
  Werkplan Natuurtuin 2019  

Jeugd 
educatie 

datum wat toelichting wie 

 febr/mrt Werven nieuwe 
vrijwilligers 

Wervingsplan i.s.m. Miek Corien, Lieke 

  Opfrisbijeenkomsten - Doornemen les met Louis 

- Voor start seizoen gezamenlijk 
pad uitzetten 

Corien/Louis 
 

  Verwerking nieuw 
lesmateriaal middenbouw 

- materiaal op de website zetten 
- ordners bijwerken 
- lesmateriaal voor de school op 

Digiplanner zetten 

Corien 

  Vernieuwing akkerlessen - door vernieuwing kan deze les 
langer worden aangeboden 

Corien/Louis/ 
Bas (Bastei) 

  Verbeteren voorbereiding 
lessen door 
leerkracht/ouders 

- via Bastei? Corien/ Nico 

  Workshop plannen - Tijdens afsluiting seizoen  
vragen naar behoefte en 
plannen 

Corien 

  Winterklussen o.a. materiaal bamboestokken 
vernieuwen, beginnen met de eikels 

Corien 

  Uitstapje plannen   Corien 

Product 
ontwikkeling 

datum wat toelichting wie 

  Vernieuwing lessen 
middenbouw 

- Waterles groep 5-6 
- Waterles groep 6-7-8 
- Bijenles groep 5-6 

Louis 

  Akkerles breder opzetten - Door breder opzetten akkerles 
niet afhankelijk van 
oogstmomenten 

Louis 

  Restyling insectenles   Louis 

  Lessen bovenbouw - Opdracht aan Marjon Nico, Peter 

  Kijken naar 
toekomstontwikkelingen 

- Aanbod voor BSO’s 
- Feedback leerkrachten (via 

Bastei) 
- SO-scholen 

Louis/ CO > 
bestuur 

 aug / sept Paddenstoelenproject - Eerst bespreken in CO (mei) 
- Samen met onderhoud 

 

Onderhoud datum wat toelichting wie 

 30 jan Jaarlijkse snoeidag Arme struweel, begroeiing van moeras Marja 

 15 mrt NLdoet - Herstellen van het zandven 
- Herstellen begroeiing zandven 
- Eventueel herstellen nestkasten 

Marja 

  Scholing en begeleiding 
onderhoudsploeg 

 Marja 

  Nieuwe versie beheerplan Na inventarisatie werkgroep 
natuurwaarden 

Marja, Nico, 
Louis, Saskia 

  Bijdrage aan activiteiten  Vrijwilligersavond, nieuwjaarsfeest, 
vrijwilligersuitstapje, vier de natuur 

Marja 

  2 nov Natuurwerkdag   Marja 



  20 dec Schoonmaakdag    Marja 

  Div. externe contacten   Marja 

 
 
Kruiden/ 
bloementuin 

 
 
datum 

 
 
wat 

 
 
toelichting 

 
 
wie 

  Vergroten plantenkennis - Ieder bij toerbeurt uitleg over 
zijn/haar themabed 

- Planten te beschrijven, welke 
delen gebruik 
voedsel,medicijnen, etc plus 
toepassing 

Miek 

  Schaduwbed en geurbed 
verplaatsen 

 Miek 

  Verandering waterbed  Miek/Tilly 

  Meer kleur in de tuin - Bloembollen 
- Nieuwe planten 

Miek 

  Informatie over 
bloemen/kruidentuin 
vormgeven 

- QR code? 
- Website? 
- Bord in de tuin? 

Miek/ Arend? 

