
De leeromgeving: kinderboerderij, asiel, heemtuin, Vlinderstichting, IVN, bioloog,

Veel mensen hebben een of meer huisdieren. Bij het verzorgen van een dier komt vaak  
meer kijken dan je in eerste instantie denkt. Hoe zorg je goed voor een dier? 

Groep 1-2  
Omgaan met dieren
“We hebben zelf een insectenhotel gebouwd. Op 
het speelplein. Met een insectenzuiger en penseel 
hebben we toen kleine dieren gevangen.

Naast het hotel hebben we een voerplaats voor 
vogels gemaakt. Op het laatst heeft iedereen een 
dier uitgezocht om over te vertellen. Ik heb verteld 
over de hooiwagen.”

Groep 3-4  
Dieren binnen en buiten 
verzorgen
“We hebben samen kikkervisjes gevangen 
en verzorgd. Ze kregen eerst pootjes aan de 
achterkant. We hebben geleerd over vogels in 
Nederland. We hebben samen met IVN vogels 
gespot. Ik ken nu wel 10 vogels. Ik heb er een 
boekje over gemaakt.”

Een insectenhotel maken Hoe verzorg je een konijn? Vogels in NederlandHoe pak je een slak op?

Zorgen voor dieren



Steeds grotere scope in project Zorgen voor dieren

Leerlingen krijgen elke 2 of 3 jaar een leerroute met een steeds grotere scope. Zo leren zij steeds meer over dit 
maatschappelijk relevante onderwerp.

 y Van kennis vergaren naar verzorgen: kinderen leren meer feiten over bouw, voeding, leefomgeving en gedrag van dieren 
om vervolgens beter voor dieren te kunnen zorgen.

 y Van observeren naar onderzoeken: kinderen leren beter naar dieren kijken en leren dieren onderzoeken om beter het 
belang van een goede verzorging te begrijpen.

 y Van af en toe tot dagelijks verzorgen: kinderen  leren dat zorgen voor dieren verantwoordelijkheid en discipline vraagt.

 y Van eenvoudig naar complex presenteren: kinderen leren hun kennis en ervaringen presenteren in tekst en in beeld, 
mondeling en schriftelijk of een combinatie daarvan.

dierenspeciaalzaak, schrijver, pluimveehouder, stichting RAVON

Groep 5-6  
Huisdieren verzorgen
“Ik wil heel graag een hond. In dit project heb ik 
geleerd dat dat heel veel werk is en ook geld kost. 
De meneer van de dierenwinkel heeft ons er heel 
veel over verteld. Ik heb toen zelf een weblog 
gemaakt over honden. Over zijn voer, verzorging 
en zijn gezondheid.”

Groep 7-8  
Jonge dieren verzorgen
“Van een boer hebben we 6 bevruchte eieren 
en een broedmachine geleend. Er zijn er 5 
uitgekomen. De kuikens hebben we zelf verzorgd 
en op het einde van het project weer terug 
gebracht naar de boer. Ik heb samen met een 
maatje een PowerPoint presentatie gemaakt voor 
de levenscyclus van de kip met een procentencirkel 
erbij.”

Wees verantwoordelijkVoer afwegen De kip als productiedierMaak een terrarium


