Natuurbeleving op school
Een school maakt deel uit van een groter geheel: zijn omgeving. Kinderen en jongeren groeien op in een
maatschappij, waarin enerzijds deze omgeving verruimd wordt door de actuele mogelijkheden in mobiliteit
en ict, maar waarbij anderzijds door dezelfde factoren deze omgeving verengd wordt in de authentieke
beleving ervan.
We zien in de aanwezigheid van “natuur” een uitbreiding van de leeromgeving, waarbij leerlingen de
natuur beleven, ervaren, onderzoeken, maken en er voor zorgen. Zo ontwikkelen leerlingen waardering,
respect en kennis over de natuur waarmee ze in hun dagelijks leven te maken krijgen. Deze verschillende
activiteiten kunnen bovendien bijdragen aan hun brede ontwikkeling, zowel cognitief, sociaal-emotioneel,
creatief en motorisch.
De 3master stelt tot doel om leerlingen een diepgaande, duurzame en liefhebbende band met natuur te
laten opbouwen en dat elk op hun eigen manier.
Dit realiseren we door in te zetten op:
• Bewustwording van verantwoordelijkheden in de omgang met levende wezens (planten,
dieren, …): Door actief bezig te zijn met dieren en natuur, wordt de verwondering en een
bewustwording gestimuleerd. Het respect voor natuur en haar eigenheid staat voorop. De
leerlingen leren via de omgang met levende wezens dat er ook verantwoordelijkheden aan
verbonden zijn.
• Rust vinden: Door op een ontspannen, recreatieve manier de informatie over de natuur, de
dieren, en de voedselketen te ervaren voelt de educatie aan als recreatie. Al spelend leren, al
lerend spelen. Als leerlingen een moeilijk moment hebben, bieden we hen via de aanwezigheid
van een kinderboerderij zowel emotioneel als fysiek rust.
• Ecologisch bewustzijn: Met het afval vanuit de school en de natuur leren de leerlingen
sorteren, recycleren en composteren. Er is een plaats voorzien in ons recyclagepark voor afval
(ook dierlijk afval) dat niet hergebruikt kan worden.
• Laagdrempeligheid: Onze buitenruimte is een plaats die voor alle personen (met of zonder
beperking) toegankelijk is. Het belevingspark stimuleert alle zintuigen door het installeren van
voelwanden, een blote voetenpad, een geurpad, dieren aaien, …
• Emotionele ontwikkeling: De leerlingen leren uitkijken naar geboorte van dieren, groei van
nieuwe planten, … en leren omgaan met verlies (planten of dieren die sterven).
Door knuffeldieren aan te bieden willen we angsten bij leerlingen verminderen.
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