
Een schooltuin opstarten  

Een moestuin opstarten op school is 

niet evident.  

Maar gelukkig mogen de leerkrachten 

en leerlingen van onze school rekenen 

op de kennis en hulp van enkele ou-

ders met groene vingers. Er werd ge-

brainstormd en een plan opgemaakt. 

Het plan  'onze schoolmoestuin' werd 

door deze ouders voorgesteld aan de 

leerkrachten in januari 2017. En ja… 

de leerkrachten werden aan het werk 

gezet : een eerste zaadje werd ge-

plant !!!   Zo zagen de ouders welke 

leerkrachten groene vingers hebben !  

Kweekbakken of koude 

bakken maken.  

In januari 2017 werden ook enkele 

koude bakken en tafels (van palet-

ten) met kinderen in elkaar ge-

knutseld olv een papa. Een koude 

bak is een houten kweekbak zon-

der bodem die op de grond wordt 

gezet en waar een doorzichtig dek-

sel op wordt geplaatst. Zo'n bak  

gebruiken we om in het voorjaar 

jonge planten op te kweken.  

 

Een tuin aanleggen  

Met de werkgroep werd gezocht naar een geschikte 

plaats voor de moestuin !  We kozen voor een klei-

ne tuin in de openlucht, achter de school !  

Kinderen en enkele ouders staken samen de han-

den uit de mouwen. De tuinbakken werden ge-

bouwd en gevuld met zwarte aarde. De kinderen 

genoten van dit werk. Zelfs tijdens de speeltijden 

en middagpauze werkten ze gewoon verder met 

het vullen van de bakken.  

Via een schoolmoestuin willen we kinderen laten kennismaken met 

het wonderlijk proces van zaadje tot plant. De schoolmoestuin is de 

plek  voor nieuwe ervaringen en belevingen.  

 

De voorbereiding  



het einde van het schooljaar enkele 

van deze favoriete gerechten kunnen 

maken en eten ?  

 

Favoriete gerechten  (top 6)  : 

 Wortelpuree   13  

 Tomatensoep    10  

 Slaatje     10  

 Spaghetti    8  

 Koude schotel    6  

 Gevulde paprika  6  

Gewassen per leerjaar.  

Er werd met de werkgroep besloten 

om 12 zaaibedden te maken. Per leer-

jaar worden 2 zaaibedden voorzien : 

voor elke klas één zaaibed. Zo kunnen 

we per perceel een klas verantwoor-

delijk stellen. Elke klas kan aan de 

slag in de moestuin. Elke klas kan 

binnen ‘haar’ gewasgroep een aantal 

groenten kiezen  die ze willen telen.  

Er werd besloten om de verschillen-

de groenten in 6 groepen te  delen en 

elke gewasgroep met een bepaald 

leerjaar te verbinden.  

 

Aardappelen + kleinfruit : 1ste leer-

jaar  

Peulgewassen : 2de leerjaar  

Koolgewassen : 3de leerjaar  

Bladgewassen : 4de leerjaar.  

Vruchtgewassen : 5de leerjaar  

Wortelgewassen : 6de leerjaar.  

 

Het eerste leerjaar teelt altijd aard-

appelen, het tweede leerjaar peulge-

wassen enz. Zo hebben de leerlingen 

na zes jaar alle gewasgroepen ge-

teeld. Het grote voordeel is dat de 

leerkrachten maar kennis moeten 

hebben over één gewasgroep. Dat 

maakt het voor de meeste leerkrach-

ten haalbaarder om met hun klas in 

de moestuin te werken. Ze behande-

len elk schooljaar dezelfde gewas-

groep, maar de leerlingen zijn 

nieuw.  

Eind januari 2017 kregen de kin-

deren een bevraging mee naar huis 

waarbij het project werd voorgesteld, 

maar tevens ook gevraagd naar de 

top 3 van de lekkerste groenten en 

favoriete gerechten van hun kind.  

In totaal werden op die manier 189 

vragenbladen verdeeld. Er kwamen 

slechts 66 formulieren (= 35 %) terug 

binnen. Deze antwoorden werden 

verwerkt.  

 

Lekker moestuin-avontuur 

Er werd aan de ouders en kinderen 

gevraagd om een top 3 te maken van 

welke groenten ze graag eten.  

