
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIES 
  

                                                   Schooljaar 2022-2023 

 



 

 

 
Inleiding 
Een educatiebezoek op een boerderij is een aanvulling op het reguliere onderwijs door 

praktijkervaringen. Kinderen leren niet alleen met hun hoofd, maar ook door voelen, proeven en 

doen. Een boerderijbezoek leent zich goed voor het realiseren van sociaal-emotionele doelen. 

Hierbij valt te denken aan sociale vaardigheden, waardering voor natuur en milieu en 

betrokkenheid bij de leefomgeving. Er wordt regelmatig aangegeven dat kinderen geen idee meer 

hebben waar de melk vandaan komt, hoe een appel groeit en waarvan brood wordt gebakken. 

Neem eens een kijkje op: https://www.facebook.com/klasseboerendepeel 

Aanbod 
De deelnemende boerderijen in de Peelregio:  

1. KoeEnKipEnZo: Pluimveebedrijf in Someren-Eind 
2. Bijzonder Brabants: Onvergetelijke Groentekwekerij in Deurne 
3. Het spekrijt; Varkenshouderij in Deurne 
4. Diepenhoek Holsteins, Texas Longhorns: Melkveehouderij in Someren-eind 
5. Schooteindhoeve: Melkveehouderij in Vlierden. 

Klasseboeren hebben een compleet lesprogramma op de boerderij ontwikkeld inclusief leskisten 

en proefmaterialen. Elke klasseboer heeft een specifiek eigen programma dit kun je terug vinden 

op onze website https://jibbplus.nl/gezonde-voeding/ onder het kopje jaarprogramma 

voedingseducatie basisscholen   

Kosten                                
Voor basisscholen uit Helmond zijn er diverse opties voor een boerderijbezoek: 

• Voor een reguliere boerderijles bij een Klasseboer betaald de school een 
onkostenvergoeding van € 150 voor een les van 1,5 – 2 uur.   

• Klasseboeren zijn op een aantal themadagen gratis te bezoeken: 
- Dutch Food Week ( 1 klas per Klasseboer) 9 tm 16 oktober 2021 
- Nationaal Schoolontbijt (1 klas per Klasseboer) 2 tm 5 november 2021 
- Nationale Buitenlesdag (1 klas per Klasseboer) medio april 2022 
- Week van de Klasseboer (1 klas per Klasseboer) 13 tot en met 17 juni 2022 
Bij over inschrijving op deze data zal er geloot worden/schrijf je snel in want vol=vol 

• De volgende bedrijfssoorten zijn (deels) gratis te bezoeken doordat de boer wordt betaald 
door de bedrijfssector. Dit geldt voor: 
- melkveehouderij (deels betaald door Zuivel.NL) 
- varkenshouderij (deels betaald door Productschap Varkenshouderij) 

• Bij JLE (Jong Leren Eten) kan de school eenmalig subsidie aanvragen en hiermee mogen 
de onkosten voor een boerderijles betaald worden, zodat het de school niets kost. 

 
De kosten voor het vervoer naar de boerderij zijn exclusief en voor de school zelf.  

 

Contact 
Wanneer je met je klas een boerderij wilt bezoeken dan is dit mogelijk via de klasseboeren. 

Aanmelden gaat altijd via de email naar depeel@klasseboeren.nl of 

schooteind@planet.nl  Aanmeldingen lopen via de coördinator Hanneke Verberne.  
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Vanuit het programma Jong Leren Eten is de folder ‘Tips voor een boerderijbezoek’ gemaakt. 
Deze brochure kun je digitaal raadplegen of is op te vragen via boer Henk of boerin Hanneke. 

https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2020-

02/Tips%20voor%20boerderijbezoek%202020_2.pdf  
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EXCURSIE NAAR DE MOLEN  

 

 

Inleiding 

Hoe organiseer ik een bezoek met een schoolklas aan een molen in de buurt? Waar moet ik op 

letten en wat moet ik de molenaar vragen? In de molen is de ruimte vaak beperkt en moet er 

soms even geklommen en geklauterd worden. De molenaar in kwestie kan pas beoordelen of een 

bezoek mogelijk (en veilig genoeg) is als hij weet om hoeveel kinderen het gaat, in welke leeftijd 

en hoeveel begeleiders erbij zijn. Daarnaast is het handig om te weten of het bezoek ‘spontaan’ is, 
of onderdeel van een project. In het laatste geval kan de molenaar daar handig op voortborduren. 

Als de groep voor de rondleiding moet worden gesplitst is het raadzaam om alvast na te denken 

over een activiteit om de wachtende groep bezig te houden. Voor excursiemogelijkheden kun je 

bij vrijwel elke molen in de Peel terecht. Niet in elke molen wordt gemalen voor consumptie, 

sommige molens malen alleen veevoer. 

Aanbod 

De contactgegevens voor de molens in de directe omgeving vind je hieronder. 

1. Molen de Oostenwind in Asten  http://www.molendeoostenwind.nl/   

 

2.  Molen t Nupke in Geldrop http://www.hetnupke.nl 

 

3.  De Opwettense watermolen in Nuenen http://www.dewatermolenvanopwetten.nl 

4.  Molen de Volksvriend in Gemert www.molenstichtinggemert-bakel.nl  

Op de website van www.molens.nl vind je lespakketten, links voor filmpjes, werkboekjes, 

werkbladen en achtergrondinformatie over verschillende soorten molens.  

Tips, inspiratie en docentenhandleidingen voor lessen in de klas vind je op 

https://www.molens.nl/docenten-en-molenaars-2 

Kosten en contact 

De meeste molens vragen geen vast bedrag aan entreegeld, maar een vrijwillige bijdrage.  

Om een molenbezoek voor zoveel mogelijk scholen mogelijk te maken is er een fonds waar een 

beroep op gedaan kan worden voor vervoerskosten. Huur je een bus voor het molenbezoek of 

maak je andere openbaar vervoerskosten? Dan kun je subsidie hiervoor aanvragen.  

Wil je hier meer over weten, neem contact op met Marijet Kuijpers.  
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