
Natuureducatie?
  Natuurlijk!
Doe mee aan de nieuwe NME-coördinatorencursus
In het schooljaar 2018 - 2019 geeft het CNME een NME-coördinatorencursus. Deze cursus 
is bestemd voor scholen die Natuur en Milieu Educatie een goede plaats willen geven in de 
school. De deelnemers aan de cursus coördineren NME op hun school en brengen het op 
een hoger plan.

Nadat een leerkracht de cursus heeft gevolgd, kan een school zich A-school noemen. Zo’n 
school onderscheidt zich door een doorlopende leerlijn NME voor alle groepen. Zo krijgen 
leerlingen gedurende hun hele basissschoolperiode een structureel lesaanbod van NME 
producten en doet de school aan duurzaamheid.

De cursus omvat 4 cursusbijeenkomsten van 2 uur in het schooljaar 2018 - 2019 op 
4 woensdagmiddagen van 14.45 tot 16.45 uur: 21 november 2018, 13 december 2018, 17 
januari 2019 en 31 januari 2019 en wordt gegeven in Het Groene Huis.
De cursus richt zich enerzijds op de inhoud van NME en anderzijds op het 
coördinatorschap. Het gaat over allerlei NME-aspecten, maar ook over het ontwikkelen 
van vaardigheden om je taak als coördinator goed te kunnen vervullen.

Inhoud cursus
De volgende onderwerpen komen aan bod:
•   Wat is een NME-coördinator? Het taakprofiel van een NME-coördinator: de taken en 

verantwoordelijkheden worden behandeld. Dat geeft duidelijkheid over het takenpakket 
van een coördinator. En biedt handvatten om deze taak op een professionele wijze te 
vervullen.

•   Het maken van een NME-plan voor de school. 
•   Planning van de NME activiteiten. Het maken van een zogenaamde leerlijn voor de groepen 

1 t/m 8. Dat kan aan de hand van de natuurmethode die op school gebruikt wordt, aan de 
hand van de seizoenen of aansluitend op de schoolthema’s.

•   Het enthousiasmeren van collega leerkrachten.
•   Het uitwisselen van ervaringen.

Wat levert deelname aan de cursus je op?
•   NME krijgt een structureel karakter en dat levert kwaliteit aan je onderwijs.
•   Een school waarvan iemand de NME-coördinatorencursus gevolgd heeft, mag zich voortaan 

A-school noemen. A-scholen mogen een maand eerder dan andere scholen producten 
reserveren uit de NME-gids voor het volgende schooljaar. Daardoor heb je de eerste keus bij 
het reserveren van themalessen, leskisten en excursies naar de boerderij. Je grijpt daardoor  
niet naast ‘nieuwe’ producten, zoals bijvoorbeeld een nieuwe leskist of naast populaire 
leskisten.

•   Een NME-plan voor je school en als onderdeel daarvan de NME-leerlijn.
•   Meer kennis van NME en van producten van het CNME en van andere aanbieders. 
•   Meer kennis over duurzaamheid en hoe je dat een onderdeel van de school kunt laten 

worden.
•   Veel plezier en praktijk om in je klas te gebruiken.

Wat vragen wij van een A-school?
•   De NME-coördinator coördineert de NME-taken. Eventueel samen met een collega-NME-

coördinator.
•   De NME-coördinator krijgt van de school een aantal taakuren om zijn/haar taak te kunnen 

doen. Minimaal 20 uur.
•   De cursist is na het volgen van de cursus de contactpersoon tussen het CNME en de school.

Wat kost je de cursus?
•   € 80,00 voor de 8 uur cursus, inclusief begeleiding, lesmateriaal, koffie en thee
•   8 uur aanwezigheid tijdens de cursus
•   Tijd om een NME-plan en NME-leerlijn te schrijven. Als uitgangspunt krijg je een plan met 

een voorbeeldindeling, waarin allerlei onderwerpen zijn opgenomen. Je maakt daar je eigen 
NME-plan van door stukjes tekst weg te laten en stukjes toe te voegen.

Wilt u meer informatie over de NME-
coördinatorencursus? Of wilt u zich 
hiervoor opgeven? Neem dan contact op 
met team Educatie van CNME Landgoed 
Schothorst, cnme-scholen@amersfoort.nl 
of telefoon (033) 469 5205.In
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