
Een nieuw schooljaar, 
een nieuwe start
Op 14 september verhuizen wij van onze noodlocatie naar Het Groene Huis. Het gebouw is dan 
nog grotendeels leeg en de directe omgeving is kaal. Stap voor stap wordt het gebouw verder 
ingericht: eerst de educatieve ruimtes en daarna de tentoonstellingsruimte. Tegelijkertijd wordt 
de buitenruimte aangepakt. Dat betekent dat er overdag allerlei mensen in en om het gebouw 

aan het werk zijn. Het Groene Huis is dan nog gesloten voor publiek en 
schoolgroepen. Wel wordt het gebouw ’s avonds beperkt gebruikt voor 
lezingen en vergaderingen. Vanaf half december kunnen we weer pu-
bliek ontvangen en na de kerstvakantie gaan ook de themalessen weer 
van start. Vanaf dan is iedereen welkom om het nieuwe, CO2 neutrale 
gebouw te bezoeken en de interactieve expositie te bewonderen. De 
officiële opening vindt plaats tijdens een feestweek van woensdag  
20 april 2016 tot en met zondag 24 april 2016.
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ALGEMEEN AGENDA

Kinderboekenweek:  7 t/m 18 oktober 2015
Dag van de Duurzaamheid:  10 oktober 2015
Bezorgen leskisten basisonderwijs:  26 oktober 

3 november 2015  
4 januari 2016

Ophalen leskisten:  2 oktober 
13 november 
11 december 2015 
22 januari 2016

Bezorgen materiaalpakket:   
‘Op een grote paddenstoel’  
(kweekset champignons) en  
‘Wat een gezwam’  
(kweekset chiitake):  27 oktober 2015

Terugblik Workshop natuurbeleving  
‘Natuur is overal!’ 

Dag van de 
duurzaamheid 
Op de Dag van de Duurzaamheid, wil de Stichting Urgenda 
laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in 
Nederland al is. Zij roepen mensen en organisaties die met 
duurzaamheid bezig zijn op om van zich te laten horen en 
‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken. Urgenda wil 
duurzaamheid daadwerkelijk versnellen.
Kijk op www.Urgenda.nl bij ‘Dag van de Duurzaamheid’ 
en doe mee. Bedenk één of meerdere acties: Verwarming 
graadje lager, geen weggooiverpakkingen tijdens de pauzes, 
geveltuintje aanleggen, ledlampen indraaien enz. Scholen 
zullen kiezen voor vrijdag 9/10, terwijl eigenlijk 10/10 de Dag 
van de Duurzaamheid is. 
Laat weten dat u meedoet. Meldt de activiteit aan op de site van Urgenda en schakel de pers in. 
Iedereen moet weten dat er veel mensen zijn die werken aan duurzaamheid.

In Amersfoort grijpt het Platform Amersfoort Duurzaam de Dag van de Duurzaamheid aan om een 
week lang aandacht te vragen voor duurzaamheid. Kijk op www.amersfoortduurzamestad.nl wat 
er in Amersfoort te doen is en om je eigen activiteiten aan te melden.  

Afgelopen mei volgden 40 pedagogisch medewerkers (PM-ers) 
van BSO Plekkey een workshop natuurbeleving van het CNME. 
De workshop vond plaats op hun eigen locatie, zodat de PM-ers 
in hun eigen werkomgeving aan de slag konden. Eerst haalden 
de PM-ers samen herinneringen op aan natuurervaringen uit 
hun jeugd. Mooie verhalen over wat natuur met en voor kinde-
ren doet. Daarna ging de groep naar buiten. De PM-ers konden 
daar zelf ervaren hoe simpele maar krachtige activiteiten kinde-
ren kunnen stimuleren de natuur te beleven. Zo deden ze het 
speurdersspel dat overal, in elk seizoen, met elk type kind kan 
worden gespeeld en dat medewerkers passend kunnen maken 
aan hun eigen voorkeur. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar 
zoals één van de deelnemers het verwoordde: “Ik wist niet dat 
stimuleren van natuurbeleving zo eenvoudig kon zijn”. Natuur-
beleving is eenvoudig én belangrijk. Want een ding is zeker: elk 
kind dat verwonderd is door de natuur, zal sneller goed voor de 
natuur en de eigen leefomgeving zorgen. Bovendien is spelen 
in de natuur goed voor de ontwikkeling van kinderen: Groen 
doet Goed! Steeds weer blijkt dat de houding van de Pedago-
gisch Medewerker belangrijk is om aandacht voor natuurbele-
ving in de opvang te stimuleren. Een praktische workshop als 
deze kan hen daarbij helpen. 
Heeft u ook interesse in een workshop natuurbeleving? Mail 
voor informatie cnme@amersfoort.nl of bel 033-4695205.

