
 

Bosw8er in de klas 

 

 

 Aandachtig luisterend naar de verhalen uit de natuur  

 

Bosw8er in de klas laat kinderen kennismaken met de natuur. Volledig gericht op 

natuurbeleving via de zintuigen en dat alles in een modern jasje. 

Door gebruik te maken van nieuwsgierigheid, worden de kinderen meegenomen in hun eigen 

natuurbeleving. In het onderwijs beter bekend als ‘vragend leren’.  

Bosw8er in de klas is dus zeker niet in ‘beton gegoten’ maar laat zich leiden door vragen en 

opmerkingen van de kinderen.  

 

Inhoud 

 

De bosw8er komt de klas binnen met grote en zware rugtas, mooie bruine hoed en verrekijker!  

Zoals je van een bosw8er mag verwachten. Al snel daarna klinken de eerste vogelgeluiden 

door de klas. Vast onderdeel van bosw8er in de klas is het bosw8ersspel. Volledig afgaand 

op tast, gehoor en reuk wordt er een voorwerp uit de natuur onderzocht. Eenmaal geraden is 

er over dit voorwerp een kort verhaaltje door de bosw8er. Het uur wordt afgesloten met 

vragen van de kinderen.    

Per seizoen wordt het programma aangepast.  



 

Het bosw8ersspel 

 

Kerndoel 40 

Het programma is geschikt voor zowel onder- als bovenbouw en geeft invulling aan kerndoel 

40. Uiteraard kan het worden aangepast aan een bestaand thema op uw school. Samen met 

bosw8er een thema bedenken kan natuurlijk ook! Want u als onderwijzer weet als geen ander 

wat het best aansluit op de (leer) wensen van uw kinderen. 

Ervaring  

Tijdens mijn carrière (15 jaar) als boswachter in dienst van een organisatie heb ik steeds de 

natuureducatie naar mij toe getrokken. Klassen van verschillende vormen van onderwijs nam ik 

met veel enthousiasme mee de natuur in. Van onderbouw, bovenbouw, voortgezet onderwijs 

tot speciaal onderwijs, het was steeds weer een genot om het kind een natuurbeleving mee te 

geven. Simpelweg omdat ik weet wat het met je doet, ik ben er mee opgegroeid.  

 

 

De praatstok, het meest gewilde gereedschap in het onderwijs 

 



 

Prijzen (seizoen 2018-2019) 

 

Het programma duurt (zeker) een uur en kost €69 

U kunt er ook voor kiezen om het programma voor meerdere groepen op dezelfde dag in te zetten. 

Bij inzet van het programma op dezelfde school gelden onderstaande tarieven. 

1 x bosw8er in de klas  €69 p/u 

2 x bosw8er in de klas  €65 p/u 

3 x bosw8er in de klas  €59 p/u 

4 x bosw8er in de klas  €49 p/u 

 

Bosw8er in de klas inzetten voor scholen en/of stichtingen voor meerdere uren dan hierboven genoemd? Vraag 

dan vrijblijvend een offerte aan via info@bosw8er.nl of bel met 06-27883180 

 

Reiskosten. 

In een straal van 15 km gerekend vanaf postcode 1967, Heemskerk, worden geen reiskosten in rekening gebracht. 

Vanaf 15km wordt er €0.19 p/km in rekening gebracht. 

 

Naar buiten! 

Toch liever naar buiten? Graag zelfs! Kies uw eigen thema of laat u verrassen door het seizoen en de 

vindingrijkheid van uw leerlingen! Want zij weten heel goed  wat natuurbeleving is! 

Natuurbelevingswandelingen; (kan op iedere gewenste locatie, dus ook in de buurt van uw school) 

Natuurbelevingswandeling 1,5 uur    €79 

Juniorbosw8er 1,5 uur (inclusief diploma!)  €99 

 

 

Natuurbelevingswandelingen | Fotografieworkshop | Juniorbosw8er | Bosw8er in de klas  

Workshop natuurbeleving | Natuurlezingen 

info@bosw8er.nl  |  06-27883180 
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