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Mijn naam is Sandra Stals. Ik ben de educatie 
coördinator van het NMC de IJzeren Man in Weert.
Zoals U in de gids kunt lezen hebben wij een ruim 
aanbod aan educatieve activiteiten voor kinderen 
tussen 4 en 16 jaar.
U kunt contact met mij opnemen met vragen 
over het aanbod in de gids. We leveren natuurlijk 
ook maatwerk, waar al veel scholen gebruik van 
maken. 

We spreken elkaar snel! 

Ik ben te bereiken via mail s.stals@nmcweert.nl 
of via telefoonnummer: 0495-524893.

naam  ook op school groep pagina

1 Maatwerk + 1 t/m 8  3
    BSo 3

2 natuurpaden 
 Kabouterpad  1, 2 3
 eekhoornpad  3, 4 4
 Snaterpad  5, 6, 7 4
 droppie Waterpad  1, 2, 3 4
 Bomen leerpad  5, 6, 7 5
 Smokkelpad  5, 6, 7 5
 ridderspoor  5, 6, 7 6

3 insecten / Bijen
 Gastles imker + 1 t/m 8 6
 Leskist Bijen + 1, 2, 3 7
 insectentuin  5, 6 7

4 leskisten
 Leskist veldonderzoek + 5 t/m 8 8
 Leskist Braakballen + 6, 7, 8 8
 Leskist het Weer + 5, 6, 7 9

5 Zwerfafval + 1 t/m 8 9

6 klimaat en weer
 Leskist het Weer + 5, 6, 7 10
 Watercircuit + 5 t/m 8 10
 Klimaat les (nieuW)  7, 8, brugklas 1, 2 11

7 geolessen
 onrustige aarde  7, 8, brugklas 1, 2 11
 Geo-pad  bovenbouw Po/onderbouw vo 12
 zand  1 t/m 8/onderbouw vo 12

aanbod BSO   13

aanbod VO   14

aanmelden en reserveren   16

Inhoudsopgave

voorstellen
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Maatwerk

Doel
U geeft zelf het doel en werkwijze van 
deze activiteit voor de leerlingen aan.

Inhoud en werkvorm
In overleg met de medewerkers van het 
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man en 
de natuurgidsen van IVN Weert e.o. wordt 
de inhoud van de les bepaald. Dat geldt ook 
voor de werkvormen. Enkele voorbeelden 
voor de inhoud zijn: Aarde, Maan & Zon, 
Licht & Lucht, Fossielen, Klimaat, Biodiver-
siteit en Duurzaamheid. Enkele voorbeelden 
van werkvormen zijn: beleven, verkennen, 
observeren, ontdekken, meten, ordenen, 
herkennen, benoemen en tekenen.

Verder zijn er activiteiten mogelijk rondom 
de volgende thema’s: zaden, biotopen-
onderzoek, evenwicht en kringloop, 
bomenonderzoek, grondsoorten en bodems, 
spinnen/vlinders, natuurcircuit, kringloop 
van het leven.

Organisatie
De organisatie is in handen van de mede-
werker en/of de natuurgids van IVN Weert 
e.o. die in goed onderling overleg de wensen 
van de leerkracht invult. De leerkracht/docent 
zorgt dat de leerlingen zijn voorbereid,  
regelt indien nodig het vervoer en 
begeleiders. De leerkracht is betrokken en 
verantwoordelijk voor het gedrag in de groep.

Periode
Hele jaar.

Locatie
In onderling overleg: rondom school, in 
het Natuur- en Milieucentrum of elders.

Duur
In onderling overleg.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 40,- per groep
Scholen van elders € 50,- per groep

Maatwerk 
Kerndoel 39 t/m 51 Groep 1 t/m 8 - BSo 

paden

Doel
De kinderen verkennen, ontmoeten en 
beleven de natuur in het bos en enkele 
dieren van de kinderboerderij.

Inhoud en werkvorm
De kinderen voeren op verschillende plekken 
in de natuur eenvoudige opdrachten uit 
rondom het weer, sporen, aarde, bodem-
diertjes, bomen, vogels en de dieren van de 
kinderboerderij. Dat doen ze door te kijken, 
luisteren, voelen en ruiken.

Organisatie 
De kinderen gaan in kleine groepjes en  
onder begeleiding vanuit de school aan de 
slag met ongeveer 15 opdrachten.  
Kabouterplaten op de bomen wijzen de 
kinderen de weg en zijn voorzien van de 
seizoensgebonden opdrachten, die de 
begeleider voorleest en de kinderen 
uitvoeren. Elk groepje krijgt een tasje mee 
met daarin een steelloep, lepel, spiegeltje 
en loeppotje.

Periode
Lente, zomer, herfst.

Locatie
In het bos- en zandgebied vanaf het 
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, 
Geurtsvenweg 4, Weert.

Duur
Ongeveer 1 uur.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 17,50,- per groep
Scholen van elders € 25,- per groep

kaBOuterpad 
Kerndoel 39, 40 Groep 1, 2
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Doel
Kennis maken met de natuur in de herfst.

Inhoud en werkvorm
Maak kennis met bomen, paddenstoelen, 
spinnenwebben en met onze watervogels. 
Zijn het zomergasten of blijven ze hier om te 
overwinteren? 
Ontdek de herfst met behulp van opdrachten 
die langs een uitgezet pad te vinden zijn. 
De leerlingen lopen in kleine groepjes 
onder begeleiding het snaterpad.

