

Doelgroep

Doelgroep

Doelgroep

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Wat wil ik wanneer aanvragen?

naam aanvrager:
g r o e p :		
emailadres aanvrager:

Het is belangrijk dat het e-mailadres klopt. Naar dit adres gaat via ons digitale systeem de uitnodiging van de les.
Zorg dat de juiste personen op de hoogte zijn! Dat wilt u toch ook?

streeplijst.PO.20.21.indd 1

RESERVEER TIJDIG

afval en grondstoffen
voedsel
groen en biodiversiteit
water
openbare ruimte
klimaat en energie

Aan deze les zijn
kosten verbonden

 Dit is een product van
een andere organisatie

19-06-2020 11:08

HELE
SCHOOL

Producten voor alle groepen PO
Deze lessen en materialen kun je voor je eigen groep aanvragen, maar zijn geschikt voor alle groepen.
Het is aan te raden om binnen de school af te stemmen over het gebruik in meerdere groepen.

GASTLESSEN EN ZELF-DOE-ACTIVITEITEN
Thema Product 2020-2021
Zelfstandig tuinieren bij Milieueducatie
Zelfstandig tuinieren bij de school
NatuurWijs bosuitjes 1 of 3-daags € (NatuurWijs)

RESERVEER TIJDIG

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Beroep van de Straatveger
Gastles op school ( Veeg-& Straatbedrijf)
MATERIALEN
Thema Product 2020-2021
Afval bakfiets De Klieners
Zwerfvuilset
Educatieve buitenkoffer
Smaaklessen

SEIZOENSPRODUCTEN
Thema Product 2020-2021
Champignon kweekpakket €
27-28-29 oktober, reserveren vóór 5 oktober
Kikkerdrilpakket met € of zonder aquariumbak
eind maart-begin april
Voorjaarsmarkt 9 t/m 11 maart Zuiderpark
bloembollen € , takken, zaden

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Wat wil ik wanneer aanvragen?

U ITLEEN DI EREN
De dieren kunnen gereserveerd worden via de website. Dieren worden uitgeleend van dinsdag t/m vrijdag en moeten zelf gehaald en
gebracht worden naar de Stadsboerderij.
Wat wil ik wanneer aanvragen?
Dier
cavia
konijn
kip
Meld je aan via de website van de landelijke dag. Milieueducatie heeft passend materiaal en leskisten beschikbaar.
Thema LAN DELIJ KE DAGEN
Tip
Website landelijke dag-week
Datum
Leen zwerfvuilset
www.nederlandschoon.nl Opschoondag
19 september 2020
Leen
Educatieve buitenkoffer
www.buitenlesdag.nl
22 september 2020
Leen leskist Klassewater
www.kraanwaterdag.nl
23 september 2020
www.boomfeestdag.nl

inhaaldag najaar + 17 maart 2021

Leen de leskisten bomen

www.tuinvogeltelling.nl
www.warmetruiendag.nl

januari 2021
5 februari 2021

Leen Vogels kijken
Download het inspiratieboek

ON DERSTEU N I NG
Product 2020-2021
Natuurbeleving op het groene schoolplein
Tips en Educatieve suggesties voor het groene schoolplein
Afval op school
Tips bij de aanpak van afvalvermindering en afvalscheiding op school
Workshopmiddag Zuiderpark - woensdag 10 maart 2021 Diverse workshops voor leerkrachten,
o.a. Natuurbeleving en Onderzoekend en Ontdekkend Leren over Energie
Gebruik Veldwerkcentrum en/of ontdektuin
Reserveer de locatie en het materiaal op MEC Zuiderpark voor veldwerklessen
zoals slootonderzoek
WETENSCHAP EN TECH N I EK
Bekijk op www.milieueducatiedenhaag.nl de nieuwe website Ondersteuning techniekonderwijs in Den Haag
https://www.milieueducatiedenhaag.nl/site/techniekonderwijs-ondersteuning
BINNENKORT BESCHIKBAAR bij Milieueducatie nieuw lespakket voor de hele school Talent-Techniek en Energie;
Onderzoekend en Ontwerpend Leren over energie
Aan deze les zijn
kosten verbonden

streeplijst.PO.20.21.indd 5

 Dit is een product van
een andere organisatie

19-06-2020 11:01
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Producten Milieueducatie - PO

op www.milieueducatiedenhaag.nl

Deze lijst helpt je bij het kiezen van de gewenste producten.
Log in met gebruikersnaam en wachtwoord van de school op www.milieueducatiedenhaag.nl
om in te schrijven.

