WERKPLAN
EDUCATIEVE NATUURTUIN
GOFFERT 2021

Werkplan 2021
Jeugd
educatie

datum

wat

toelichting

Educatievrijwilliger werven

-

Deskundigheidsbevordering
Evaluatiegesprekken

-

ROC 2021

-

Winterklussen
Lesmateriaal

-

Product
ontwikkeling

datum

wat
Nieuwe lessen try-out

Les nieuwe Nederlanders

Onderhoud

datum

okt/nov
dec

Kruiden/
bloementuin

datum

wat
Jaarlijkse snoeidag
NLdoet
Scholing en begeleiding
onderhoudsploeg
Bijdragen aan extra
activiteiten
Natuurwerkdag of variant
Schoonmaakdag
Onderhouden externe
contacten
Beheerplan bijhouden
Tekening maken slangen
wat
Vergroten plantenkennis

Verzorgen bijenles
Voor de andere
lessen is er een
reservelijst
Kennis over onze tuin
uitbreiden door
middel van uitleg van
Lianke en collega’s
natuurtuin
Samenwerking met
ROC hervatten
Opzet nieuw
lesmateriaal
Biomimicri evalueren

toelichting
-

MB-les water, insect
en bijen try-out
- BB-les water
- Seizoenspaden MB
- Bij gebrek aan
aanvragenà scholen
benaderen.
- Onderzoeken of
lesaanbod voor
taalbeheersing
nieuwkomers ism
ROC verder kan
worden ontwikkeld
toelichting

wie
Marleen/kernteam

Marleen/kernteam/
Niels

Marleen/kernteam/
Niels/Peter
Marleen/kernteam
Marleen/kernteam/
Niels

wie
Marleen/kernteam/
Niels

Niels/Nico
Peter/ Niels

wie
Marja
Marja
Marja
Marja
Marja
Marja
Marja
Marja

toelichting

wie

-

Miek

-

Ieder bij toerbeurt
uitleg over zijn/haar
themabed
Planten te
beschrijven, welke

Mappen bijwerken met
inhoud van de kruiden

-

Kleurbed aanpassen
Theeverkoop

-

Sproeien bloementuin

-

Bloementuin : meer
resultaat met minder
inspanning

-

-

Organisatie
/Administratie

datum

Uitstapje plannen
wat
Financiële administratie
Website
Afhandelen werkinstructies
Smoelenboek
Toezicht op tijdsplanning

Overige
activiteiten

datum

wat

vr 8 jan

Nieuwjaarsbijeenkomst
Samenwerkingsprojecten
met Kinderboerderij

apr

Vrijwilligersbijeenkomst
Extra activiteiten in de tu

delen gebruik
voedsel, medicijnen,
etc plus toepassing
Overzichten
themabedden
Overzicht van de te
bestellen planten
Nieuwe planten
Verkoop/opbrengst
bijhouden
Rooster maken ism
Kinderboerderij
Meer en vaste
planten (planten die
tegen droogte
kunnen)
Andere soorten
dahlia’s
Paden en grafheuvel

toelichting
-

Miek

Miek / Patrice
Miek/Lijan
Miek/Mary/Tilly

Miek
wie

Boekhouding
bijwerken mbv
GnuCash
- Achtervang voor
website en digitale
middelen
- Met informatie aan
bestuur en CO
- Afronden in
boekvorm
- Bijwerken en
attenderen
toelichting

Mari-Jose

16.00 – 19.00 uur
- geregeld overleg met
KB
- samen organiseren
van activiteiten:
- speurtocht Kip Kakel
- oogstfeest
- nacht van de nacht

Bestuur
Nico/ M.José/Niels

PR

-

Lente activiteit?
Vogelexcursie
Nachtvlinders
Vleermuizen
Spinnenexcursie
Concertavond
Canisiusband?
Oogstfeest
Workshop
natuurfotografie

Mar-José/ Gerard
Mari-Jose
Mari-Jose
Mari-Jose
wie

CO en bestuur
Lieke
Nico

Peter
Nico

Bijenstal

PR

datum

wat
Nieuwsbrief

Website
Instagram

Facebook / Twitter

Kidsproof, Hart van
Nijmegen, de Brug

Beeldmateriaal/foto’s
Promotie Biomimimicry
Bestuur

datum

wat
Donateurs
Propaganda nieuwe lessen
Nieuwe folder

Augustus

Rabo clubsupport
GEO overleg Natuureducatie

Relatiegeschenkje voor
kinderen
Fin. jaarverslag en begroting
Contact Mister Panda /
samenwerking met
Goffertpartijen

-

Overleg met imkers
kijken warrè kast
- mogelijkheden
educatie
- zorg voor buckbijen
toelichting
- evalueren samen met
lezers
- format blijft zoals het
is.
- verder vernieuwen
- inzetten
beeldmateriaal voor
PR en educatieve
mededelingen
- inzetten
beeldmateriaal en
foto’s voor PR op
Facebook
- te plannen
activiteiten op en in
Kidsproof / Hart van
Nijmegen / de Brug
zetten
- (meer inzetten op
jonge bezoekers)
- Fotoarchief
opschonen en
actualiseren
- Artikel Hart van
Nijmegen/ Brug
toelichting
Vast donateurschap
- bv Biomimicryles
- communicatie naar
Bastei en scholen
- inzet nieuwe folder
- eerste instantie voor
grote activiteiten
- huis aan huis in de
wijk?
-

o.l.v. Bastei
jeugdeducatie
- samenwerking /
afstemming
- workshop educatie
Kinderen na educatie een
geschenkje meegeven zodat
Natuurtuin onder aandacht
ouders komt

Nico

wie
Lieke

M. José/Jos/ Peter/Niels
Petra / Lieke

Lieke /
Mari-Jose / Stijn
Lieke

Lieke / Mari-Jose
Lieke/ Nico
wie
Pietie / Peter
Nico / Stijn / Lieke
Stijn / Lieke

Nico/Jos/Niels

Lieke / Stijn

Pietie
Jos / Nico

Nota aantallen leerlingen en
mogelijke acties
Nota Extra activiteiten