Organisatie
De kinderen gaan in kleine groepjes en 
onder begeleiding vanuit de school aan 
de slag met opdrachten. Wegwijzer in de 
bomen wijzen de kinderen de weg en zijn 
voorzien van de opdrachten, die de kinderen 
uitvoeren. Elk groepje krijgt een tasje mee 
waarin een zoekkaart bodemdiertjes, lepel, 
spiegeltje, loeppotje en antwoordkaart.

Periode
Herfst.

Locatie
In het bos- en zandgebied en langs de 
vennen vanaf het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert.

Duur
Ongeveer 1,5 uur.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 17,50,- per groep
Scholen van elders € 25,- per groep

Doel
De kinderen verkennen, beleven en 
ontdekken de eigenschappen van water, 
herkennen enkele soorten watervogels, 
waterdiertjes, kikkers en waterplanten. 

Inhoud en werkvorm
De kinderen voeren op verschillende, veilige 
plekken langs het water opdrachten uit 
rondom drijven-zinken, waterstroom, mos, 
riet, kroos, waterdiertjes, watervogels, 
amfibieën, waterkringloop en het weer.

Organisatie
Na uitleg gaan de kinderen in groepjes en 
onder begeleiding vanuit de school aan de 

slag met verschillende opdrachten. 
De 13 opdrachten en de route staan 
beschreven in een Droppie Waterpad-boekje. 
Houten Droppie Water-figuren langs het pad 
geven de plekken aan waar de kinderen de 
opdrachten kunnen uitvoeren en waar 
nodig wijzen pijlen de weg. Elk groepje 
krijgt 1 emmertje, 1 schepnet, 1 tasje met 
onderzoeksmaterialen (zeef, verrekijker, 
loeppotjes, zoekkaart waterdiertjes, doekje, 
penseel, opzetloep) en het boekje Droppie 
Waterpad mee. De begeleider leest de 
opdracht voor en de kinderen voeren deze uit. 
Is deze klaar dan lopen de kinderen naar het 
volgende Droppie Water-figuur. Na afloop 
de materialen bij de beheerder inleveren. 

Periode
Lente, zomer, herfst.

Locatie
In de tuin van het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man en op het pad langs de 
Kleine IJzeren Man.

Duur
Ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 17,50,- per groep
Scholen van elders € 25,- per groep

Doel
De kinderen verkennen, ontmoeten en 
beleven verschillende planten en dieren 
in de natuur.

Inhoud en werkvorm
De kinderen voeren op verschillende plekken
langs een uitgezette route (bruine kruisjes 
X-route) in de natuur eenvoudige opdrachten 
uit rondom bijen, eekhoornnest, schutkleuren,
veren, het weer, kleine zoogdieren, lieveheers-
beestjes, sporen, strooisellaag, bloemen,
bomen en vogelnesten. Dat doen ze door te 
kijken, luisteren, voelen en ruiken.

Organisatie
De kinderen gaan in kleine groepjes en 
onder begeleiding vanuit de school aan de 
slag met ongeveer 15 seizoens afhankelijke 
opdrachten. Eekhoornplaten in de bomen 
wijzen de kinderen de weg en zijn voorzien 
van de opdrachten, die de begeleider 
voorleest en de kinderen uitvoeren. 
Elk groepje krijgt een tasje mee waarin een 
zoekkaart bodemdiertjes, lepel, spiegeltje, 
loeppotje en antwoordkaart.

Periode
Lente, zomer, herfst.

Locatie
In het bos- en zandgebied en langs de 
vennen vanaf het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert.

Duur
Ongeveer 1,5 uur.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 17,50,- per groep
Scholen van elders € 25,- per groep

eekhOOrnpad   
Kerndoel 39, 40 Groep 3, 4

Snaterpad   
Kerndoel 39, 40 Groep 5, 6, 7

drOppie waterpad 
Kerndoel 39, 40, 41, 48 Groep 1, 2, 3
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Doel
•	 De	kinderen	herkennen	en	benoemen	

enkele veel voorkomende bomen.
•	 De	kinderen	kunnen	het	belang	van	

bomen benoemen (ook voor het klimaat) 
en weten wat de invloed van het 

 seizoen is.
•	 De	kinderen	herkennen	de	onderdelen	van	

de bomen en kunnen hun vorm en functie 
benoemen.

•	 De	kinderen	herkennen	de	jaarringen,	de	
betekenis en toepassing van boomringen.

•	 De	kinderen	ervaren	en	beleven	de	
verschillende onderdelen van de boom 
en weten hoe de verschillende meet- en 
natuurlijke speelinstrumenten gebruikt 
moeten worden.

Inhoud en werkvorm
De kinderen krijgen een korte instructie 
van de natuurgids, maken kennis met de 
omgeving waarin de bomen staan en gaan 
in kleine groepjes en met verschillende 
meetinstrumenten en kaarten bomen 
onderzoeken. De gegevens worden verwerkt 
op werkbladen en/of een bomenpaspoort.

Organisatie
De natuurgids neemt vooraf contact op met 
de leerkracht voor een geschikte locatie en 
onderzoekt deze op educatieve mogelijk-
heden. De natuurgids bereidt de opdrachten 
voor en zorgt voor de benodigde materialen: 
vergrootglas, blinddoek, meetlinten, 
hoogtemeter, boomspelletjes. 
De kinderen gaan na een korte introductie 

in kleine groepjes en zo nodig onder 
begeleiding vanuit de school aan de slag 
met verschillende beschreven opdrachten 
op gemarkeerde plekken. 
De werkbladen/bomenpaspoorten kunnen 
na afloop worden meegenomen.

Periode
Het hele jaar. 

Locatie
Vanaf het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man of elders (bv Stadspark, 
Park de Weyer). 

