Lerarenhandleiding Met de natuur op reis
Schoolprogramma in Naturalis
Vorm:
zaalprogramma
Doelgroep:
basisonderwijs groep 1 t/m 8
Aantal leerlingen:
maximaal 60
Begeleiding vanuit school:
één begeleider op drie leerlingen (groep 1 t/m 4),
één begeleider op vijf leerlingen (groep 5 t/m 8)
Begeleiding vanuit Naturalis:
één educatieve begeleider
Duur:
120 minuten
Ruimtes/zalen:
LiveScience, Leven, Dinotijd, De aarde, De ijstijd,
De dood, De verleiding
Hoofddoel:
verkennen van de grote verscheidenheid van
levende en niet levende natuur
Aansluiting kerndoel:
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren
en mensen en over de vorm en functie van hun
onderdelen.
Kernwoorden:
dieren, planten, reizen, onderzoeksvaardigheden,
wetenschappers, onderzoek, wetenschapswijsheid,
vorm en functie

Voorbereiding op bezoek
Praktische voorbereiding
● Verdeel de klas alvast in groepjes:
Voor groep 1 t/m 4: groepjes van drie leerlingen
met een volwassen begeleider
Voor groep 5 t/m 8: groepjes van twee leerlingen
(begeleiders gaan mee, maar zitten niet vast aan
een tweetal)
● Informatie over praktische zaken als parkeren en
huisregels is te vinden op onze website.

Voorbereidende activiteiten in de klas
Een voorbereiding in de klas zorgt voor een extra
leuk en leerzaam bezoek. Enkele suggesties voor in
de klas:
● Bespreek gezamenlijk het programma en poster
met dieren (15 minuten, groep 1-4)
Kijk en bespreek met elkaar wat er op deze poster
te zien is. Welke dieren hebben een kleur, welke
hebben strepen, stippen, etc. Welke dieren horen
bij elkaar? Bijvoorbeeld: de neusaap, panda zijn
allemaal harig. Of koala en schildpad zijn
langzaam. Andersom kan ook: Op welke manier
horen de neusaap, panda en koala bij elkaar?
● Kijk met de klas het filmpje met Pepijn Kamminga,
een onderzoeker bij Naturalis (15 min, groep 1-4).
Tijdens het bezoek aan Naturalis kijken leerlingen
net als onderzoekers naar de natuur. Bespreek
het onderwerp expeditie en verzamelen. Wat
weten leerlingen er al over, misschien hebben
leerlingen een verzameling thuis? Onderzoekers
verzamelen van alles uit de natuur; door te
ordenen blijft het overzichtelijk en zien ze de
verschillen en overeenkomsten bij dieren en
planten beter.
● Introduceer een ontdektafel of ontdekhoek
(zo lang als gewenst, groep 1-8)
Mogelijke invalshoeken:
- Onderwerp dieren: plastic dieren, knuffels,
boeken, botten of plaatjes van skeletten.
- Onderwerp verzamelen en onderzoeken: laat
leerlingen (een deel van) een eigen
verzameling meebrengen en leg er

vergrootglazen bij op de tafel om het
onderzoeken te stimuleren. Maak zelf of met
de groep ook een verzameling, zoals
bijvoorbeeld stenen, schelpen, bladeren. Laat
leerlingen groepjes van de objecten maken.
Maak etiketten: naam voorwerp en vinder,
plaats en datum van de vondst.
● Ik ga op reis en neem mee (15 min, groep 5-8)
Bespreek met leerlingen wie wel eens op reis gaat
en waar naartoe. Waar slaap je, wat neem je mee
en wat niet? Wie gaat ver en wie blijft in de buurt?
Vergelijk met planten en dieren, hoe doen zij dat?
Gaan ze op stap of blijven ze thuis? Welke dieren
zijn reiskampioenen? Kunnen planten reizen? Wat
kom je tegen als je terug in de tijd reist? Waarom
reizen dieren en hoe kun je zien dat ze reizigers
zijn of juist niet? Gebruik voor inspiratie en foto’s
bijvoorbeeld Natuurwijzer.
● Mindmappen over “onderzoek doen” (30 min,
groep 5-8)
Op de Natuurwijzer staan interviews met
verschillende Naturalisonderzoekers. Laat
leerlingen in tweetallen de interviews lezen en
bespreken: wat doet deze onderzoeker? Wat moet
hij/zij daarvoor kunnen? Kijk bijvoorbeeld ter
inspiratie een filmpje met dinoprofessor Anne
Schulp over de opgraving van een T. rex.
Maak vervolgens klassikaal een mindmap met de
leerlingen over onderzoek doen. Wat doet een
onderzoeker? Hoe doet hij dat? Wat voor soort
vragen onderzoekt een onderzoeker die bij
Naturalis werkt? Wat weten leerlingen nog niet en
willen ze in Naturalis te weten komen?

