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Een jaar lang op vrijdagochtend aan de slag

Sarnen weÍken en contact rnet natuur
geeft kinderen zelfbewustzij n
pilot rnet boerderijbezoek van de Zutphense
Vrije School krijgt een vervolg op meerdere scholen,
Een volwaardig onderwijsconcept Boerderijschool is
het doel. Ouders, onderwijzers en kinderen zijn na
het eerste jaar een hele ervaring rijker. ÍÍRoos is trots
dat ze die eigenwijze kalfjes in de wei krijgt.,,
Een

planten werkte. Initiatiefneemster Evelyne Schreurs: "De kracht
van de boerderijschool is dat er - anders dan bij een eenmalig
bezoek - door de herhaling en het ritme in de boerderijwerkzaamheden een verdieping van de ervaringen ontstaat. Op de boerderij leren de kinderen vanuit de directe praktijkervaring. Terug op
school kunnen de opgedane ervaringen worden verwerkt."

Respect voor de boer
De kinderen bleken vanaf de eerste kennismaking met de boerde-

vierde klas van Vrije School de Zwaan :uit Zutphen ging in
2006 een heel jaar op vrijdagochtend naar Boerderij 't Hulse

rij

enthousiast. De fietstocht naar de boerderij was even wennen,
maar al snel voor niemand meer een probleem. De kinderen hebben plezier in het'verwennen'van de koeien met suikerbieten. Bij

hof in Almen. Opdracht aan de ieerlingen: zoveel mogelijk helpen
bij alle voorkomende werkzaamheden. Boerderij 't Hulshof is een
gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen, akkerbouw en er
worden biologische groenten geteeld. De boerderij ligt zo'n zes
kilometer van school; de kinderen konden er op de fiets naartoe.

leven.

Na ontvangst in de kantine gingen de kinderen in groepjes aan de
slag: twee op de boerderij en de andere twee in de tuinderij. Na de

In interviews met de kinderen over hoe ze het leren op de boerderij beleven, komt regelmatig de speciale rol van de boer naar voren.

pauze werd gewisseld, zodat iedereen zowel met de dieren als met

Hij is

de kippen zijn er vragen over de vogelpest en het uitplanten van de
spinazie gebeurt met extra aandacht als ze horen dat die groenten

op de markt verkocht gaan worden en dat de boer hiervan moet

de deskundige, iemand waarvoor ze veel respect hebben en

Niet alleen ie cognitieve, maar ook je praktische vaardigheden gebruiken, zet kinderen stevig met twee benen op de grond
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die hun vertrouwen geeft.Zo verteit Sam over het verzorgen en het wandelen met de kalf

es:

"|e bent niet zo snel

bang. De boer is erbij en die weet het allemaal". Bart
zegÍ:"De boer heeft veel vertrouwen in mij. In iedereen.
t...1 Hij vraagt lastige dingen aan mij om te doen, bijvoorbeeld om de koeien naar de wei te brengen."
Linde vertelt dat ze het werken in groepjes erg leuk vind.
"Je

werkt op de boerderij

groepje. Ie doet het samen.
Iedereen hoort erbij. En dat doe je in de klas niet. Misa1s

schien wel samen een verhaai schrijven, maar niet samen
b

ezig ztjn. Samen werken."

Ander zelfbeeld
Ouders zien de waarde van het werken op de boerderij,

dat een traditionele schooldag hun kinderen niet kan
geven. Op de boerderij leren de kinderen ervaringsgericht

en levensecht. Ervaringsleren doet de verschillen tussen

kind dat niet zo goed mee
kan in de cognitieve vakken kan andere (praktische)
de kinderen verdwijnen. Een

kwaliteiten van zichzelf laÍen zien en daarmee een ander
beeld van zichzelf krijgen. Een moeder vertelt: "Op de

boerderij kan Maike lekker werken, zonder zich daar
heel erg druk bij te maken. Maike leert op een andere
manier. Ze is een beelddenker. Op school heeft ze erg r.eel
moeite met het leren. Dat heeft haar erg onzeker semaakt.
Ook in het sociale werkt dat door: niet iedereen rr-il een
werkstuk maken met een meisje dat moeilijk kan lezen en

schrijven. In het werken met de handen kan ze rr'el rr.at
Iaten zien. Op de boerderij is ze in haar element. \\/e
hopen dan ook dat ze ervaart, dat je bij het zetten van een

omheining moet berekenen wat de afstand is tussen de
palen. Daardoor kan ze weer gemotiveerd raken om de
rekenlessen op school goed te volgen.

Je

hebt het immers

nodig."

Bietjes rnoeten groeien
Het enthousiasme van de ouders is natuurlijk ook een
wisselwerking met het enthousiasme van hun kinderen.
De vader van Roos vertelt: "Wat Roos helemaal cool vindt
is om de

kalfes naar de wei te brengen. Verguld vertelt

ze

daarover en ze is trots dat het haar lukt die eigenwijze
beestjes te krijgen waar ze wil. Behalve dat heeft het wer-

ken op het land haar ook wat gedaan. Ze is zich veei
bewuster geworden wat er allemaal moet worden gedaan

voordat je een krop sla of bietjes kan eten. Het was voor
haar een aanzet om zelf met een moestuintje te beginnen
op de Kaardebol [het Natuur- en Milieu-educatiecentrum,
red.], wat ze ook met plezier doet. Kortom: ze klimt vol
verwachting op de fiets als het weer boerderijdag is."
ln verband met privacy

zi.)n de namen van de kinderen veranderd.

Meer informatie:
Evelyne Schreurs, tel. (O575) 520 102,
e-mail : evelyne.schreurs@tiscali. nl
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