BSO

http://www.Urgenda.nl
http://www.amersfoortduurzamestad.nl
mailto:cnme@amersfoort.nl


BASISONDERWIJS

Reserveren themalessen, leskisten 
en materiaalpakketten 
Al 73 Amersfoortse basisscholen hebben tussen mei en eind augustus samen ruim 
800 lessen en producten gereserveerd. . Bij de themalessen is tot nu toe vooral het 
“Eendenpad” populair en bij de leskisten “Braakballen” en de nieuwe leskist “Plas-
ticsoep, linke soep”.  
Tot 1 september waren de scholen gebonden aan een maximum aantal reserverin-
gen om iedereen de gelegenheid te geven een aantal producten af te nemen. Vanaf 
begin september vervalt dit maximum. Zijn er dus wensen om meer producten (bij-
voorbeeld themalessen, excursies, leskisten of materiaalpakketten) af te nemen, ga 
dan snel naar www.nmegids.nl/amersfoort.  Ook voor scholen die nog niets hebben 
gereserveerd, zijn er nog leskisten en (thema)lessen beschikbaar. 

Let op: reserveren = komen!  
Veruit de meeste scholen die zich aanmelden voor een bepaalde activiteit, 
zoals een themales, een bezoek aan de imker, de les ‘Een ochtend in de 
middeleeuwen’, een excursie naar de boerderij, zijn op het juiste moment op 
de juiste plaats aanwezig. Dat is fijn want de materialen zijn klaargezet, de be-
geleider staat klaar en heeft geen andere afspraken gemaakt en soms heeft de 
organisator een begeleider ingehuurd. Niets staat dan een mooie en leerzame 
activiteit in de weg. 
Toch gebeurt het dat groepen op het laatste moment afzeggen of niet komen. 
Dat betekent dat de begeleider werk voor niets heeft gedaan en in een aantal 
gevallen ook onnodige kosten heeft gemaakt.
De excursies waarvoor kosten verschuldigd zijn, worden daarom in rekening 
gebracht; ook als de groep niet komt! 
U kunt gereserveerde lessen tot een maand van te voren kosteloos afzeggen. 
Daarna bent u 50% tot 100% van de kosten verschuldigd, afhankelijk van de 
aanbieder en het moment van afzeggen.  

Zet daarom aan het begin van het schooljaar alle gereserveerde activiteiten 
in uw agenda. U kunt uw NME-contactpersoon vragen naar een overzicht dat 
eenvoudig uit het reserveringssysteem kan worden gehaald. U doet dat door 
in te loggen in de NME-gids en rechtsboven in het scherm op bestellingen te 
klikken. Dan ziet u een overzicht dat u uit kunt printen.Daarnaast ontvangt u 
van ons minimaal twee weken van te voren een herinneringsmail. 

Het werven van begeleiders
Vaak noemen leerkrachten gebrek 
aan begeleiders als reden om niet 
naar de excursie- of leslocatie te 
komen. Dat is jammer omdat veel 
(groot)ouders het leuk vinden 
om met de klas van hun (klein)
kinderen op stap te gaan, wanneer 
ze de kans krijgen om dit op tijd te 
regelen. Zet daarom aan het begin 
van het schooljaar alle activitei-
ten in uw agenda’s en ook het 
moment dat u met het werven van begeleiders wilt beginnen. Doe dat op tijd en op 
een manier die bij uw school past. Sommige scholen werken met een klassenmoeder 
die alles regelt, andere scholen hangen op voorlichtingsavonden intekenlijsten op 
en vragen hulp via de mail of nieuwsbrief. Bent u vroegtijdig begonnen met werven 
van hulp en krijgt u het toch niet voor elkaar, neem dan contact op met het CNME, 
misschien hebben wij een oplossing. Als u vragen heeft, mail dan met  
cnme-scholen@amersfoort.nl of bel met 033-4695205.