  Uitbreiden theebed   - Oogst vergroten 
- Zoeken naar aantrekkelijke 

theesoorten 

Miek 

  Verkoop thee - Op etiket werking 
kruidenmengsel 

- kruidenspiraal 
- Etiketten laten drukken 
- Verkoop/opbrengst bijhouden 

Miek 

  Heg (Spaanse aak) 
versmallen/verlagen 

 iom Louis Miek 

  Sproeien bloemtuin Rooster maken ism Kinderboerderij Miek 

  Bloemen 
uitbreiden/zaaien 

 Miek/Mary 

  Hekje bloementuin 
repareren 

Ism onderhoud Miek 

Organisatie 
/Administratie 

datum wat toelichting wie 

  Start van nieuw 
uitvoerend onderdeel: 
organisatie en 
administratie 

- Met eigen coördinator 
- Organisatie vormgeven 

 

Mari-Jose 

  Vervanging financiële 
administratie 

- Boekhouding bijwerken mbv 
Gnu Cash 

Mari-Jose 

  Overleg met webmaster Achtervang voor website en digitale 
middelen 

Peter 

  Afhandelen 
werkinstructies 

Met informatie aan bestuur en CO Mari-Jose 

  Regeling smoelenboek - Behoefte? 
- Wel niet op website (ivm AVG) 

Mari-Jose 

  Toezicht op tijdsplanning Bijwerken en attenderen Mari-Jose 

Overige 
activiteiten  

datum wat toelichting wie 

 vr 11 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst 16.00 – 19.00 uur Marja / Corien 

  
 

Samenwerkingsprojecten 
met Kinderboerderij 

 geregeld overleg met KB 

 Appgroep (Nathalie, Nick, Lieke) 

Nico/Louis 



apr 
 
zo aug 
za 26 okt 

 speurtocht Kip Kakel (combineren 
met paaseieren zoeken?) 

 oogstfeest  

 nacht van de nacht? 

 9 apr Vrijwilligersbijeenkomst  Miek, Mari-Jose 

  
12 of 19 mei 
 
26 mei 
31 aug 
24 /25 aug 

Extra activiteiten in de tuin 
  

PR 

 Vogelexcursie (tijdens nationale 

vogelweek) (inschrijving naar 35 p) 
 Vier de natuur (Fete de la nature) 

 Nachtvlinders 

 Vleermuizen (weekend van de 

vleermuis) 
 Spinnenexcursie (meer richten op 

kinderen) 

 Concertavond Canisiusband? 
 

Lieke 
Nico/Freek 
 

Corien/Miek 
Louis (+ Harm) 
Moniek/ Louis 
of via IVN 
Louis/Mark 
 
Peter 

  Bijenstal  Voorbereiding overleg met imkers, 
contact net imkervereniging, gebruik 
ruimte NT 

Nico, Louis, 
Lianke, Corien 

 6 sept Vrijwilligersuitje  Marja/Mari-
Jose 

PR  datum wat toelichting wie 

  Nieuwsbrief   evalueren samen met lezers 

 over naar moderne vorm (kort 
kopje + link naar website) 

 format nieuwsbrief onder de 
loep ivm gebruiksvriendelijk 

Lieke/Gerty 

  Website  verder vernieuwen  Natalie/Gerard 
/Django 

  Facebook  inzetten beeldmateriaal en 
foto’s voor PR op Facebook 

Lieke /Natalie 

  Kidsproof / Nextdoor  te plannen activiteiten op 
Kidsproof / Nextdoor zetten 
(meer inzetten op jonge 
bezoekers) 

Lieke 

  Beeldmateriaal/foto’s  ansichtkaarten? Lieke/Mari-Jose 

Bestuur datum wat toelichting wie 

  Actieplan meer leerling-
bezoeken / onze ambities 
vertaald in streefcijfers  

Bijstellen / nieuwe producten lanceren  Nico/Peter
  

  Donateurs / vrienden - Wat is de positie van donateurs 
en Vrienden? 

- Bereiken we ze afdoende of 
droogt het op? 

Bestuur (Stijn) 

  Werkgroep Natuurwaarde Bijstellen beheerplan Nico/Marja/ 
Louis/Saskia 

  Stedelijk overleg 
Natuureducatie 

o.l.v. Bastei jeugdeducatie Nico/Louis/ 
Corien 

  Fin. jaarverslag en 
begroting 

 Pietie 

 jan (in CO) Arbo Beleidsplan  Lieke 

 


