
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verse groenten van het schoolplein? Dat kan!  
5 scholen in Ede kunnen in voorjaar 2019 meedoen met 'Klasse Moestuin'. Dan zaait, verzorgt en 
oogst één klas in één voorjaar met plezier hun eigen verse groente op school. 
 
De leerlingen tuinieren in vierkante meter bakken op het schoolplein, met groentesoorten die voor 
de zomer geoogst kunnen worden. Dankzij subsidie van gemeente Ede kunnen in het voorjaar 
van 2019 vijf nieuwe scholen meedoen aan het project ´Klasse Moestuin´. 
NME-centrum Het Groene Wiel organiseert en begeleidt het project. 
  
De school krijgt: 

 3 moestuinbakken, inclusief grond, gereedschap en zadenpakket, alles van goede kwaliteit. 

 handleiding, boek en kinderboek over het tuinieren in bakken. 

 een workshop in februari 2019, ook voor ouders en begeleiders. 

 persoonlijk advies over jullie klasse moestuin (max. 4 uur). 
 
De school: 

 investeert 2 uur per week in de periode februari – juli 2019, in het begin wat meer. 

 heeft de intentie om de Klasse Moestuin na dit jaar zelfstandig op jullie school voort te zetten. 

 zorgt voor voldoende begeleiding bij het schooltuinieren. Hulp van 3 à 4 ouders/begeleiders die 
een of twee keer per maand willen helpen is fijn.  

 
Jullie oogsten: 

 Lof en lekkere groentes 

 Enthousiaste leerlingen. 

 Voedseleducatie in de praktijk 
 
Kosten  
Deelname is kosteloos, gemeente Ede maakt het project mogelijk vanuit de Visie Food. 
Er kunnen maximaal 10 scholen meedoen, met 1 klas per school. Voorwaarde is dat de school na dit 
jaar de Klasse Moestuin wil voortzetten. 
 
Aanmelden? 
Scholen in Ede kunnen zich met maximaal één groep via de online NME planner, op 
www.groenewiel.nl , je vindt Klasse Moestuin onder Projecten  
We selecteren de 5 deelnemende scholen op volgorde van aanmelding en via een intakegesprek rond 
de hierboven genoemde voorwaarden. 
 
Vragen 
Heeft u vragen, neemt u dan gerust even contact met Het Groene Wiel op via 0317 - 422 041 of 
e.van.oudbroekhuizen@ivn.nl, vraag naar Eveline van Oudbroekhuizen.  

Lekker en gezond eten van jullie schoolplein? 
 
 
 

http://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/nmegids.php?aanbieder=wa&doel=filterede
http://www.groenewiel.nl/
mailto:e.van.oudbroekhuizen@ivn.nl
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Ouders en begeleiders bij de Klasse Moestuin 
 
Als ouder kun je de Klasse Moestuin onder de aandacht brengen bij jullie school.  
Klasse Moestuin is een uitgelezen manier om kinderen positief en actief in aanraking te 
brengen met gezond eten.  
Als jouw school komend voorjaar gaat meedoen met Klasse Moestuin, is hulp van enkele 
ouders of begeleiders welkom. Vooral bij groep 1 t/m 6 is dit zeer wenselijk. Groep 7/8 kan 
misschien al wat zelfstandiger tuinieren 
 
Wat gaan we doen? 
De leerlingen kweken hun eigen groenten van zaadje tot op hun bord.  
We werken met groentesoorten die vóór de zomervakantie geoogst worden.  
 
Per deelnemende school (één klas) is fijn:  

 3 of 4 begeleiders die elk 2 tot 4 uur per maand, leerlingen willen begeleiden bij het 
tuinieren in de periode maart – juli 2019 

 2 handige hulpen om in februari de moestuinbakken in elkaar te zetten en te vullen met grond.  
 

(Nog) geen groene vingers? Geen nood! 
Heb je nog weinig of geen moestuinervaring? Dat is niet erg. Er is een heel duidelijk handboek 
beschikbaar en medio februari 2019 is er een workshop van Het Groene Wiel over het 
schooltuinieren, ook voor ouders en begeleiders.  
 
Wat vragen we? 
Begeleiders: Je begeleidt de leerlingen in groepjes bij het tuinieren. We zaaien groentezaden 
in de bak volgens een uitgekiend systeem. Elke bak heeft 16 vakken, per vak zaaien we een 
groente. Je krijgt informatie over wat, wanneer en in welk vak, we per keer gaan zaaien.  
Het is de bedoeling om de leerlingen zoveel mogelijk zélf te laten doen. Jouw rol is hen te 
helpen waar dat nodig is.  
Handige hulpen: De school krijgt 3 moestuinbakken als bouwpakket. De bakken moeten in 
elkaar worden gezet en gevuld worden met grond. De bakken plaatsen we kort voor de 
voorjaarsvakantie.  
 
Wat je oogst: 

 Lof en lekkere groentes. 

 Enthousiaste leerlingen. 

 Voedseleducatie in de praktijk 
 
Wil je meedoen? 
Geef aan bij je school dat Klasse Moestuin jou een zinvol project lijkt voor de school en wat je 
zelf zou willen bijdragen. Wil je meer weten, neem dan contact op met Eveline van 
Oudbroekhuizen van Het Groene Wiel via 0317 - 422 041 of e.van.oudbroekhuizen@ivn.nl 

https://www.ivn.nl/het-groene-wiel/nieuws/klasse-moestuin-op-edese-basisscholen
mailto:e.van.oudbroekhuizen@ivn.nl