Rectificatie
Anders dan in de nieuwsbrief van 
april 2015 stond, kunnen scholen in 
Amersfoort niet gratis deelnemen 
aan de Groentoer van de ROVA. U 
kunt wel een afspraak maken om een 
rondleiding te krijgen op het afval-
brengstation in Amersfoort. Dit is een 
mogelijkheid om het onderwerp ‘afval’ 
aanschouwelijk te maken, bijvoor-
beeld bij een project over (zwerf )afval. 
Leerlingen zien de diverse afvalver-
zamelbakken en horen waarom dat 
allemaal gescheiden wordt.

http://www.nmegids.nl/amersfoort
mailto:cnme-scholen@amersfoort.nl


Leskist ‘Plasticsoep, linke soep’
Het CNME heeft dit schooljaar 2 exemplaren van de leskist ‘Plasticsoep, linke soep’ in het aan-
bod. Alle geplande uitleenmomenten zijn volgeboekt!
Blijkbaar vinden leerkrachten het uitdagend om met een nieuwe leskist te werken. Het 
thema is natuurlijk ook razend actueel. Willen we de aarde duurzaam bewonen, met het oog 
op generaties na ons, dan zullen we meer moeten denken in kringlopen. Afval moet een 
grondstof zijn. Plasticafval moet onze leefomgeving dus niet vervuilen. We kunnen wat doen 
aan de plasticsoep door gewoon plastic te recyclen. Verder leren de kinderen wat bioplastics 
zijn en wat de voordelen daarvan zijn.
Voor de zomervakantie is deze leskist op een basisschool uitgeprobeerd en de juf was 
enthousiast. Op grond van die pilotles zijn er daarna ter verbetering wat veranderingen 
aangebracht. We zien dit eerste jaar als ‘proefdraaien met deze leskist’ en hopen daarom dat 
elke leerkracht die met de leskist aan de slag gaat de speciaal voor deze leskist opgestelde 
evaluatievragen beantwoordt.

BASISONDERWIJS

Leskisten voortaan bezorgd  
en opgehaald!
Dit schooljaar krijgt u de gereserveerde leskisten en materiaal-
pakketten op school bezorgd. Een koerier komt de materialen 
ook op de afgesproken datum weer ophalen. De bezorg- en 
ophaaldatum en -locatie staan vermeld in de herinneringsmail 
die uw school van ons ontvangt. Het is belangrijk dat u deze 
controleert zodat de kist goed bezorgd kan worden. Zorgt u 
er alstublieft ook voor dat de leskist op de ophaaldag op de 
afgesproken locatie  klaar staat om meegenomen te worden 
door de koerier.
Om het vervoer te vereenvoudigen zijn alle alle houten leskisten 
vervangen door kunststof boxen. De leskist ‘Marij de bij’ is een 
houten leskist gebleven. Bovendien staan alle leskisten en ma-
teriaalpakketten in het Groene Huis. Op de locaties ‘Stadsboer-
derij De Vosheuvel’ en ‘Natuurboerderij De Brinkhorst’ zijn geen 
leskisten meer aanwezig.
Let op: Neem voor alle vragen en opmerkingen die betrekking 
hebben op de leskisten en de materiaalpakketten contact op 
met het CNME Landgoed Schothorst in Het Groene Huis. Mail 
met cnme-scholen@amersfoort.nl of bel met 033- 4695205.

