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Natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs

Cursus NME voor leerkrachten
Op 22 maart start de cursus voor NME coördinatoren. Deze is vergelijkbaar met de opleiding van Cist,
voor de cultuur coördinatoren.
De cursus vindt plaats op 22 maart, 19 april en 17 mei. De deelnemers ontvangen na afloop een
certificaat. Niet alleen leerkrachten kunnen zich inschrijven, ook 3de en 4de jaars studenten van de
Pabo, die op een school in Tilburg stage lopen die aan de slag wil met NME, kunnen zich aanmelden.
Ieder kan zich aanmelden via: www.ontwikkelacademie.nu

Herinnering miniconferentie “natuur, milieu en duurzaamheid
in het basisonderwijs”
Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor de miniconferentie van woensdag 24 februari. Deze
wordt om 9.30 uur geopend door wethouder Marcelle Hendrickx.
Tijdens de lezingen krijg je informatie over de mogelijkheden van een groen schoolplein en gebruik
van de schoolomgeving voor je lessen; een voorbeeld van een succesvol leerarrangement over
natuur, milieu en duurzaamheid op basisschool Wandelbos; sociale duurzaamheid,
ouderbetrokkenheid 3.0, participatie en sociale verbinding met de wijk: wat kan dat betekenen voor
een school?
Tot slot zijn er, naast het Natuurmuseum Brabant, het Bewaarde land, BAT, IVN, Groeilokaal,
Educatiepit, Sanglier en RijkenVermaat, aanwezig om te vertellen over hun aanbod, maar ook om
met scholen mee te denken naar wat aansluit bij hun vraag.
Voor meer informatie: www.palet013.nl
Laat je deze kans niet ontnemen en meld je aan via: www.ontwikkelacademie.nu

Voor meer informatie over NME in het basisonderwijs, kunt u contact opnemen met Tineke Vermeer:
tineke.vermeer@tprimair.nl of kijk op www.palet013.nl

Basisschool Jeanne d’Arc is ook klaar met de inrichting van hun
groene schoolplein
Met een buitenlesplaats, een
klimboom en 3 bomen is het
schoolplein van Jeanne d’Arc klaar
voor het nieuwe jaar.
Natuurlijk wordt er in het voorjaar
nog wat laatste groen aangeplant
en ook twee coatings vanuit
Schoolplein 14, maar voorlopig
gaan de kinderen aan de slag op
het schoolplein: zij gaan binnenkort
zelf een tunnel bouwen van
wilgentenen, om daarmee het laatste object van dit groene en sportieve plein vorm te geven.

Nieuws van de gemeente Tilburg:
04.01.2016 Tilburg stimuleert inwoners haar straat te vergroenen
Tilburgers die meer groen in hun straat willen, kunnen vanaf 4 januari een aanvraag doen voor een
boom, struik of plantenbak.
Groen zorgt voor een mooiere leefomgeving en het draagt bij aan een
duurzamer en groener Tilburg. Buurtbewoners die interesse hebben voor
groen in de straat, kunnen met stoepkrijt aangeven in welk deel van de
straat ze het groen willen hebben. Als ze daar een foto van maken, kunnen
ze die posten op de Facebookpagina van Tilburg Knapt Op. Tilburgers zonder
Facebook mogen een idee met foto mailen naar groenestraat@tilburg.nl
Als het wordt goedgekeurd, krijgt de indiener binnen 3 weken bericht.
Voorwaarden
Voorwaarden zijn onder meer dat het groen niet meer dan vijf vierkante meter is, dat de buren het
ook een goed idee vinden en dat het groen niet op een parkeerplek of een stuk van de weg komt. Het
gaat om een tijdelijke actie van een aantal weken.

Voor meer informatie over NME in het basisonderwijs, kunt u contact opnemen met Tineke Vermeer:
tineke.vermeer@tprimair.nl of kijk op www.palet013.nl