BEGELEI DE LESSEN
Thema Product
Leven onder de grond
Dolly Duif zoekt oude en nieuwe spullen (Archeologie)
Gastles op school
Van geitenvel tot spijkerbroek(Archeologie)
Gastles op school
ZELF-DOE-LESSEN
Thema Product
Bijen
Zintuigenspel in de ontdektuin
Op kraamvisite bij de stadsboerderij
Vrij bezoek
LESKISTEN EN MATERIALEN
Thema Product
Herfst met de rugzak erop uit! 3-4
Pret onderweg vervoersmiddelenspel
Educatief spel
De straat van mijn school
Slootonderzoek Water Leeft!
Afval-De Klieners 3-4
Natuurlijk energie! 3
Natuurlijk energie! 4-5
Kip; vlees, veren en eieren
Kleine diertjes zoeken
Slakken

Doelgroep

Wat wil ik wanneer aanvragen?

3-4
1 t/m 3
4 t/m 6

Doelgroep

Wat wil ik wanneer aanvragen?

3-4
1 t/m 5
3-4

Doelgroep

Wat wil ik wanneer aanvragen?

3-4
3-4
3-4
3 t/m 8
3-4
3
4-5
3-4
1 t/m 6
3-4

naam aanvrager:
g r o e p :		
emailadres aanvrager:

Het is belangrijk dat het e-mailadres klopt. Naar dit adres gaat via ons digitale systeem de uitnodiging van de les.
Zorg dat de juiste personen op de hoogte zijn! Dat wilt u toch ook?

streeplijst.PO.20.21.indd 2

RESERVEER TIJDIG

afval en grondstoffen
voedsel
groen en biodiversiteit
water
openbare ruimte
klimaat en energie

Aan deze les zijn
kosten verbonden

 Dit is een product van
een andere organisatie

19-06-2020 11:08

HELE
SCHOOL

Producten voor alle groepen PO
Deze lessen en materialen kun je voor je eigen groep aanvragen, maar zijn geschikt voor alle groepen.
Het is aan te raden om binnen de school af te stemmen over het gebruik in meerdere groepen.

GASTLESSEN EN ZELF-DOE-ACTIVITEITEN
Thema Product 2020-2021
Zelfstandig tuinieren bij Milieueducatie
Zelfstandig tuinieren bij de school
NatuurWijs bosuitjes 1 of 3-daags € (NatuurWijs)

RESERVEER TIJDIG

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Beroep van de Straatveger
Gastles op school ( Veeg-& Straatbedrijf)
MATERIALEN
Thema Product 2020-2021
Afval bakfiets De Klieners
Zwerfvuilset
Educatieve buitenkoffer
Smaaklessen

SEIZOENSPRODUCTEN
Thema Product 2020-2021
Champignon kweekpakket €
27-28-29 oktober, reserveren vóór 5 oktober
Kikkerdrilpakket met € of zonder aquariumbak
eind maart-begin april
Voorjaarsmarkt 9 t/m 11 maart Zuiderpark
bloembollen € , takken, zaden

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Wat wil ik wanneer aanvragen?

U ITLEEN DI EREN
De dieren kunnen gereserveerd worden via de website. Dieren worden uitgeleend van dinsdag t/m vrijdag en moeten zelf gehaald en
gebracht worden naar de Stadsboerderij.
Wat wil ik wanneer aanvragen?
Dier
cavia
konijn
kip
Meld je aan via de website van de landelijke dag. Milieueducatie heeft passend materiaal en leskisten beschikbaar.
Thema LAN DELIJ KE DAGEN
Tip
Website landelijke dag-week
Datum
Leen zwerfvuilset
www.nederlandschoon.nl Opschoondag
19 september 2020
Leen
Educatieve buitenkoffer
www.buitenlesdag.nl
22 september 2020
Leen leskist Klassewater
www.kraanwaterdag.nl
23 september 2020
www.boomfeestdag.nl