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 40,- per groep
Scholen van elders € 50,- per groep

BOMenleerpad 
Kerndoel 39, 40, 41, 43 Groep 5, 6, 7 

Doel
•	 De	kinderen	leren	zich	oriënteren	in	

het landschap met behulp van kaart en 
kompas.

•	 De	kinderen	verkennen,	ontdekken	en	
 onderzoeken het ontstaan en de 

eigenschappen van de verschillende 
landschapstypes in Kempen~Broek.

•	 De	kinderen	verwerven	kennis	en	inzicht	
over het smokkelen van voedsel als 
regionaal historische gebeurtenis.

•	 De	kinderen	leren	hoe	je	het	weer	kunt	
beschrijven en voorspellen.

Inhoud en werkvorm
De kinderen gaan in kleine groepjes en 
onder begeleiding van een volwassene de 
verschillende landschapstypes in het IJzeren 

Man gebied verkennen en onderzoeken, 
in de rol van smokkelaar en/of commies. 
Dat doen ze met een kompas. Elk groepje 
krijgt een draagtas, een routeboekje en 
2 (lege) eieren mee. In de draagtas (pungel) 
zitten de materialen die nodig zijn voor het 
uitvoeren van 12 verschillende opdrachten: 
kompas, smokkeldoosje (voor de 2 lege 
eieren), appelboor (bodemonderzoek), 
zoekkaart bomen en watervogels, commies 
pet, verrekijker en kleurpotloden. 
Naast onderzoeksopdrachten zijn er ook 
enkele speel- en rekenopdrachten.

Organisatie
Elk groepje krijgt een draagtas met de 
materialen mee en start bij een eerste, 
toegewezen opdracht.

Elk groepje doet alle opdrachten, maar in 
een andere volgorde.
Voor het beschrijven van het weer worden 
de meetinstrumenten in de weerhut 
gebruikt.
Als de eieren na afloop niet gebarsten zijn 
krijgt het groepje een stempel.
De tas met spullen wordt ingeleverd, het 
boekje mogen de kinderen houden.

Periode
Hele jaar.

Locatie
In de tuin van het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man en in het IJzeren Man 
gebied.

Duur
1,5 tot 2 uur.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 17,50,- per groep
Scholen van elders € 25,- per groep

SMOkkelpad  
Kerndoel 39, 40, 42, 43, 47, 50, 56, 58 Groep 5, 6, 7 
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Doel
•	 De	kinderen	leren	zich	oriënteren	in	

het landschap met behulp van kaart en 
kompas.

•	 De	kinderen	leren	sporen	van	dieren	en	
mensen en enkele kruiden te herkennen.

•	 De	kinderen	leren	over	het	leven	van	
ridders en jonkvrouwen in de late 

 Middeleeuwen.
•	 De	kinderen	oefenen	handvaardigheden	

die nodig zijn om als ridder te worden 
geslagen.

•	 De	kinderen	leren	de	functies	en	
 eigenschappen van zwaard, schild, pijl 
 en boog en enkele hoffelijkheidsregels.

Inhoud en werkvorm
De kinderen gaan in kleine groepjes en onder 
begeleiding van een volwassene op pad met 

een draagtas met daarin een routeboekje en 
materialen die nodig zijn voor het uitvoeren 
van 9 verschillende opdrachten. Deze zijn 
gebaseerd op de kennis en vaardigheden die 
een page zich eigen moest maken om als 
ridder te worden geslagen: gebruik kompas, 
herkennen van landschapselementen en 
planten, het gebruik van een zwaard, schild, 
pijl en boog en behendigheidsspelen.

Organisatie
Elk groepje krijgt een draagtas met de 
materialen mee en start bij een eerste, 
toegewezen opdracht. Elk groepje doet alle 
opdrachten, maar in een andere volgorde.
Als na afloop de opdrachten en het 
riddertoernooi naar behoren zijn uitgevoerd 
krijgen de kinderen van de leerkracht de 
ridderslag.

Periode
Voorjaar, zomer en herfst.

Locatie
In het IJzeren Man gebied, vanaf het 
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man 
te Weert.

Duur
Ongeveer 1,5 uur.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 17,50,- per groep
Scholen van elders € 25,- per groep

ridderSpOOr philipS & anne 
Kerndoel 39, 40, 41, 49, 50, 56, 58 Groep 5, 6, 7

Bijen en Insecten

Doel
De kinderen maken kennis met het leven 
van wilde bijen en honingbijen en het werk 
van de imker.

Inhoud en werkvorm
De imker vertelt aan de hand van kleurrijke 
platen en infobladen over het leven van 
solitaire, wilde bijen en over de honingbijen. 
De imker legt aan de hand van een imkerkap 
en een bijenkorf het belang en de taken 
van een imker uit. De kinderen kunnen 
op verzoek honing proeven en bijen in 
een loeppotje bekijken. Ook kunnen ze 
instructie krijgen over het zelf maken van 
een insectenhotel.

Organisatie
De gastles wordt verzorgd door een imker 
van de Imkervereniging St. Ambrosius.

Periode
Lente, zomer.

Locatie
In de klas of in de bijenhal van Natuur- en 
Milieucentrum De IJzeren Man.

Duur
In onderling overleg.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 40,- per groep
Scholen van elders € 50,- per groep

gaStleS iMker 
Kerndoel 39, 40, 41 Groep 1 t/m 8 
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Doel
De kinderen kennis laten maken met het 
boeiende leven van de honingbij en de 
taken van de werkster, dar en koningin 
in een bijenkolonie.

