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We gaan met kinderen van groep 5/6 

groenten en fruit zaaien, kweken, 

verzorgen en natuurlijk oogsten. 

Er worden recepten uitgekozen, klaar gemaakt en geproefd.   

Uiteindelijk presenteren de kinderen hun creaties op het Immerloo Park 

Festival, dat op 1 en 2 juli 2017 plaats vindt in Park Immerloo in 

Arnhem-Zuid.

Er wordt gewerkt in moestuinbakken die bij het project geleverd worden. 

Vanuit het project komt een vakdocent Plantenteelt op jullie school. 

Zij verzorgt een startbijeenkomst en vier vervolgworkshops. 

De eigen docent / BSO-leiding krijgt lesbrieven terwijl de kinderen - 

tussen de workshops door - de verantwoordelijk dragen voor hun eigen 

gezaaide plantjes. 

Het project kan zowel binnenschools als buitenschools plaatsvinden. 

Groene Doeners op school is een samenwerking tussen het 
Groene Doeners Festival en het Immerloo Park Festival. 
Het Groene Doeners Festival is een kleinschalig kinderfestival 
in Velp (Gld) gericht op duurzaamheid met groene, lokale 
ondernemers. Ze bieden activiteiten aan kinderen aan 
rondom duurzame ontwikkeling. 
Het Groene Doeners Festival streeft naar 
meer bewustzijn ten aanzien van duurzame 
ontwikkeling bij mensen klein en groot, 
door middel van het planten van zaadjes. 
Met de thema’s verbondenheid, 
samenwerking en ervaren/doen, zijn 
ze een waardevol initiatief.
Immerloo Park Festival richt zich op 
kunst, cultuur en maatschappij en 
ziet de non-conformistische en 
creatieve benadering binnen de 
kunsten als een van de 

mogelijkheden om maatschappelijke dilemma’s van nu 
en in de toekomst aan te gaan, waaronder dilemma’s 
rondom duurzame ontwikkeling Door samen te werken 
worden beide festivals versterkt én samen kunnen we nog 
meer zaadjes planten ter bevordering van duurzame 
ontwikkeling! Bovendien: 
Willen we met zijn allen naar een sociaal-ecologosche 
duurzame samenleving, dan is samenwerking onmisbaar! 

Daarom bieden we, vanuit het 
educatieve programma van het 
Immerloo Park Festival, in 2017 
dit pilotproject aan. Exclusief  op 
basisscholen in de omgeving van 

Park Immerloo.   

Dit project draait om bewustwording, verbinding en ontwikkeling op een actieve manier.  Leren, inspireren, 
en presenteren zijn kernactiviteiten. Het is een ontmoeting en proeverij met “duurzame ontwikkeling”, één 
die kinderen op een eenvoudige manier prikkelt. En zo planten we zaadjes en werken we samen aan een 
mooiere wereld! Het project creëert ook een verbinding tussen leerlingen van scholen in de regio.  
Met dit project krijg je als school een laagdrempelige methode, kennis en materiaal aangereikt om 
“duurzame ontwikkeling” in een educatief  kader in te zetten. De lesbrieven en de moestuinbakken blijven 
in bezit van school waardoor het project herhaald kan worden.    

Ook ouders profiteren van dit project. Naast de al 
genoemde ontwikkelmogelijkheden leert hun kind 
respect te hebben voor natuur, voor wat groen is 
en hun kind zal óók het groen op zijn bord 
op een andere manier gaan bekijken en waarderen. 

   

Kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt en op een andere manier kijken naar voedsel. 

Duurzaamheid wordt op een luchtige en tastbare manier geïntroduceerd en biedt mogelijkheden om 

met kinderen over thema’s rondom duurzaamheid te praten

Kinderen maken op een speelse manier en actief  kennis met hoe planten groeien en hoe je ze 

verzorgt. Zorg je ergens voor, dan voel je je ermee verbonden en heb je er respect voor. 

Door het hele proces van zaaien, verzorgen, oogsten, bereiden en gezamenlijk eten ervaren de 

kinderen  intenser de seizoenen, wat zorgt voor meer verbondenheid met de natuur. 

Het zelf  kweken, zelf  creëren, vergroot het zelfvertrouwen van kinderen en kinderen kunnen

trots zijn op het resultaat.

De kinderen worden geconfronteerd met zaken als volhouden, falen, slagen. 

De kinderen leren samen beslissingen te maken en samen te werken in een project. 

Het leert kinderen probleemoplossend te handelen. 

april mei juni juli

Docenten en begeleiders hoeven het wiel niet zelf  uit te vinden; 

het is een pasklaar project dat meermaals herhaald kan worden. 

Het project biedt de mogelijkheid om met kinderen over 

maatschappelijke en sociale thema’s praten

kijk op www.moestuineducatie.nu 



Er wordt vanuit verschillende instanties, overheden en 
fondsen gesubsidieerd. Het Immerloo Park Festival 
bekostigt daarnaast een deel van de kosten. 
Voor de school zelf  bedragen de kosten €50,- per 
moestuinbak. Aan 1 moestuinbak kunnen 4 à 5 leerlingen 
in groepjes werken. 

Wil je meer informatie of  wil je je opgeven? 

Mail naar groenedoeners@immerlooparkfestival.nl
bel Manon Best : T 06 - 338 78 352 (docent)
of  Bram Kluen T 06 - 30190458 (Immerloo Park Festival)

www.immerlooparkfestival.nl
www.groenedoenersfestival.nl
www.moestuineducatie.nu 

3 april t/m 30 juni 
 
week 14 (3 april)
week 15 (10 april)
week 16+17+18
week 19 (8 mei)
week 20+21+22
week 23 (5 juni)
week 24+25
week 26 (26 juni) 

                                      

Projectperiode       
  
Startbijeenkomst        
1e vervolgworkshop    
     zelfwerkzaamheid     
2e vervolgworkshop  
     zelfwerkzaamheid      
3e vervolgworkshop    
     zelfwerkzaamheid
4e vervolgworkshop      

Totaal workshopuren                                       

Presenteren op Immerloo Park Festival : 

12 weken
  
2 uur
2 uur
 
2 uur
   
 
2 uur
2 uur
  
10 uur

1 & 2 juli 2017


