
 

Vrijwilligers gezocht voor schooltuintjes! 
 

 

 
 

Tussen 1 april en 1 oktober volgen jaarlijks ongeveer 40 klassen van groep 6 schooltuinles.  

Natuur-en Milieu Educatie Haarlem van de Gemeente Haarlem verzorgt in die periode voor iedere groep 

18 schooltuinlessen op één van de schooltuincomplexen.  

Leerlingen krijgen ieder een eigen tuintje van +- 6 m₂ en gaan gewassen planten, zaaien, poten en 

oogsten. Er zijn vier schooltuincomplexen, verdeeld over heel Haarlem. Dit werkt draait voor een groot 

deel op vrijwilligers. Vandaar dat we úw hulp hard nodig hebben! 

 

Wat houdt schooltuinles in? 

De leerlingen leren van alles over de gewassen in hun tuintje, (plaag)dieren op de tuin, bollen en knollen. 

Ook maken ze gezamenlijk groentesoep en kruidenboter maken van de oogst van hun eigen tuintje. Het 

oogsten is altijd een onvergetelijke belevenis. Hoofddoel van de schooltuinlessen is het vergroten van de 

kennis over voedsel, gewassen leren herkennen en proeven, voedselproductie en kennis over de dieren en 

planten op de schooltuin. Op termijn draagt waardering voor en kennis van flora en fauna bij aan een 

duurzame en leefbare omgeving. Groenten en gezond eten bevorderen ook een gezonde samenleving. Je 

eigen wortels van je schooltuintje proef je natuurlijk wel! 

 

Word ook schooltuinvrijwilliger! 

In maart beginnen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, in de klas, maar zeker ook op de 

schooltuinen. In april starten de echte lessen. Er is hulp nodig om de lessen te begeleiden en voor het 

onderhoud van de schooltuintjes. 

Interesse om te komen helpen of in het begeleiden van schooltuinlessen? Groene vingers en uitgebreide 

kennis van het moestuinieren zijn niet noodzakelijk, wel de bereidheid hier meer over te leren. 

 

Als u met de klas mee wilt lopen en helpen  

van uw (klein)kind wilt helpen; ook superfijn! Geef dit 

dan aan bij de leerkracht!! 

 

Meer informatie?  

Neem contact op met Marijke Breugem van NME 

Haarlem via mbreugem@haarlem.nl of bel met: 023-

5115024 

  

 

Er zijn vier locaties van de schooltuinen:  

in het Schoterbos,  

aan de van Dortstraat, 

in de Kortenaerstraat en  

langs de Ringvaart in Schalkwijk  
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