Inhoud en werkvorm
Het lesmateriaal bestaat uit een praktische 
handleiding en 4 kisten:
1 interactief sprekende bij;
2 verkleedkoffer met bijenpakjes, 
 kroontjes, hartjes en stofdoeken;
3 spelkoffer met prentenverhaal, bord-
 spellen, prik- en kleurplaten en recept;
4 attributenkoffer met materialen voor 

bewegingsspelen en het rollenspel.

Er zijn 15 opdrachten in verschillende 
werkvormen: kringgesprek, verzamelen, 
sorteren, bouwen, zaaien, tellen, voelen, 
zoemen, zingen, dansen, kleuren, prikken, 
honingdrank bereiden, bewegingsspelen 
en een rollenspel. 

Organisatie
De opdrachten worden door de leerkracht 
klassikaal en in groepjes (hoekopdrachten) 
uitgevoerd. Bijna alle benodigde materialen 
zitten in de kisten. Het project kan worden 
aangevuld met een bezoek aan de imker in 
de bijenhal van het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man. 

Periode
Lente, zomer.

Locatie
In de klas en eventueel in de bijenhal 
van het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man.

Duur
Huur gedurende 2 weken.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 17,50,- per groep
Scholen van elders € 25,- per groep

Doel
De kinderen verkennen, ontmoeten en 
beleven verschillende insecten in de natuur.

Inhoud en werkvorm
De kinderen krijgen op 6 verschillende 
plekken informatie over insecten, water- en 
bodemdiertjes en voeren aansluitend enkele 
eenvoudige kijk-, vang- en invulopdrachten 
uit waarvan ze de antwoorden op werkbladen 
verwerken.

Organisatie
De kinderen gaan in kleine groepjes en 
onder begeleiding vanuit de school aan de 

slag met 1 of 2 opdrachten op 6 verschillende, 
gemarkeerde plekken: oorwormen, bijen, 
hommels, vlinders, bodemdiertjes, water-
diertjes. Op deze plek staat een deskundige 
vrijwilliger, met de informatie- kaarten en 
de benodigde onderzoeksmaterialen. 
De begeleider leest de informatiekaart 
hardop voor en laat de kinderen de 
opdrachten uitvoeren en deze verwerken 
op werkbladen. De werkbladen kunnen na 
afloop worden meegenomen.

Periode
Vanaf media april tot begin oktober, 
afhankelijk van het weer. 

Locatie
In de tuin van het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert.

Duur
Deze activiteit start pas om 9.30 uur in 
verband met de temperatuur en duurt 
ongeveer 1,5 uur (15 minuten per opdracht).

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 40,- per groep
Scholen van elders € 50,- per groep

leSkiSten Bijen Vergeet-Me-nietje  
Kerndoel 39, 40, 41 Groep 1, 2, 3

inSectentuin   
Kerndoel 39, 40, 41 Groep 5, 6
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Doel
De kinderen verkennen, ontdekken en  
onderzoeken verschillende soorten planten 
en dieren in het natuurgebied De IJzeren Man.

Inhoud en werkvorm
De houten kist bevat alle materialen die 
nodig zijn voor een seizoensgebonden  
onderzoek: zoekkaarten, schepbeker,  
steelloep, loeppotje, lepel, bak, verrekijker,
thermometer, boomhoogtemeter, 
spiegeltje, kleurpotloden, waskrijtjes en 
een veldwerkboekje. Een schepnet wordt 
los bijgeleverd. De opdrachten gaan over de 

volgende thema’s: seizoenen, waterdiertjes, 
waterplas, bermplanten, vraatsporen, 
eekhoornnest, bloemen, planten, bladeren, 
bomen, vogels, paddenstoelen, vruchten en 
zaden, bodemdiertjes, insecten.

Organisatie
De opdrachten worden in groepjes van  
4-5 kinderen uitgevoerd, onder begeleiding 
vanuit de school. Het aantal opdrachten 
is afhankelijk van het seizoen en varieert 
tussen 8 (herfst) en 14 (lente). 
Met de materialen uit de kist kunnen de 
kinderen direct en zelfstandig aan de slag.

Periode
Lente, zomer, herfst.

Locatie
In de natuur of park.

Duur
Ongeveer 2 uur.

Kosten (huur 2 weken)
Scholen uit gemeente Weert 
€ 17,50,- per kist
Scholen van elders € 25,- per kist

Doel
De kinderen kunnen een braakbal uitpluizen 
en de botonderdelen herkennen en 
benoemen.

Inhoud en werkvorm
In de kist zitten alle benodigde materialen 
en braakballen om deze uit te pluizen, 
achtergrondinformatie en kopieerbladen. 
Het uitpluizen wordt individueel uitgevoerd 
en de gevonden botjes met behulp van 
kaarten toebedeeld aan muizen of vogels.

Organisatie
Na een klassikale uitleg over uilen en braak-
ballen (bij gastles door een natuurgids) 
gaan de kinderen individueel en zelfstandig 
aan de slag met het uitpluizen van een 
braakbal. De botjes worden opgeplakt en 
na afloop mogen de kinderen dit mee naar 
huis nemen.

Periode
Hele jaar.

Locatie
In de klas of in het Natuur- en 
Milieucentrum De IJzeren Man te Weert.

Duur
Ongeveer 1,5 uur.

Kosten huur (1 week)
Scholen uit gemeente Weert € 17,50,- 
+ € 0,50 per braakbal
Scholen van elders € 25,- 
+ € 0,50 per braakbal.