inhaaldag najaar + 17 maart 2021

Leen de leskisten bomen

www.tuinvogeltelling.nl
www.warmetruiendag.nl

januari 2021
5 februari 2021

Leen Vogels kijken
Download het inspiratieboek

ON DERSTEU N I NG
Product 2020-2021
Natuurbeleving op het groene schoolplein
Tips en Educatieve suggesties voor het groene schoolplein
Afval op school
Tips bij de aanpak van afvalvermindering en afvalscheiding op school
Workshopmiddag Zuiderpark - woensdag 10 maart 2021 Diverse workshops voor leerkrachten,
o.a. Natuurbeleving en Onderzoekend en Ontdekkend Leren over Energie
Gebruik Veldwerkcentrum en/of ontdektuin
Reserveer de locatie en het materiaal op MEC Zuiderpark voor veldwerklessen
zoals slootonderzoek
WETENSCHAP EN TECH N I EK
Bekijk op www.milieueducatiedenhaag.nl de nieuwe website Ondersteuning techniekonderwijs in Den Haag
https://www.milieueducatiedenhaag.nl/site/techniekonderwijs-ondersteuning
BINNENKORT BESCHIKBAAR bij Milieueducatie nieuw lespakket voor de hele school Talent-Techniek en Energie;
Onderzoekend en Ontwerpend Leren over energie
Aan deze les zijn
kosten verbonden

streeplijst.PO.20.21.indd 5

 Dit is een product van
een andere organisatie

19-06-2020 11:01
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Producten Milieueducatie - PO

op www.milieueducatiedenhaag.nl

Deze lijst helpt je bij het kiezen van de gewenste producten.
Log in met gebruikersnaam en wachtwoord van de school op www.milieueducatiedenhaag.nl
om in te schrijven.

BEGELEI DE LESSEN
Thema Product
Ontdekkend tuinieren
Lessenserie 8x
Ontdekkend tuinieren – compact
Lessenserie 5x
Herfstexcursie
Bezoek aan melkveehouderij - Stilte naast de stad
(Vockestaert-ZuivelNL)
Van geitenvel tot spijkerbroek(Archeologie)
Gastles op school
Archeologie aan tafel (Archeologie)
Gastles op school
Bewaarde land €
Door de ogen van de boswachter (Handhaving)
Van bron tot kraan ( Dunea) €
Speuren naar sporen ( Dunea) €
Gastles nieuwe Energiehelden (Stedin)
Gastles op school

Doelgroep

Wat wil ik wanneer aanvragen?

5-6
5-6
5-6
5 t/m 8
4 t/m 6
5 t/m 7
5-6
5-6
5-6
5-6
6 t/m 8

ZELF-DOE-LESSEN
Thema Product
Zintuigenspel in de ontdektuin

1 t/m 5

LESKISTEN EN MATERIALEN
Thema Product
Herfst met de rugzak erop uit! 5-6
Papier maken
Slootonderzoek Water Leeft!
Afval-De Klieners 5-6
Natuurlijk energie! 4-5
Onderzoekend en Ontwerpend Leren over Energie
Meetinstrumenten voor Energieke Scholen
Er als de kippen bij zijn
Kleine diertjes zoeken
Bomenonderzoek
Weer en Klimaat
Technieken uit de natuur-biomimicry
Haagse Hapjes (Archeologie)
2de hands-kringloop of nieuw
Kouseband-voedsel van ver of dichtbij
Speelruimte-steen of gras
Windenergie-iedereen een windmolen

5-6
5-6
3 t/m 8
5-6
4-5
6 t/m 8
5 t/m 8
5-6
1 t/m 6
5-6
5 t/m 8
5-6
6 t/m 8
5-6
5-6
5-6
5-6

Doelgroep

Doelgroep

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Wat wil ik wanneer aanvragen?

naam aanvrager:
g r o e p :		
emailadres aanvrager:

Het is belangrijk dat het e-mailadres klopt. Naar dit adres gaat via ons digitale systeem de uitnodiging van de les.
Zorg dat de juiste personen op de hoogte zijn! Dat wilt u toch ook?

streeplijst.PO.20.21.indd 3

RESERVEER TIJDIG

afval en grondstoffen
voedsel
groen en biodiversiteit
water
openbare ruimte
klimaat en energie

Aan deze les zijn
kosten verbonden

 Dit is een product van
een andere organisatie

19-06-2020 11:08

HELE
SCHOOL

Producten voor alle groepen PO
Deze lessen en materialen kun je voor je eigen groep aanvragen, maar zijn geschikt voor alle groepen.
Het is aan te raden om binnen de school af te stemmen over het gebruik in meerdere groepen.

GASTLESSEN EN ZELF-DOE-ACTIVITEITEN
Thema Product 2020-2021
Zelfstandig tuinieren bij Milieueducatie
Zelfstandig tuinieren bij de school
NatuurWijs bosuitjes 1 of 3-daags € (NatuurWijs)

RESERVEER TIJDIG

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Beroep van de Straatveger
Gastles op school ( Veeg-& Straatbedrijf)
MATERIALEN
Thema Product 2020-2021
Afval bakfiets De Klieners
Zwerfvuilset
Educatieve buitenkoffer
Smaaklessen

SEIZOENSPRODUCTEN
Thema Product 2020-2021
Champignon kweekpakket €
27-28-29 oktober, reserveren vóór 5 oktober
Kikkerdrilpakket met € of zonder aquariumbak
eind maart-begin april
Voorjaarsmarkt 9 t/m 11 maart Zuiderpark
bloembollen € , takken, zaden

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Wat wil ik wanneer aanvragen?