 

Lekkerste groenten  (top 5) : 

      Wortelen 35  

 Komkommer  34  

 Tomaten  32  

 Sla   15  

 Paprika  13  

 

Er werd ook gepolst naar hun favo-

riete gerechten. Wie weet of  we op 

Bevraging “Eten uit de schooltuin ?”  

Mmmm, wortelen zijn lekker !  



Er werd eind februari aan de leer-

krachten en hun klasgroep gevraagd 

om aan de hand van een lijst 3 ge-

wassen te kiezen die in maart kun-

nen gezaaid worden.  

Zij kozen :  

1S en 1L : aardappelen, tuinkers en 

aardbeien  

2A : doperwt, snijboon en suikermaïs  

3J : rode kool, peterselie en munt  

3O : radijs, witte kool en bieslook  

4S : veldsla, bleekselder en tuinkers  

4K : kropsla,  spinazie en sla  

5A : courgette, pompoen en paprika  

5K : tomaat, paprika en  komkom-

mer  

6L en 6M : pastinaak, 

wortel en zaaiui  

 

Enkele leerkrachten 

gaven aan dat ze graag  

groenten willen kwe-

ken die voor het einde 

van het schooljaar kun-

nen geoogst worden, 

zodat de leerlingen het 

resultaat van hun werk 

nog te zien krijgen.  

 

In de mate van het mo-

gelijke werd hier reke-

ning mee gehouden.  

en : water, licht en warmte. 

Wat was dit een fijne activiteit.  

 

Aan de hand van een  werkplan 

per maand, gemaakt door mama 

Liesbeth,  kunnen de klassen nu 

hun activiteit in de tuin plannen 

tot aan de oogst.  

 

Wij houden jullie verder op de 

hoogte.  

 

Het werd eindelijk lente.   

De kinderen hebben samen met 

enkele ouders kennisgemaakt met 

enkele groenten uit de tuin.  

Daarna werden ze aan het werk 

gezet, want er moest gezaaid wor-

den. Ze zaaiden zaadjes van toma-

ten, bleekselder, sla en nog veel 

meer.  

 

De kinderen leerden ook wat bijv. 

tuinkers nodig heeft om te groei-

Welke groenten werden gekozen ?  

En nu kan het echte werk starten ? ZAAIEN !   

Ook werd ons  project 

goedgekeurd door de 

Landelijke Gilden en  

ontvingen we een  

schooltuinpakket met 

waardebonnen en  tuin-

producten.  

Onze zaadjes mochten 

we afhalen bij  sponsor 

AVEVE.  

 

Het echte werk kon nu beginnen !  
In maart werd een oproep gedaan bij 

de ouders om allerlei materialen : 

van plantpotjes tot rubberen laarzen. 

We mochten heel wat materialen 

ontvangen.   

Sponsors van materialen  



3 maakt een gieter.   

Laat de lente maar komen! Eindelijk plantjes zaaien, naar 

buiten en in de tuin werken. Natuurlijk heb je dan een gie-

ter nodig en die kun je best zelf maken. 

 

De leerlingen van het derde leerjaar maakten zelf een gie-

ter tijdens één van de STEM-lesjes.  

De resultaten waren prachtig!  

 

 

 

Een voederhuisje maken in 6  

Het is winter. Het is erg koud en er is weinig voed-

sel te vinden. 

 

De kinderen van het 6de leerjaar maakten een 

(hangend) voederhuisje om vogeltjes te helpen.  

Met allerhande afvalmateriaal gingen ze aan het 

werk : het geheel mocht maar een nettogewicht 

hebben van 150 g… Dat was weinig. Dus de kin-

deren moesten goed nadenken over het materiaal 

dat ze gebruikten ! Een plankje weegt al vlug  

500 g ! 

 

Maar de voederplankjes mogen gezien worden.  

Hopelijk vonden de vogeltjes de weg naar deze 

voederplankjes.  

Onder begeleiding van de vzw 
Natuurpunt en papa Bart vlochten de 
kinderen van het 5de en 6de leerjaar 
een  takkenwal van wilgentenen 
rondom de schooltuin. En met het 
uiteinden van een wilgenteen  leerden 
de kinderen een fluitje maken. Leuk !  
 
 

STEM-lessen  

Een takkenwal  