Kosten gastles (Natuur- en 
Milieucentrum De IJzeren Man of in de klas)
Scholen uit gemeente Weert 
€ 40,- per groep + € 0,50 per braakbal
Scholen van elders € 50,- per groep 
+ € 0,50 per braakbal.

leSkiSt BraakBallen 
Kerndoel 40, 41 Groep 7, 8

leskisten

leSkiSten VeldOnderZOek 
Kerndoel 40, 41, 43 Groep 5 t/m 8 
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Doel
De leerlingen doen onderzoek naar enkele 
veelvoorkomende begrippen van het weer 
zoals temperatuur, neerslag, luchtdruk, 
windsnelheid, seizoenen en klimaat, kunnen 
een weerbericht samenstellen en leren om 
zelf meetinstrumenten te maken. 

Inhoud en werkvorm
De kinderen gaan zelfstandig en in kleine 
groepjes met 10 verschillende opdrachten, 
materialen en weerinstrumenten uit de 
leskist onderzoekend en ontdekkend aan 
de slag.

Daarnaast zijn er 4 doe-bladen om zelf 
meetinstrumenten te maken.

Organisatie
De opdrachten op de werkbladen kunnen 
klassikaal, of in groepjes, in circuitvorm  
worden uitgevoerd.  
De benodigde materialen zitten in de kist.
De werkbladen kunnen ook gebruikt 
worden voor de les handvaardigheid of 
techniek. 
Voor de (eenvoudige) materialen voor het 
uitvoeren van deze opdrachten van de 
werkbladen moet zelf gezorgd worden.

Periode
Hele jaar.

Locatie
In en rondom school.

Duur 
1,5 uur (per opdracht ongeveer 15 minuten).

Kosten (huur 2 weken)
Scholen uit gemeente Weert € 17,50,- 
Scholen van elders € 25,-

leSkiSt het weer 
Kerndoel 33, 42, 43 Groep 5, 6, 7 
 

Doel
•	 De	kinderen	maken	kennis	met	het	begrip	

zwerfafval en leren over de oorzaak en 
gevolgen van zwerfafval.

•	 De kinderen krijgen inzicht in de verschil-
lende soorten zwerfafval en afbraaktijden.

•	 De	kinderen	worden	zich	bewust	van	hun	
eigen gedrag ten aanzien van zwerfafval. 

•	 De	kinderen	leren	op	een	veilige	manier	
om zwerfafval op en rondom school in te 
zamelen met een afvalknijper.  

Inhoud en werkvorm
De kinderen gaan in kleine groepjes naar 
buiten om op verschillende plekken op het 
schoolplein en in de directe schoolomgeving 
op zoek te gaan naar zwerfafval. Elk groepje 
krijgt een vuilniszak, handschoenen en een 
knijper mee en doet het zwerfafval in de 
vuilniszak. Na afloop wordt alles verzameld 
en besproken.
Voorafgaande deze buitenactie kan in de 
klas een gastles worden verzorgd over 
zwerfafval.

Organisatie
De gemeentelijke afvaldienst brengt de 
benodigde materialen tijdig naar school.

De klas verdelen in kleine groepjes en de 
leerlingen de benodigde materialen en 
indien nodig een veiligheidshesje geven.  
Elk groepje krijgt een plek toegewezen en 
gaat, indien nodig onder begeleiding van 
een ouder, op zoek naar zwerfafval.  
Na een van te voren afgesproken tijd komen 
de kinderen met de vuilniszakken op het 
schoolplein bij elkaar en wordt de actie 
besproken.
De gemeentelijke afvaldienst haalt het vuil 
en de materialen weer op.

Periode
Hele schooljaar.

Locatie
Rondom school.

Duur
1 tot 1,5 uur.

Kosten
Voor scholen uit de gemeente Weert worden 
hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
Scholen van elders € 50,- per groep

Zwerfafval 

ZwerfafVal  
Kerndoel 35, 37, 39 Groep 1 t/m 8  
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Doel
De leerlingen doen onderzoek naar enkele 
veelvoorkomende begrippen van het weer 
zoals temperatuur, neerslag, luchtdruk, 
windsnelheid, seizoenen en klimaat,  
kunnen een weerbericht samenstellen en 
leren om zelf meetinstrumenten te maken. 

Inhoud en werkvorm
De kinderen gaan zelfstandig en in kleine 
groepjes met 10 verschillende opdrachten, 
materialen en weerinstrumenten uit de 
leskist onderzoekend en ontdekkend aan 
de slag.

Daarnaast zijn er 4 doe-bladen om zelf 
meetinstrumenten te maken.

Organisatie
De opdrachten op de werkbladen kunnen 
klassikaal, of in groepjes, in circuitvorm  
worden uitgevoerd.  
De benodigde materialen zitten in de kist.
De werkbladen kunnen ook gebruikt 
worden voor de les handvaardigheid of 
techniek. 
Voor de (eenvoudige) materialen voor het 
uitvoeren van deze opdrachten van de 
werkbladen moet zelf gezorgd worden.

Periode
Hele jaar.

Locatie
In en rondom school.

Duur 
1,5 uur (per opdracht ongeveer 15 minuten).

Kosten (huur 2 weken)
Scholen uit gemeente Weert € 17,50,- 
Scholen van elders € 25,- 

Doel
De doelen worden in onderling overleg 
vastgesteld. Daarbij kan een keuze worden 
gemaakt uit de volgende doelen.  
De kinderen ontdekken, onderzoeken en 
krijgen inzicht in de eigenschappen van 
water, het verschil in drijven, zinken en 
zweven, de stoffen die oplossen in het water 
en welke stoffen zich mengen met het 
water middels proefjes; de kracht en energie 
die water en lucht kan leveren middels  
en de manier waarop dieren zich voort-
bewegen in het water; de manieren waarop 
wateroverlast in de stad is te voorkomen en 
experimenteren met de water-in-de-stad-
tafel.