U ITLEEN DI EREN
De dieren kunnen gereserveerd worden via de website. Dieren worden uitgeleend van dinsdag t/m vrijdag en moeten zelf gehaald en
gebracht worden naar de Stadsboerderij.
Wat wil ik wanneer aanvragen?
Dier
cavia
konijn
kip
Meld je aan via de website van de landelijke dag. Milieueducatie heeft passend materiaal en leskisten beschikbaar.
Thema LAN DELIJ KE DAGEN
Tip
Website landelijke dag-week
Datum
Leen zwerfvuilset
www.nederlandschoon.nl Opschoondag
19 september 2020
Leen
Educatieve buitenkoffer
www.buitenlesdag.nl
22 september 2020
Leen leskist Klassewater
www.kraanwaterdag.nl
23 september 2020
www.boomfeestdag.nl

inhaaldag najaar + 17 maart 2021

Leen de leskisten bomen

www.tuinvogeltelling.nl
www.warmetruiendag.nl

januari 2021
5 februari 2021

Leen Vogels kijken
Download het inspiratieboek

ON DERSTEU N I NG
Product 2020-2021
Natuurbeleving op het groene schoolplein
Tips en Educatieve suggesties voor het groene schoolplein
Afval op school
Tips bij de aanpak van afvalvermindering en afvalscheiding op school
Workshopmiddag Zuiderpark - woensdag 10 maart 2021 Diverse workshops voor leerkrachten,
o.a. Natuurbeleving en Onderzoekend en Ontdekkend Leren over Energie
Gebruik Veldwerkcentrum en/of ontdektuin
Reserveer de locatie en het materiaal op MEC Zuiderpark voor veldwerklessen
zoals slootonderzoek
WETENSCHAP EN TECH N I EK
Bekijk op www.milieueducatiedenhaag.nl de nieuwe website Ondersteuning techniekonderwijs in Den Haag
https://www.milieueducatiedenhaag.nl/site/techniekonderwijs-ondersteuning
BINNENKORT BESCHIKBAAR bij Milieueducatie nieuw lespakket voor de hele school Talent-Techniek en Energie;
Onderzoekend en Ontwerpend Leren over energie
Aan deze les zijn
kosten verbonden

streeplijst.PO.20.21.indd 5

 Dit is een product van
een andere organisatie

19-06-2020 11:01
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Producten Milieueducatie - PO

op www.milieueducatiedenhaag.nl

Deze lijst helpt je bij het kiezen van de gewenste producten.
Log in met gebruikersnaam en wachtwoord van de school op www.milieueducatiedenhaag.nl
om in te schrijven.

BEGELEI DE LESSEN
Thema Product
Tuinbouw
Lessenserie 3x
Tuinbouw
Gastles op school
Jeugd Bakkie Fietsen €
(JBF Westland)
Bezoek aan melkveehouderij - Stilte naast de stad
(Vockestaert-ZuivelNL)
Rioolles (Stedelijk Beheer)
Excursie Haags Milieu Centrum - afvalverwerking
( HMS)
Archeologie aan tafel (Archeologie)
Gastles op school
Gastles nieuwe Energiehelden (Stedin)
Gastles op school
LESKISTEN EN MATERIALEN
Thema Product
Herfst met de rugzak erop uit! 7-8
Ontwerp je eigen wijk-planologie spel
Educatief spel
Kaas maken
Slootonderzoek Water Leeft!
Afval-De Klieners-7-8
Schoon of Snel bordspel vervoersmiddelen
Educatief spel
Meetinstrumenten voor Energieke Scholen
Onderzoekend en Ontwerpend Leren over Energie
Groene Energie-Praktisch techniekonderwijs
Kip; een veelzijdig dier
Bomen-opdrachtencircuit
Visserijspel
Educatief spel
Weer en Klimaat
Haagse Hapjes (Archeologie)
Klassewater-drink water uit de kraan!
Stadsvervoer-alle vervoer de stad uit!
Opwarming-klimaatverandering
Prijzenslag-duurzaam inkopen
Haring-overbevissing
Watertafel - water overlast in de stad demonstratiemodel

Doelgroep

Wat wil ik wanneer aanvragen?

