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Leerlingen ontwerpen én realiseren
buitenklas en tuin
"ln het vufde en zesdejaar worden eens per week de klas-

sen doorbroken en kunnen de leerlingen een 'seminarie

kiezen, zoals: muziek, crea, geneesmiddelenontwikkeling'

bijen kweken, leerlingenparticipatie ... lk begeleid het semi-

nárie ecologie in het vufde jaar, elk woensdag het eerste le-

suur. Dan pakken we allerlei ecologische projecten aan. Zo

hebben wij enkele jaren geleden een buitenklas ontworpen

en een bijhorende tuin. WU gaan zwerfvuil opruimen, ne-

men deel aan projecten om de luchtkwaliteit te bepalen,...

lk bevraag de leerlingen ook waar ze zin in hebben of waar

ze zich aan storen. Daar probeer ik dan projecten rond op

te zetten. Zo hebben we een tijdje de luchtkwaliteit van de

klassen gemeten met CO2-meters, met de ramen dicht en

later open om zo het verschil te meten' We bekijken waar

de grens ligt voor een gezonde CO2-concentratie. Je merkt

dat bij een klas met de ramen dicht de grens na een half

uur direct overschreden wordt. lk laal hen dan een leuk

filmpje maken om de leerkrachten en andere leerlingen en

in de school hierover le informeren. ook dat heeft ons ge-

stimuleerd om aan die buitenklas te beginnen.

De tuin is samen met de buitenklas gegroeid. Het ene jaar

heeft een groep leerlingen het plan gemaakt en door een

lechnische school laten uitvoeren. Daarna hebben we al-

les geïnstalleerd en aangeplant. Nu hebben we een houten

ronde waarin gesprekken en voordrachten plaatsvinden' En

dit jaar willen de leerlingen de bestaande buitenklas uit-

breiden met picknicktafels zodat de klassen ook in kleine

groepen kunnen werken en plaats krijgen om te schr'tjven

en boeken te gebruiken. We willen ook bomen aanplanten

zodat we schaduw hebben in de zomermaanden.

lk merk wel dat het makkelijker is om met de leerlingen

van de eerste graad secundair naar buiten te gaan dan

met die van de hogere graden. Maar stilaan komt dat wel.

Sommige leerkrachten bekijken welke les daar best bij zou

passen, al is het maar een verbetermoment dat ze ook

buiten kunnen doen." Liesbeth Vln Loer.leerkrocht semtnane

ecologie . vrtle Sa schcnl Morts st€ía /nstliuui Oostmolle

Creatief en alert zUn
"Onze leerkracht Frans laat de leerlingen buiten lopen en

de zaken benoemen die ze zien. Een derde van de toege-

paste biologielessen gaat sowieso buiten door, op zoek

naar biodiversiteit en gericht op biotoopstudie' Voor wis-

)



17

kunde doen we buiten aan oppervlaktemeting. Zoals je
merkt, is er mits enige creativiteit alti..y'd wel een buiten-
les mogelijk.

Op ons domein hebben we diverse openluchtklasjes in-
gericht, als een open aanbod voor elke klas. We hebben
uiteraard het voordeel dat veel van onze vakken in de
buitenlucht kunnen plaatsvinden. Maar toch vergt hel
wel altijd een alertheid om ook voor de algemene vak-
ken voldoende verbinding met 'buiten' te maken." Dcyrd

Vonder Hoeghen. GO! Tutnbouwschal Melle

ïot rust komen
"We hebben een buitenklasje gemaakt in een halfopen
const.ructie. De leerlingen van de werkplaats-schrijnwer-
ker hebben het huisje geconstrueerd en er is zelfs een

maquette gemaakt samen met de leerkracht Crea.

We gebruiken het regelmatig als uitvalsbasis voor na-
tuurexploratie: opzoekwerk naar de planten en groen-
ten die errond gekweekt worden, ecologische houtsoor-
ten bestuderen ... Ook de leerkracht Geïntegreerde
algemene sociale vorming gaat er wel eens een boek
voorlezen. Wat we merken is dat zo n buitenles een heel
andere klassfeer creëert. Als er wat spanningen in een

klas ontstaan, kan 'naar buiten gaan' wel een middel
zijn om terug rust te brengen." Bort Roeis. stedelrlke BUSO-

schcnl Bert Corher Gent

Het voelt niet aan als een les
"Voor aardrijkskunde probeer ik eens per trimester tij-
dens de herhalingsles naar de buitenklas te gaan. lk heb
grote A3-papieren gelamineerd en dan spelen we een

spel met de leerstof. Als ze die vraag correct hebben,
moeten ze op het gelamineerde blad een land aandui-
den op de kaart van Europa of de wereld. Wanneer ze

én de vraag én het land goed hebben, mogen ze verder
gaan op het ganzenbordspel dat in het midden van de
buitenklas llgt.

Voor natuurwetenschappen probeer ik steeds naar
buiten te gaan als het goed weer is, de buitenklas niet
volzet is én het onderwerp dat toelaat. Vaak doe ik dit
met de onderwerpen rond ademhaling. lk laat dan twee
leerlingen over en weer lopen op het sportveld en dan
kijkt de rest van de klas toe in de buitenklas. Daarna
bespreken we de uitwendige en nadien de inwendige

kenmerken van het ademhalingsstelsel. Wanneer ik de
organen bespreek, neem ik de grote pop mee naar de
buitenklas. lk maak ook kaartjes met de organen uitge-
print en de benamingen erbij. Z'rj moeten proberen de
juiste combinaties te maken.

lk merk wel dat het de eerste keren écht chaos is. Dit
komt omdat sommige collegas dit nog niet zo graag
doen omdat zij het soms zien als een weggegoolde les'.

Qua concentratie geef ik de leerlingen ook altijd twee
kansen. Wanneer z'rj niet opletten, is één kans verkeken.
Wanneer daarna nog iemand van de klas onoplettend is,

gaan we terug naar het vaklokaal en geef ik daar verder
les. Het is opmerkelijk dat ik bijna nooit terug naar het
vaklokaal moet gaan. Leerlingen genieten van de buiten-
klas en zien het minder als 'les'. Al is het dat wel." Mrchelle

Von der Veken. leerkrocht oordrtlkskunde. notuurwetenschap-
pen en leefsleutels. Maris 5teío lnstltuut Oostmalle
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