Bij ‘De Groene Belevenis’ in Leus-
den kunnen ook de Amersfoortse 
scholen 17 verschillende tech-
niekdozen huren. Daarover heeft 
de NME organisatie uit Leusden 
eind augustus de basisscholen 
geïnformeerd. Kosten per doos 
€33,10 en bij sommige dozen 
komen daar kosten per kind 
bij. De dozen kunnen worden 
opgehaald in Leusden of kunnen 
tegen een vergoeding worden 
bezorgd. Over de inhoud van de 
dozen, de wijze van reserveren 
en de voorwaarden verwijzen wij 
naar hun brief of naar hun web-
site www.degroenebelevenis.nl

Wetenschapper in de klas?

Wil je als leerkracht aan de slag met wetenschap in de klas? 
Werk je aan een project, waarbij je nog op zoek bent naar een 
leuke afsluiter? Of wil je juist een nieuw thema op een origine-
le wijze introduceren? Neem dan contact op met het weten-
schapsknooppunt ( wkwu@mailing.wageningenur.nl) van 
de Wageningen Universiteit. In overleg wordt er dan samen 
gekeken naar de mogelijkheden voor een Wetenschapper in 
de klas of voor een bezoekje aan Wageningen University. 
Let op: het kan even duren voordat er een geschikte weten-
schapper is gevonden. Neem dus ruim van tevoren (minimaal 
6 weken) contact met het wetenschapsknooppunt op. Kosten: 
200 euro per klas, exclusief reiskosten van de wetenschapper.

Techniek-
dozen 
Leusden 

mailto:cnme-scholen@amersfoort.nl
http://www.degroenebelevenis.nl
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wetenschapsknooppunt/Contact-met-het-Wetenschapsknooppunt.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wetenschapsknooppunt/Contact-met-het-Wetenschapsknooppunt.htm
mailto:wkwu@mailing.wageningenur.nl


BASISONDERWIJS

De kinderboekenweek van 7 t/m 18 oktober 2015 heeft dit jaar het thema: NATUUR, WETENSCHAP EN 
TECHNIEK. Het motto is: RAAR MAAR WAAR. 
Dat komt mooi uit! Leerkrachten basisonderwijs die voor in die periode een leskist gereserveerd heb-
ben, kunnen de activiteiten mooi laten aansluiten op de Kinderboekenweek en verbinden aan een taal- 
of leesactiviteit. Een leuk idee voor een taalactiviteit: een spannend fantasieverhaal schrijven n.a.v. de 
leskist. Daarna kunnen de verhalen worden voorgelezen en gebundeld om ze later nog eens te lezen.
Met onderstaande tips helpen we u aan wat ideeën. Van nu tot de Kinderboekenweek heeft u nog 
voldoende tijd om er een geweldige week van te maken. Maak bijvoorbeeld een keus uit onderstaande 
boeken en bestel ze op tijd in de winkel of via internet of reserveer ze in de bibliotheek. Beoordeel zelf 
voor welke leeftijd de boeken geschikt zijn. Het laatste boek hieronder kunnen kinderen vanaf ca. 8 jaar 
zelf lezen. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar. De overige boeken kunnen de kinderen waarschijnlijk vanaf 9 jaar 
zelf lezen. Dit is natuurlijk afhankelijk van leesvaardigheid en interesse.

Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie, vrijdag 20 november 
2015 in Lunteren 
kosten: Bij inschrijving tot 1 oktober €187,00  
 
Kan je over water lopen? Wat gebeurt er in je lijf als je verliefd 
wordt? Hoe laat de zon een auto rijden? 
Kom naar dé landelijke Natuur, Wetenschap en Techniekconfe-
rentie voor het basisonderwijs op vrijdag 20 november. Leer hier 
hoe je inspeelt op kindervragen over zonne-energie, oppervlak-
tespanning, het heelal, verliefdheid, slangen en nog veel meer. 

Je hebt keuze uit 36 praktische workshops en inspirerende le-
zingen voor leerkrachten en directeuren. Durf je de uitdaging 
aan te gaan om seksuele voorlichting te geven in groep 3? Hoe 
kun je diervriendelijk proefjes doen met spinnen? Onderzoeken, 
ontdekken en ontwerpen is reuze spannend en sensationeel 
voor leerlingen, maar soms juist voor jezelf. Ga de uitdaging aan 
en laat jezelf inspireren en motiveren op de NWT-conferentie 
van Biologie Plus. 
Voor meer informatie: www.biologieplusschool.nl

Conferentie 2015 ‘Spanning & sensatie’

Wonderwel  
Het boek ‘Wonderwel’ van Hans Wilschut kost €14,95. Het bevat verhalen over drinkwater, het riool, 
elektriciteit, voedsel, aardgas en afval. Op een bijbehorende website vinden de kinderen interessante 
informatie en filmpjes. De kinderen worden gestimuleerd om zelf proefjes te doen.

