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Project:  

Een vaar- en avonturentocht op het Naardermeer. Op school worden een aantal opdrachten 
uitgevoerd ter voorbereiding van de vaartocht.  

 

Doelgroep: 

- Basisschoolleerlingen: groep 6, 7, 8, leeftijd 8 – 12 jaar.  

 

Korte omschrijving 

De leerlingen ontvangen op school een brief van de geheimzinnige meneer JvdK, die woont in 
het Naardermeer. Hij leert de kinderen over de natuur, waardoor ze ‘Meer’Mens kunnen 
worden. Ter voorbereiding wordt op school een lespakket doorgesproken (4 lessen). Tijdens 
deze lessen wordt een dilemmaspel gespeeld, waarin stil wordt gestaan bij keuzes omtrent 
natuur en milieus. 

Tijdens de vaartocht wordt aangemeerd bij de Eendenkooi. Hier krijgen ze een cursus 
‘Meer’Mens. Met materialen uit de wetenschapskist en de kunstenaarskist gaan de leerlingen 
in kleine groepjes met de opdrachten aan de slag. Ze maken natuurschilderijen, een 
natuurgedicht, luisteren naar vogels en doen onderzoek naar het water met schepnetjes. Door 
het uitvoeren van de opdrachten verzamelen ze letters. Als ze de opdrachten juist hebben 
uitgevoerd zijn ze ‘Meer’ mens geworden. Net als de meneer JvdK, die woont in een oud 
kooikershuisje bij de Eendenkooi.  

 

Uitganspunten:  

• De kinderen beleven op een positieve manier de natuur van het Naardermeer en 
daarmee de natuur in een plas-dras omgeving. 

• Door het prikkelen van nieuwsgierigheid en de verwondering voor natuur 
bevorderen van bewustzijn van de schoonheid en nut van natuur(gebieden). 

• De kinderen naar hun eigen rol laten kijken met betrekking tot problemen in de 
natuur het milieu en daar een positieve bijdrage aan laten leveren. 

 

Voorwaarden:  

• Het lespakket moet op school worden voorbereid. 
• De gids leidt de excursie, de leerkracht en/of de begeleiders zijn verantwoordelijk 

voor de orde in de groep. 
• Het maximale aantal leerlingen is 30 plus ca. 5 begeleiders.  

 

Tijdsduur:  

Ca. 3 uur.  

 

Plaats: 

Boerderij Stadzigt, Meerkade 2, Naarden.  

 

 
Vragen en reserveren:  
Ledenservice Natuurmonumenten  
Email: ledenservice@natuurmonumenten, Telefoon: 035-6559955 