7-8
7-8
7-8
5 t/m 8
7-8
7-8
5 t/m 7
6 t/m 8

Doelgroep

Wat wil ik wanneer aanvragen?

7-8
7-8
7-8
3 t/m 8
7-8
7-8
5 t/m 8
6 t/m 8
7-8
7-8
7-8
7-8
5 t/m 8
6 t/m 8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8

naam aanvrager:
g r o e p :		
emailadres aanvrager:

Het is belangrijk dat het e-mailadres klopt. Naar dit adres gaat via ons digitale systeem de uitnodiging van de les.
Zorg dat de juiste personen op de hoogte zijn! Dat wilt u toch ook?

streeplijst.PO.20.21.indd 4

RESERVEER TIJDIG

afval en grondstoffen
voedsel
groen en biodiversiteit
water
openbare ruimte
klimaat en energie

Aan deze les zijn
kosten verbonden

 Dit is een product van
een andere organisatie

19-06-2020 11:08

HELE
SCHOOL

Producten voor alle groepen PO
Deze lessen en materialen kun je voor je eigen groep aanvragen, maar zijn geschikt voor alle groepen.
Het is aan te raden om binnen de school af te stemmen over het gebruik in meerdere groepen.

GASTLESSEN EN ZELF-DOE-ACTIVITEITEN
Thema Product 2020-2021
Zelfstandig tuinieren bij Milieueducatie
Zelfstandig tuinieren bij de school
NatuurWijs bosuitjes 1 of 3-daags € (NatuurWijs)

RESERVEER TIJDIG

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Beroep van de Straatveger
Gastles op school ( Veeg-& Straatbedrijf)
MATERIALEN
Thema Product 2020-2021
Afval bakfiets De Klieners
Zwerfvuilset
Educatieve buitenkoffer
Smaaklessen

SEIZOENSPRODUCTEN
Thema Product 2020-2021
Champignon kweekpakket €
27-28-29 oktober, reserveren vóór 5 oktober
Kikkerdrilpakket met € of zonder aquariumbak
eind maart-begin april
Voorjaarsmarkt 9 t/m 11 maart Zuiderpark
bloembollen € , takken, zaden

Wat wil ik wanneer aanvragen?

Wat wil ik wanneer aanvragen?

U ITLEEN DI EREN
De dieren kunnen gereserveerd worden via de website. Dieren worden uitgeleend van dinsdag t/m vrijdag en moeten zelf gehaald en
gebracht worden naar de Stadsboerderij.
Wat wil ik wanneer aanvragen?
Dier
cavia
konijn
kip
Meld je aan via de website van de landelijke dag. Milieueducatie heeft passend materiaal en leskisten beschikbaar.
Thema LAN DELIJ KE DAGEN
Tip
Website landelijke dag-week
Datum
Leen zwerfvuilset
www.nederlandschoon.nl Opschoondag
19 september 2020
Leen
Educatieve buitenkoffer
www.buitenlesdag.nl
22 september 2020
Leen leskist Klassewater
www.kraanwaterdag.nl
23 september 2020
www.boomfeestdag.nl

inhaaldag najaar + 17 maart 2021

Leen de leskisten bomen

www.tuinvogeltelling.nl
www.warmetruiendag.nl

januari 2021
5 februari 2021

Leen Vogels kijken
Download het inspiratieboek

ON DERSTEU N I NG
Product 2020-2021
Natuurbeleving op het groene schoolplein
Tips en Educatieve suggesties voor het groene schoolplein
Afval op school
Tips bij de aanpak van afvalvermindering en afvalscheiding op school
Workshopmiddag Zuiderpark - woensdag 10 maart 2021 Diverse workshops voor leerkrachten,
o.a. Natuurbeleving en Onderzoekend en Ontdekkend Leren over Energie
Gebruik Veldwerkcentrum en/of ontdektuin
Reserveer de locatie en het materiaal op MEC Zuiderpark voor veldwerklessen
zoals slootonderzoek
WETENSCHAP EN TECH N I EK
Bekijk op www.milieueducatiedenhaag.nl de nieuwe website Ondersteuning techniekonderwijs in Den Haag
https://www.milieueducatiedenhaag.nl/site/techniekonderwijs-ondersteuning
BINNENKORT BESCHIKBAAR bij Milieueducatie nieuw lespakket voor de hele school Talent-Techniek en Energie;
Onderzoekend en Ontwerpend Leren over energie
Aan deze les zijn
kosten verbonden

streeplijst.PO.20.21.indd 5
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