Het raadsel van alles wat leeft
Het boek ‘Het raadsel van alles wat leeft’ van Jan Paul Schutten kost € 24,95 Het heeft in 2014 4 prijzen 
gewonnen, waaronder de gouden griffel en de gouden penseel. Het gaat over het wonder van het 
leven en de evolutie. Het gaat over cellen, pantoffeldiertjes, bacteriën, robots en ons mensen. Het is 
leerzaam, mooi en grappig. Qua inhoud past het perfect bij het thema van de kinderboekenweek.

Einstein voor kids 
In dit boek van Frank van Ark (€ 12,95) staan tal van proefjes die je kunt doen. Kinderen zijn nieuws-
gierig en zullen veel plezier beleven aan dit boek. De spullen die de kinderen nodig hebben zijn niet al 
te moeilijk te verzamelen. Maakt u een circuit van proefjes in het klaslokaal?

Een heel kleine geschiedenis van bijna alles
Sommige kinderen zitten vol vragen en willen alles weten. Voor sommige van dat soort kinderen zou 
dit een goed boek kunnen zijn. De schrijver: de Amerikaan Bill Bryson. Het boek kost € 19,99. Dit boek 
is een zilveren griffel winnaar.

Zo leven de dieren om ons heen 
Een al wat ouder boek van Jannes de Vries voor de prijs van € 12,95. Hij geeft in dit voorlees-, lees- en 
kijkboek antwoord op veel vragen van kinderen over dieren in huis, de tuin, het veld, het bos, het 
water in onze omgeving.

https://docs.google.com/forms/d/1NknwAbgrrJ7iqz6hOUBMNF_COiH5SapQG3R_CYk9Y8M/viewform
http://www.biologieplusschool.nl
http://www.wonderwel.nu/
http://www.bol.com/nl/p/het-raadsel-van-alles-wat-leeft/9200000009984599/?bltg=itm_event%3dclick%26pg_nm%3dpdp%26slt_id%3dprd_reco%26slt_nm%3dproduct_recommendations%26slt_pos%3dC1%26slt_owner%3dccs%26itm_type%3dproduct%26itm_lp%3d2%26itm_id%3d9200000009984599%26itm_role%3din
http://www.bol.com/nl/p/einstein-voor-kids/1001004002500785/?bltg=itm_event%3dclick%26pg_nm%3dpdp%26slt_id%3dprd_oft%26slt_nm%3dproduct_often_bought_together%26slt_pos%3dC2%26slt_owner%3dRS%26itm_type%3dproduct%26itm_lp%3d5%26itm_id%3d1001004002500785%26itm_role%3din
http://www.bol.com/nl/p/een-heel-kleine-geschiedenis-van-bijna-alles/9200000002212595/?bltg=itm_event%3dclick%26pg_nm%3dpdp%26slt_id%3dprd_oft%26slt_nm%3dproduct_often_bought_together%26slt_pos%3dC2%26slt_owner%3dRS%26itm_type%3dproduct%26itm_lp%3d1%26itm_id%3d9200000002212595%26itm_role%3din
http://www.bol.com/nl/p/zo-leven-de-dieren-om-ons-heen/9200000002313117/?bltg=itm_event%3dclick%26pg_nm%3dpdp%26slt_id%3dprd_reco%26slt_nm%3dproduct_recommendations%26slt_pos%3dC1%26slt_owner%3dccs%26itm_type%3dproduct%26itm_lp%3d1%26itm_id%3d9200000002313117%26itm_role%3din 
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BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS 

