
De volgende notitie is door schooltuinmeester Gert Olthof geschreven voor Erik, de eerste 

schooltuinmeester van’Hatertshofje’ Helicon vmbo, aan de Marga Klompélaan. 

 

Een kort bericht over de aanpak van de schooltuinlessen. 

Vooraf gesteld: dit is een persoonlijke inschatting van mij en ik  beroep me op mijn ervaringen met 

de omgang van kinderen voor de klas en op de schooltuin. Doe er je voordeel mee. 

 

Een goed verloop van de tuinlessen heeft alles te maken met een goede voorbereiding. 

Het betreft dan een algemeen plan van aanpak(pedagogisch), wat betreft algemene regels voor 

iedereen, klaarzetten materiaal. In deze volgorde laat ik iets weten: 

Een vriendelijke, maar consequente benadering is voor kinderen prettig en geeft structuur; 

structuur geeft herkenbaarheid en dus veiligheid. Door herkenbaarheid van gestelde regels hoeft er 

minder gewaarschuwd te worden en blijft de sfeer prettig. De algemene regels stel jij vast en jij 

houdt ook in de gaten dat de regels worden opgevolgd. 

Vrijwilligers dienen zich te realiseren dat er één leidinggevende is, die de tent runt. Meedenken mag, 

gevoerd beleid ontkrachten niet. Er is één lijn die gevolgd wordt, anders wordt het  voor de kinderen 

een puinhoop en voor de lesgevende onmogelijk iets te regelen. De vrijwilligers kunnen over een 

grote dosis praktijkervaring beschikken, daar kun je je voordeel mee doen. Wel moet die kennis 

inpasbar zijn in jouw uitgestippelde beleid. Vrijwilligers kunnen wellicht goed tuinieren op hun 

manier, maar kinderen werken vaak heel anders in de tuin dan de vrijwilligers zelf gewend zijn. 

Veel geduldig uitleg geven is een vereiste, ook vragen om aandacht bij uitleg en je realiseren dat 

een uitleg niet noodzakelijkerwijze betekent dat een kind het dus begrepen heeft. 

Harder gaan praten heeft geen effect om iets uit te leggen, je moet je realiseren dat je aan de 

kinderen sommige dingen moet voordoen, moet uitleggen, nog eens moet voordoen en weer een 

aantal keren moet uitleggen. Wel moeten alle kinderen opletten als er iets wordt uitgelegd,dat is een 

onwrikbare voorwaarde. Een duidelijke uitleg resulteert vaker in een succes,maar er moet ook met 

aandacht geluisterd worden. 

Regels doorspreken met de vrijwilligers en ook met de kinderen: zo zijn onze manieren. Hoe ga je 

om met het gereedschap( schoonmaken, opbergen , gebruiken, tellen na afloop), hoe zijn de 

algemene regels  op de tuin (gillen, hardlopen, gooien met gereedschap of kluiten, lopen op de 

paden, komen in andermans tuin, hoe vraag je hulp, wat als je even niet geholpen kan worden, welke 

kleding, verplicht meenemen van zakken als er geoogst wordt, eten en drinken op de tuin, 

achterlaten van afval op de tuin, hoe begiet je de planten zodat er geen knoeiboel ontstaat,, 

enzovoort. 

Een centrale start met de tuinmeester wat er gedaan gaat worden in dat uur, kinderen en 

vrijwilligers luisteren daarnara. 



En dan nu de speciale rol van de begeleidende leerkracht even belicht. 

De leerkracht kent de kinderen en dient actief mee te doen met het tuinuurtje. Geen gekwek met 

meegekomen ouders en jou al het werk laten doen, nee direct aan het werk zetten vanaf het eerste 

begin (uitdelen materiaal, ophalen materiaal, verzamelen kinderen en waarschuwen indien nodig. 

Niet toestaan dat iedereen van de zon geniet en jij staat te zweten als een otter om alles geregeld te 

krijgen, dan doe je het echt verkeerd volgens mij. 

Als alles van te voren bekend is, er een teeltplan is, de tuintjes zijn afgebakend en voorzien van een 

naambordje, het gereedschap klaar ligt, de zaden klaarliggen en jij weet en vertelt wat er staat te 

gebeuren dat uur, dan  loopt alles makkelijker en plezieriger. Als er een prettige sfeer hangt, doen 

kinderen graag een extra klusje voor je; soms geef ik een kind een kleine beloning (voetbalplaatjes, 

een knuffeltje of iets dat je krijgt bij de boodschappen) als ik vind dat ze uitmuntend hun best 

hebben gedaan. Voor de groep leg ik dat ook uit waarom ze zo goed bezig waren en dat ik soms een 

kleine beloning in mijn zak vind, dat is echt toeval. Houdt de kinderen scherp en geeft veel plezier. 

Misschien in overleg met de leerkracht  welk kind een beloninkje verdient. 

Laat kinderen elkaar ook helpen en spreek iets af wie werkt in de tuin van degene die ziek is; de 

leerkracht tweetallen laten maken zodat er effectief getuinierd kan worden in geval van ziekte. 

Sociale vorming en burgerschapskunde in een notendop. 

Ik heb op de tuin emmers van de frietboer, de kinderen gebruiken die emmers om onkruid te 

verzamelen (compostberg) of stenen/glas te verzamelen. Even bij de locale frietboer buurten heeft 

zin. Jassen en tassen verzamelen op een vaste plek en niet mee laten nemen naar de tuin waar ze 

werken (laat de leerkracht dit regelen) 

Stel de vrijwilligers voor en vertel de kinderen wat ze kunnen vragen aan de vrijwilligers; misschien 

kun je een vrijwilliger koppelen aan een vast groepje kinderen, dat werkt meestal beter. Hoe eerder 

je de namen van de kinderen kent, des te beter het werkt op de tuin. Een leerlinglijst met namen 

werkt voor mij altijd beter om de namen te leren; die lijst is ook van belang om het aantal kinderen 

te weten dat tuiniert; zij betalen per kind het afgesproken bedrag aan het eind van het seizoen.  

Misschien kan je regelen dat er aan het eind van het seizoen soep gekookt wordt of aardappelen en 

worteltjes, je weet het maar nooit.  Een maaltijd uit eigen tuin is een feest. 

 

Bedenk goed dat je zelf ook wel aanvoelt hoe je met die club om moet gaan, het gaat eigenlijk altijd 

goed omdat tuinieren zo leuk is. Je ervaring zal je zeker van pas komen 

 

groeten, Gert Olthof 

 