Inhoud en werkvorm
Het lesprogramma bestaat uit een korte  
introductie en de uitvoering van verschillende 
onderzoeksopdrachten, die in onderling 

overleg worden vastgesteld: draaiende 
beker, zweven drijven of zinken, water-
tornado, speedbootje, waterrad, waterraket, 
wolkje, mengen-oplossen, rechte of 
kromme beek, snelle zwemmers, de natuur 
als spons, wateroverlast in de stad, kwaliteit 
grond-, drink-, regen-, oppervlaktewater. 
In het NMC ook waterdiertjes scheppen en 
determineren, watervogels observeren, 
waterplanten determineren.
De opdrachten worden door de leerlingen 
zelfstandig, in twee- of drietallen, en onder 
begeleiding van een volwassene uitgevoerd 
in de vorm van een circuit.
De opdrachten worden verwerkt in logboek-
jes en na afloop klassikaal besproken.

Organisatie
De opdrachten, materialen en logboekjes 
worden vooraf klaar gelegd op school of  
in het centrum. 

De school zorgt zelf voor begeleiding van  
de kinderen.

Locatie
In de school of In Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert.

Duur
Ongeveer 90 minuten.

Periode
Hele jaar.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 40,- per groep
Scholen van elders € 50,- per groep

watercircuit  
Kerndoel 26, 33, 39,40, 41, 42 en 48 Groep 5 t/m 8 
 

Klimaat en Weer

leSkiSt het weer  
Kerndoel 33, 42, 43 Groep 5, 6, 7
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Doel
De leerlingen maken kennis met verschil-
lende begrippen rondom klimaat, zoals 
het weer, klimaatbuffer, biodiversiteit, 
waterkwaliteit, grondwaterpeil, bodem-
eigenschappen, albedo-effect en kantelpunt. 
Ze doen onderzoek naar de gevolgen van 
de versnelde klimaatverandering voor 
zover deze lokaal zichtbaar zijn in hun 
eigen omgeving, zoals wateroverlast en 
hittestress. Verder krijgen ze meer zicht op 
de manier waarop we de gevolgen van de 
klimaatverandering zoveel mogelijk kunnen 
beperken. 

Inhoud en werkvorm
De kinderen voeren zelfstandig en in kleine 
groepjes 18 verschillende opdrachten en 
experimenten uit: waterdoorlaatbaarheid 
bodem, de invloed van de vorm van water-
stromen, de kracht van water, de werking 
van een sluis en waterlift, de invloed van 
het klimaatsverandering op de stad, bodem 
en bomen en het belang van waterfauna en 
grondwater. 

Organisatie 
De beschreven opdrachten worden na een 
gezamenlijke introductie en korte uitleg in 
kleine groepjes en in circuitvorm uitgevoerd. 
De benodigde materialen liggen ter plekke 
klaar. De opdrachten worden verwerkt in 
een werkboekje en enkele vrijwilligers zijn 

ter plekke voor eventuele ondersteuning.  
Na afloop gezamenlijk opruimen.

Periode
Hele jaar.

Locatie
In de tuin van het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man.

Duur
Ongeveer 120 minuten.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 40,- per groep
Scholen van elders € 50,- per groep

kliMaat leS 
Kerndoel 39, 42, 43 en 44 Groep 7, 8 
 

Doel
•	 De kinderen maken kennis met de 
 begrippen aardkorst, aardbeving, 
 vulkaanuitbarstingen, tsunami, hot spot, 

breuken, horsten en slenken. 
•	 De	kinderen	leren	dat	de	aardkorst	is	

opgebouwd uit bewegende platen en 
ervaren op welke manier de bewegende 
platen aardbevingen, vulkaanuitbars-

 tingen en gebergtevorming veroorzaken. 
•	 De	kinderen	leren	spelenderwijs	dat	

continenten bewegen en de huidige ooit 
één continent vormden. 

•	 De kinderen experimenteren met trillingen 
die bij aardbevingen ontstaan als golven 
en ervaren de gevolgen hiervan. 

•	 De	kinderen	onderzoeken	hoe	een	
aardbeving kan leiden tot een tsunami en 
de gevolgen hiervan.

•	 De	kinderen	onderzoeken	de	werking	van	
de lavastromen bij vulkaanuitbarstingen 
en van een hot spot. 

•	 De	kinderen	onderzoeken	de	eigenschap-
pen van enkele soorten gesteenten.

Inhoud en werkvorm
Het lesmateriaal bestaat uit een practicum 
in het centrum, en filmpjes over de 
geologische verschijnselen, die vooraf in 
de klas bekeken worden. Het practicum 
bestaat uit 13 verschillende experimenten. 
De leerlingen voeren de experimenten en 
onderzoeken uit in circuitvorm, in twee- of 
drietallen. De resultaten van het onderzoek 
worden genoteerd in een werkboekje.

Organisatie
De voorbereiding gebeurt in de klas door de 
leerkracht met behulp van korte instructie-

filmpjes via het digitale schoolbord.  
De webadressen van deze filmpjes worden 
bij aanmelding aan de leerkracht gemaild.  
Als dat gewenst is kan een natuurgids 
hierbij helpen. De experimenten worden 
uitgevoerd in het leslokaal en in de 
expositiezaal van het NMC.
Bij elk experiment liggen de beschrijving en 
de benodigde materialen. Waar nodig wordt 
assistentie verleend door vrijwilligers.

Locatie
In het Natuur-en Milieucentrum 
De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert.

Periode
Voorjaar 2022.