E-waste race Amersfoort   
De E-waste race gaat in het begin van het nieuwe schooljaar 2015-2016 weer 
van start in de gemeente Amersfoort. Na het succes van de vorige jaren zullen 
dit jaar tien basisscholen het tegen elkaar opnemen om zoveel mogelijke 
elektronisch afval in te zamelen!  
Vorig jaar deden 9 teams van 5 basisscholen mee aan de E-waste race. Ze 
wisten toen 5445 kg klein elektronisch afval in te zamelen. Dit jaar hopen we 
deze hoeveelheid minstens te evenaren!  
De deelnemende scholen nemen het tegen elkaar op om in vier weken zoveel 
mogelijk kleine kapotte elektronische apparaten (ook wel e-waste genoemd) 
in te zamelen. Hiermee zetten ze zich in voor het milieu door eraan bij te 
dragen dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen en er minder 
grondstoffen uit de aarde hoeven te worden gehaald. Ook leren de deelne-
mers over de afvalproblematiek die schuil gaat achter onze elektronische 
apparaten en maken ze bovendien kans op een schoolreis. 
 

Holland, Natuur 
in de delta 

Na het grote succes van de natuurfilm De 
Nieuwe Wildernis werken de makers van 
deze film op dit moment aan de opvol-
ger: Holland, natuur in de delta. Deze 
gaat op 21 september in première. De 
nieuwe film Holland, natuur in de Delta is 
een (her)ontdekking van Nederland. Een 
ode aan onze rivieren en kustgebied en 
de rijke natuur die zij onze delta brengen, 
in alle kracht, raadselen en schoonheid. 
Het is een film die ons als nooit tevoren 
de dynamiek en de veerkracht van het 
land waarin wij leven zal tonen. 
Kijk voor meer informatie op de website. 
Lesmateriaal voor de bovenbouw van het 
basisonderwijs en voor de onderbouw 
van het VO kunt u aanvragen op: 

U kunt ook helpen! 
Op de website www.ewasterace.nl kunt u 
gemakkelijk vanuit huis uw oude kleine elek-
tronica aanbieden om bij u thuis op te laten 
ophalen. De kids verzamelen op deze manier 
punten om een schoolreis te kunnen winnen. 
Zo maakt de E-waste race recyclen leuk en 
gemakkelijk! De E-waste race zal plaatsvinden 
tussen 21 september en 16 oktober. Meer 
informatie is te vinden op www.ewasterace.nl

Energy Challenges Amersfoort
Met Energy Challenges krijgen scholen op inspirerende en leerzame wijze grip 
op hun energieverbruik. Energy Challenges is een serious game voor basis- en 
voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs en enthousiasmeert  jongeren voor 
de thema’s energie, techniek en duurzaamheid. Gedrag en techniek komen samen 
en jongeren maken het verschil.  
Hoe werkt het? 
Leerlingen kunnen zeven Energy Stars behalen door het opzetten van een cam-
pagne, het organiseren van events en het bedenken van slimme en concrete op-
lossingen om energie te besparen in het eigen schoolgebouw. Eigenaarschap en 
zelf doen door de scholieren staat centraal. Tegelijk adviseren techniekstudenten 
van MBO en HBO, onder begeleiding van experts uit het bedrijfsleven, de jongeren 
en schoolleiding over eenvoudige én verdergaande maatregelen om te besparen 
op het energieverbruik van de school. De meetapparatuur wordt eigendom van 
de school. Zelfs goed geïsoleerde, nieuwbouwscholen kunnen een besparing 
boeken op de energierekening! Na de zomervakantie werken de verschillende 
contactpersonen van de Energy Challenges de opzet met de scholen verder uit.  
Heeft u interesse voor deelname of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij 
lia.bouma@energychallenges.nl, telefoonnummer 06- 47649154. 