Verloop van het programma in het
museum
De leerlingen gaan tijdens het zaalprogramma op
expeditie in het museum. Ze ontdekken welke dieren
en planten reizigers zijn en welke thuisblijvers. Ook
zien ze onderzoekers die op expeditie gaan.
0-15 minuten: introductie in ontvangstruimte
Een educatief begeleider geeft een verwonderende
en oriënterende introductie op het bezoek aan
Naturalis met als thema 'met de natuur op reis'. De
expeditiekaarten worden uitgereikt. Tot en met groep
4 gaan de leerlingen in groepjes van drie onder
leiding van een begeleider vanuit school door het
museum. Elk groepje krijgt een expeditiekaart mee.
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen in tweetallen een

expeditiekaart om zelfstandig het museum te
verkennen. Hun begeleiders gaan mee de zalen in
om te helpen.
15-120 min: bezoek aan zalen
De leerlingen gaan volgens een vaste route door
zeven zalen: LiveScience, Leven, De aarde, Dinotijd,
De ijstijd, De dood en De verleiding. De
expeditiekaart geeft een rode draad met het thema
'reizen'. De leerlingen worden meegenomen in de
verscheidenheid in de natuur van nu en de natuur
van vroeger. Zo zien ze bijvoorbeeld de olifant, de
grote amethyst, T. rex Trix, de mammoet en
babydieren. Onderweg komen de leerlingen educatief
begeleiders tegen die extra activiteiten bieden en met
leerlingen in gesprek gaan.De expeditiekaarten gaan
mee naar school om het onderzoek voort te zetten.

Verwerkende activiteiten in de klas
● Expeditiekaart Natuur in de buurt (60 min, groep
1-8)
Natuur ontdek je overal! Elke klas krijgt één
speciale expeditiekaart waarmee leerlingen op
onderzoek kunnen naar wat er leeft buiten op het
schoolplein. Welke soorten planten, insecten,
waterdieren en vogels herkennen ze? Leerlingen
leren goed kijken, tekenen en onderzoeken hoe
planten en dieren leven. Download hier de
expeditiekaart Natuur in de buurt. Een gedrukt
exemplaar wordt uitgereikt bij het bezoek.
● Breid de reeds gestarte ontdektafels uit met
landschapselementen, veren, een schapenvel,
leer, schelpen, dingen die de leerlingen vinden op
het schoolplein of in de buurt van de school,
vergrootglazen etc.
● Richt met de leerlingen een eigen museum in (90
minuten of meer, groep 1-4).
Een beschrijving van de activiteit staat hier.
● Bottenbeest (45 min, groep 5-8)
Paleontologen zijn onderzoekers naar het
verleden. Leerlingen krijgen een beter inzicht in
hoe paleontologen te werk gaan, door zelf een
reconstructie van een vliegend reptiel te maken.
Hierbij leren ze ook dat wetenschappers het niet
altijd eens met elkaar (hoeven) te zijn en dat het
aandragen van bewijzen van groot belang is.
Download hier het materiaal.

● Verwondereiland (zo lang als gewenst, groep 5-8)
Op www.verwonderpaspoort.nl/verwonderwereld
zijn nog veel meer activiteiten te vinden.
Onderzoek het leven in de grond, op de muur,
naast het fietspad, op de vensterbank en in de
koelkast.

Achtergrondinformatie
Meer informatie over de natuur en onderzoek doen vindt u
op natuurwijzer.naturalis.nl
Enkele andere suggesties:
➔ Dieren en planten herkennen:
www.dierenzoeker.nl
download Obsidentify app
➔ Planten herkennen: www.stoepplantjes.nl
➔ Vogels volgen: Euro Bird Portal