Duur 
Ongeveer 120 minuten.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 40,- per groep
Scholen van elders € 50,- per groep

geo lessen

OnruStige aarde       
Kerndoel 33, 42 Groep 7, 8  
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Doel
Het Geopad neemt je mee terug in de tijd. 
Miljoenen jaren wel te verstaan. Het doel 
is te leren begrijpen hoe het landschap 
van De IJzeren Man te Weert is ontstaan en 
welke invloed de natuur en de mens op dat 
landschap hebben gehad. Het landschap 
van de IJzeren Man kan model staan voor 
alle zandgebieden in Zuid-Nederland.
Kinderen komen op een onderzoekende 
en experimenterende manier in aanraking 
met de aardrijkskunde en geologie van hun 
eigen woonomgeving.  
Ook zijn er raakvlakken met de biologie. 
Water in het landschap krijgt een extra 
accent.

Inhoud
Miljoenen jaren geleden stroomden de  
Rijn en de Maas door het natuur- en 
recreatiegebied De IJzeren Man in Weert en 
zetten zand en grind af. Tijdens de laatste 
ijstijd legde de wind er een dikke laag zand 

over heen. Kijk je verder dan je neus lang is 
dan zie je daar de sporen van terug in het 
huidige landschap. Vervolgens is het vooral 
de mens die het landschap verder vorm gaf. 
Dat ervaren en leren zien is de inhoud van 
dit veldwerk.

Organisatie
Het geopad bestaat uit een route met 
opdrachten. De opdrachten worden in 
kleine groepjes verwerkt. Het samen met de 
leerkracht bepalen van welke opdrachten 
het geschiktst zijn in relatie tot leerdoelen 
en niveau van de leerlingen levert de beste 
resultaten op.
Het geopad, een gemarkeerde route, start 
in het Natuur- en Milieucentrum en in de 
tuin van dit centrum. Hier zijn de meeste 
opdrachten gesitueerd. Daarnaast loopt 
het over ongeveer 2,5 km door het IJzeren 
Mangebied.
Opdrachten die de leerlingen uitvoeren zijn 
onderzoekend, experimenterend van opzet. 

Naast de opdrachten krijgen de leerlingen 
een aantal materialen en instrumenten tot 
hun beschikking.

Locatie
Het Natuur-en Milieucentrum 
De IJzeren Man, 
Geurtsvenweg 4, Weert.

Periode
Eind lente, zomer, begin herfst.

Duur
Standaard 2 uur, maar in overleg kan ook 
worden gekozen voor een dagdeel of zelfs 
een hele dag.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 17,50,- 
Scholen van elders € 25,-

Doel
Leerlingen maken kennis met verschillende 
begrippen rondom zand.   

Inhoud en werkvorm
De leerlingen voeren zelfstandig en in 
kleine groepjes verschillende opdrachten 
en experimenten uit. Deze worden binnen 
in het centrum aangeboden. Er worden ook 
opdrachten buiten uitgevoerd.
  
Organisatie 
De beschreven opdrachten worden na een 
gezamenlijke introductie en korte uitleg in 
kleine groepjes en in circuitvorm uitgevoerd. 
De benodigde materialen liggen ter plekke 
klaar. De opdrachten worden verwerkt in 
een werkboekje.
 

Periode
September t/m november 2022.

Locatie
Het bos en zandgebied en het centrum 
van het Natuur- en Milieucentrum 
De IJzeren Man.

Duur
Ongeveer 120 minuten.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert € 40,- per klas 
Scholen van elders € 50,- per klas

geO-pad      
Kerndoel 39,40,41 Groep 7, 8 - brugklas vo 
 

Zand      
Kerndoel 39,40,41 Groep 1 t/m 8 - brugklas vo
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Voor de BSO bieden we een actief programma aan. De activiteiten 
zijn leerzaam en uitdagend. Het programma leert op een 
ontspannen manier kinderen over de natuur en duurzaamheid. 
Ook hierin is een stuk maatwerk te krijgen. Het aanbod van de 
verschillende activiteiten is verdeeld per seizoen. 

We bieden activiteiten aan onder de volgende thema’s:
•	 Winter,	Overleven	in	de	winter
•	 Lente	
•	 Zomer
•	 Herfst

Een activiteit kost € 50,- per groep. 

aanBod Bso 
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MaatwerK

Doel
U geeft zelf het doel en werkwijze van deze activiteit voor de leerlingen aan.  
Samenhang met de gebruikte methode vergroot de effectiviteit van de lessen.

Inhoud en werkvorm
In overleg met U, de medewerkers/vrijwilligers van het NMC en de natuurgidsen van 
IVN Weert e.o. wordt de inhoud van de les bepaald. Dat geldt ook voor de werkvormen. 
Enkele voorbeelden van lessen die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn.

Veldwerkonderzoek bodem, water, beek 
Onderbouw MaVO/HaVO/VwO
•	 Uitvoeren	van	onderzoeksopdrachten,	het	verzamelen	en	interpreteren	van	 

onderzoeksdata. Voorbeeld: aan de hand van gevangen waterdiertjes wordt  
m.b.v. een zoekkaart uitsluitsel gegeven over de waterkwaliteit.