GEDRAG EN 
TECHNIEK KOMEN 

SAMEN EN 
JONGEREN MAKEN 

HET VERSCHIL.  

http://hollanddefilm.nl/delta-de-klas-
inschrijving/

http://www.ewasterace.nl
http://www.ewasterace.nl
mailto:lia.bouma@energychallenges.nl
http://hollanddefilm.nl/delta-de-klas-inschrijving/
http://hollanddefilm.nl/delta-de-klas-inschrijving/


Corderius Schoon!!
Op 2 juli jl. heeft het Corderius College in samenwerking met de 
gemeente Amersfoort en Nederland Schoon in het kader van de 
maatschappelijke stage (Mas)een opschoon-actie georganiseerd 
voor alle leerlingen uit leerjaar 2. Het belangrijkste doel  hiervan 
was de leerlingen bewust te maken van het zwerfafval-vraagstuk.  
Deze leerlingen gingen uitgerust met vuilniszakken, prikkers, 
hesjes en handschoenen op een zelfgekozen plek zwerfafval 
opruimen. Vaak was dat in hun eigen omgeving of de (fiets-)
route van school naar huis. In de mentoruren van de maand juni 
is er veel aandacht besteed aan de voorbereiding hiervan.  
Op 30 juni was de aftrap door Peter Smit van de Stichting Klean. 
Peter hield voor alle 300 leerlingen in het paviljoen van de 
school een presentatie over zwerfafval  om hun meer bewust te 
maken van de omvang van de problemen van zwerfafval. 
Op de Mas-dag hebben er ook groepen leerlingen een rond-
leiding gehad bij de ROVA en de kringloopwinkel.  En enkele 
groepen hebben op station Amersfoort een enquête gehouden.  
Na afloop hebben ze op school hun ervaringen aan elkaar 

VOORTGEZETONDERWIJS 

Wie schrijft dit schooljaar het beste profielwerkstuk over energie 
en duurzaamheid van Amersfoort? Iedere eindexamenleerling 
HAVO of  VWO wiens profielwerkstuk een raakvlak heeft met 
energie of duurzaamheid mag meedoen.  Daarvoor moeten de 
leerlingen) een digitale kopie van het profielwerkstuk insturen 
voor 1 maart 2016 en een korte presentatie (maximaal 2 minu-
ten) houden op de dag van de prijsuitreiking medio april 2016  
Wilt u deze competitie bij uw leerlingen onder de aandacht 
brengen, dan kunt u contact opnemen met Magda Fafara  
ma.fafara@amersfoort.nl . We zorgen zo nodig voor een korte 
uitleg aan de leerlingen op school.  
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Rotary Club Amers-
foort-Stad en het CNME  met als doel leerlingen uit te dagen om 
zich in duurzaamheid te verdiepen. Deze wedstrijd organiseren 
we voor het derde jaar. Vorig schooljaar mocht de wethouder 
de prijs uitreiken aan leerlingen van het Hooghe Landt College. 
Eline, Mei en Lotte presenteerden hun project ‘Blue Battery’ en 
werden de trotse winnaars van de Wedstrijd Duurzame Profiel-
werkstukken. En daar bleef het niet bij. Vervolgens  wonnen ze 
de eerste prijs tijdens Knappe Waterhoofden 2015. In augustus 
representeren ze Nederland op de Junior Water Prize in Stock-

holm. De ‘Blue Battery’ 
is een duurzame batterij 
waarin via een chemische 
reactie elektriciteit wordt 
opgewekt.

Wedstrijd Duurzame  
Profielwerkstukken 2015-2016

Veldwerk bij CNME voor 
voortgezet onderwijs
Afgelopen voorjaar/zomer 
periode hebben verschillen-
de Amersfoortse middelbare 
scholen een projectdag of –
week bij het CNME gehou-
den.  De docenten konden 
kiezen uit de volgende 
veldwerkmogelijkheden:  
fietsexcursie ‘Mooi Hoog-
land-West’, een vakoverstij-
gend project aardrijkskunde, 
biologie en geschiedenis  
volgens de ‘Leesbaar Land-
schap methode’ ,
 ‘Mooi Landgoed Schot-
horst’, biologieopdrachten 
in praktijk. Daarnaast waren er ook lessen op maat op het 
middeleeuws erf  (geschiedenis) en bij de Sterrenwacht 
(sterrenkunde). 
Ook dit schooljaar ontvangen wij graag middelbare scholen 
voor veldwerk. De eerste aanvraag voor komend voorjaar is 
al binnen. Komende maanden gaat het CNME de bestaande 
Amersfoortse projecten over natuur en duurzaamheid voor 
het voortgezet onderwijs in kaart brengen. Daarnaast willen 
we nieuwe projecten gaan ontwikkelen i.s.m. middelbare 
scholen en verschillende partners uit de stad zoals Doezo, 
Sterrenwacht of Dierenpark Amersfoort. Heeft u interesse om 
betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe projecten, 
dan kunt u contact opnemen met ma.fafara@amersfoort.nl ; 
tel.: 06-52535576. 

