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EEN WOORDJE UITLEG
Het Vianderdomein werd in 2016 vernieuwd en kreeg een prachtige educatieve
buitenklas.
Ideaal om met de leerlingen naar buiten te gaan in een klasje waar leerlingen
kunnen zitten als het moet, maar ook kunnen leren en ontdekken in het groen.
Voordeel is dat de leerlingen in een vertrouwde omgeving de natuur kunnen
verkennen en zo ook beter onthouden wat ze hebben geleerd.
De buitenklas bevat 7 mooie en interessante educatieve borden. Daarnaast
vind je in het Vianderdomein ook een hoogstamboomgaard met bloemenweide
en een avontuurlijke speeltuin.
Aan elk infobord hangt een lessenpakket vast. Leerkrachten van de lagere
school kunnen deze (vooraf) digitaal raadplegen. Ze vinden onder meer achtergrondinformatie, suggesties voor lessen en opdrachten, werkblaadjes en
Nederlandstalige filmpjes terug over elk thema.
Per bord vinden leerkrachten drie groepen van informatie: ‘basis’, ‘verdieping’
en ‘doe-opdrachten’. Ze kunnen zelf een programma samenstellen op maat
van hun klas.
Via de uitleendienst van de jeugddienst kunnen bijhorende materialen zoals
loupepotjes, zoekkaarten, schepnetjes ... ontleend worden. Deze materialen
zijn afgestemd op de doe-opdrachten en worden gratis ontleend. Zonder dit
materiaal kunnen de doe-opdrachten niet uitgevoerd worden.
De lessenpakketten werden uitgewerkt door het Regionaal Landschap ZuidHageland i.s.m. VIA Sint-Jozef.
De lessenpakketten, doe-opdrachten, online uitleensysteem ... zijn terug te
vinden op www.tienen.be/buitenklas.
Alvast veel plezier!
Jeugddienst Tienen
Sint-Jorisplein 20
tel 016 82 38 64
jeugddienst@tienen.be
www.jeugd3300.be
/jeugddienst.tienen

Situering

Educatieve buitenklas : een overzicht van d
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Educatieve borden
• Elk bord heeft een eigen thema en dient
als vertrekpunt voor een lespakket.
• Elk lespakket bevat achtergrondinformatie,
doe-opdrachten afgestemd op de Viander
en Nederlandstalige filmpjes.
• De lespakketten zijn digitaal beschikbaar
via www.tienen.be/buitenklas en kunnen
aangewend worden als een soort van keuzemenu, waaruit de leerkracht bepaalt wat
hij/zij wil gebruiken voor een lesthema.
• De inhoud van de borden en de lespakketten sluiten aan bij de leerplannen van
de eerste, tweede of derde graad van de
lagere school.

Openluchtklas
De openluchtklas omvat een tafel met 25 zitjes. Hier kan men samenkomen om een buitenles te starten, een inleiding te geven, leerlingen
in groepjes te laten werken ...

Een afdak met zitstammen
Ook dit kan een verzamelplaats zijn met beschutting voor de regen.

Een totempaal met vlinder
Deze totempaal is van ver zichtbaar en ideaal als verzamelpunt.

Een insectenhotel
Dit bevindt zich vlak naast het bord over de honingbijen en solitaire bijen. Beide kunnen gebruikt worden om aan de leerlingen
zaken uit te leggen, te tonen ...

Een wilgentunnel
Een leuke wilgentunnel van de top van de hellingen naar de takkenhoop met kriebeldiertjes.
Op de top van de helling bevinden zich de borden ‘planten’ en ‘vogels’. Op dit punt heeft men een mooi zicht op de bloemenweide,
boomgaard en hagen in het Vianderdomein, alsook op de vijver met
verschillende vogels. De takkenhoop met kriebeldiertjes ligt aan
de andere uitgang van de wilgentunnel. Na uitleg over de kriebeldiertjes aan het bord, kan men de wilgentunnel doorkruisen om de
diertjes effectief te gaan zoeken.

Een uitvalsbasis voor
• Onderzoek boomgaard, kennismaken met fruitrassen in de
boomgaard (via de 19 plantenpaspoorten), fruitles …
• Onderzoek planten en diertjes in de bloemenweide
• Onderzoek bomen en struiken in noordelijk deel Vianderdomein, wateronderzoek, water scheppen in de vijver t.h.v. lavabedden ...

Avontuurlijke speeltuin
En nog een leuk moment om de les af te ronden.

De buitenklas is een initiatief van
de stad Tienen en Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw, met
advies van de Milieuraad (MAR) en
Natuurpunt (kern Tienen) en met
financiële steun van de provincie
Vlaams-Brabant en BEBAT.
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