•	 Vakken:	biologie.

ecologisch veldwerk brugklas “leren onderzoek doen” 
(methode Biologie voor Jou)
Onderbouw VwO
•	 De	leerlingen	leren	op	welke	manier	je	een	goed	wetenschappelijk	onderzoek	opzet.
•	 Leerlingen	bedenken	een	hydrologisch	model	van	het	IJzeren	Mangebied.	
•	 Ze	geven	zelf	aan	welke	variabelen	moeten	worden	gemeten	en	voeren	deze	

metingen zelf uit. De resultaten worden verwerkt in Excell.
•	 Vakken:	biologie,	aardrijkskunde,	wiskunde,	wetenschap	oriëntatie	bèta.

ecologisch veldwerk “opzetten van onderzoek” 
(methode Biologie voor Jou)
Bovenbouw HaVO/VwO klas 4/5
•	 Ecologische	begrippen	worden	toegepast	op	de	diverse	ecosystemen	van	het	
 IJzeren Man gebied. 
•	 Watermonsters	worden	onderzocht	op	aanwezigheid	van	fyto-	en	zoöplankton.	
•	 De	voedselpiramide	wordt	in	beeld	gebracht	gebruikmakend	van	de	microscoop.
•	 Vakken:	aardrijkskunde	en	biologie.

aanBod vo 

GeOPaD/KLIMaattuIn

Onderbouw VMBO/MaVO/HaVO/VwO
•	 Klimaatverandering	en	ecologie.	
•	 Temperatuur	metingen	onder	verschillende	situaties.	Onder	een	zwart	papiertje	
 en een wit papiertje. Verschil in temperatuur moet verklaard worden en wat 
 dit te maken heeft met de huidige klimaatsverandering.
•	 Vakken:	aardrijkskunde	en	biologie.

water, bodem, flora en fauna 
Brugklassen (kennismaken)
•	 Onderling	kennismaken	in	de	nieuwe	brugklas	door	het	uitvoeren	
 van gezamenlijke onderzoeksopdrachten.
•	 Vakken:	biologie	en	aardrijkskunde,	mentorles.	

SMaaKLeSSen 

Onderbouw VMBO/MaVO
•	 De	leerlingen	leren	een	aantal	tuinkruiden	herkennen	en	groeperen	naar	gebruik.
•	 De	leerlingen	leren	hoe	je	op	een	veilige	manier	de	geur	en	smaak	van	kruiden	
 kunt vaststellen
•	 De	leerlingen	leren	hoe	je	door	middel	van	tuinkruiden	de	smaak	van	een	gerecht	
 (bijv. van soep) kunt beïnvloeden.  
•	 Vakken:	biologie,	koken,	verwerking	producten,	duurzaamheid.

Organisatie
De organisatie is in handen van de medewerkers/vrijwilligers van het NMC en/of 
natuurgidsen van IVN Weert e.o. die in goed overleg de wensen van de docent invullen. 
De docent zorgt dat de leerlingen zijn voorbereid en zorgt indien nodig voor het 
vervoer en begeleiders. De docent is betrokken en verantwoordelijk voor het gedrag 
van de groep.

Periode 
Hele jaar.

Locatie 
Bij voorkeur in het NMC en omgeving. Het centrum ligt in het IJzeren Mangebied, 
hetgeen een prima onderzoeklocatie is. Eventueel kan de les ook in de omgeving  
van de school.

Duur 
In onderling overleg.

Kosten
Scholen uit gemeente Weert 
€ 40,- per klas 
Scholen van elders € 50,- per klas
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activiteit Op school groep       klas  kosten  
Basisschool  pO        VO  weert Omgeving 
   1 2 3 4 5 6 7 8 Onderbouw Bovenbouw 

Maatwerk x x x x x x x x x   40 50 

natuurpaden              
Kabouterpad  x x         17,5 25 
eekhoornpad    x x       17,5 25 
Snaterpad      x x x    17,5 25 
droppie Waterpad  x x x        17,5 25 
Bomen Leerpad      x x x    17,5 25 
Smokkelpad      x x x    17,5 25 
ridderspoor      x x x    17,5 25 

inSecten/Bijen              
Gastles imker x x x x x x x x x   40 50 
Leskist Bijen x x x x        17,5 25 
insectentuin      x x     40 50 
               
leSkiSten              
Leskist veldonderzoek x     x x x x   17,5 25 
Leskist Braakballen x      x x x   17,5 25 
              0,50/braakbal 
Leskist het Weer x      x x x   17,5 25 
               
ZwerfafVal x x x x x x x x x   0 50 
               
kliMaat en weer              
Leskist het Weer x     x x x    17,5 25 
Watercircuit x     x x x x   40 50 
Klimaat les        x x   40 50 
               
geOleSSen             
dynamische aarde        x x x x 40 50 
Geo-pad        x x x x 17,5 25 
zand  x x x x x x x x x  40 50 
Fossiellen            40 50 
               
aanBOd BSO            50 50 
Winter x x x x x x x x x   50 50 
Lente  x x x x x x x x x   50 50 
zomer x x x x x x x x x   50 50 
herfst x x x x x x x x x   50 50 
divers aanbod x x x x x x x x x   50 50 
zie pdf              
          
aanBOd VO         
Smaakles           x 40 50 
ecologisch veldwerk          x x 40 50 
Water, bodem          x x 40 50 
Flora, fauna          x x 40 50 
divers aanbod          x x 40 50 
zie pdf         
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aanMelden en reserveren      

u Kunt De actIVIteIten en LeSMaterIaLen uIt DIt natuurMenu reSerVeren DOOr:
•	 Tijdens	kantooruren	te	bellen	met	0495 52 48 93.
 Ook voor eventuele vragen over de activiteiten, lesmaterialen en reservering kunt u contact opnemen 

met de coördinator of beheerder.
•	 Een	e-mail	te	sturen	naar info@nmcweert.nl met vermelding van uw naam school, groep, 
 het aantal leerlingen en enkele voorkeursdata.

De activiteiten staan ook beschreven op onze website www.nmcweert.nl. 
Klik op de openingspagina op Onderwijs en vervolgens op Basisonderwijs of Voortgezet Onderwijs. 
Hier vindt u het overzicht van de activiteiten en door op de activiteit te klikken de informatie.