gepresenteerd en vastgelegd in het portfolio. 
Het project is met dank aan Nederland Schoon, de gemeente 
Amersfoort en alle mentoren en leerlingen een groot succes 
geworden. Volgend jaar mei  zal er een vervolg komen. 
Voor informatie of vragen over mogelijkheden voor acties in het 
kader van zwerfafval kunt u contact opnemen met Irma Wisman 
van de gemeente Amersfoort, e-mail irm.wisman@amersfoort.nl 
of mobiel 06 51304094.

Eline, Mei en Lotte ontvan-
gen hun prijs van Wethou-
der Bertien Houwing.
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ADRESSEN

Algemeen e-mailadres: cnme-scholen@amersfoort.nl

CNME Landgoed Schothorst
Contactpersonen: Sjoke Bosch, Joost Buddingh, Magda Farfara 
en Brigit Kuypers
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
T (033) 469 52 05

Locatie De Brinkhorst
Contactpersoon: Joost Buddingh
Wageningseberg 43, Amersfoort
T (033) 469 52 08

Gedrag 
Tijdens dit project volgden de studenten een lessenserie over o.a. 
de afbreektijden van zwerfafval en wat de gevolgen hiervan zijn 
voor het milieu, én voor onze portemonnee! De studenten hebben 
zelf onderzocht welk zwerfafval op en rondom de school te vinden 
is en hoe het komt dat het niet gewoon in de prullenbak wordt 
gegooid. Hiervoor hebben zij verschillende mensen geïnterviewd: 
buurtbewoners, kantinepersoneel, conciërges, medestudenten en 
docenten. Zo kwamen de studenten er achter dat zwerfafval vaak 
veroorzaakt wordt door stoer of lui gedrag, maar ook omdat er 
op sommige plekken te weinig prullenbakken staan. Bijvoorbeeld 
langs de snoeproutes.

Samen opruimen 
Onder begeleiding van een expert hebben de studenten nage-
dacht over hoe je het gedrag kan beïnvloeden, zodat afval toch 

Studenten ruimen zwerfafval op
Vóór de zomervakantie heeft een 30-tal studenten van het Business & Administration College 
van het ROC Midden Nederland met veel succes het proefproject ‘terugdringen zwerfafval 
rondom school ‘ afgerond. Het project startte met een bezoek van de heer Tigelaar, wethouder 
Milieu van de gemeente Amersfoort. Hij vertelde hoe belangrijk het is om zwerfafval rondom de 
school en in de buurt te verminderen. “We weten dat mensen zich veiliger voelen in een schone 
buurt en dat jongeren zich socialer gedragen op een schoon schoolplein.”  

netjes in de prullenbak komt. Van alle verschillende ideeën kreeg 
het organiseren van een gezamenlijke opruimactie de meeste 
stemmen. Het liefst samen met de hele school en de buurt. In het 
proefproject hebben de studenten van de klassen AD1A en AD1B 
het goede voorbeeld gegeven: zij zijn met elkaar gaan prikken.  
De afsluiting van het project toonde de school voldoende redenen 
om op een positieve manier en gezamenlijk actief te blijven voor 
een schone leer- en woonomgeving voor iedereen. Dit proefpro-
ject werd mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het ‘Amersfoort 
Gewoon Schoon’ programma, dat zich – samen met partners in 
de stad – richt op het voorkomen en terugdringen van zwerfafval. 
In de komende periode bekijkt het ROC samen met de gemeente 
hoe dit thema jaarlijks in het lesprogramma terugkeert.
Heeft u ook een projectidee?  
Mail naar: gewoonschoon@amersfoort.nl.
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