Lijst van leermiddelen, literatuur en sites over tuinieren
Mundo-Bib- Edinburgstraat 26, 1050 Brussel
tel: 02/893 08 24 an.stijfhals@goodplanet.be
Zie ook www.goodplanet.be > documentatiecentrum
Ondersteuning nodig: info bij Kris@goodplanet.be - 0473/96 85 04
LEERMIDDELEN en BOEKEN
De met * aangeduide leermiddelen zitten in ons gratis uitleenaanbod.
leermiddelen
‘Natuur op school’ *

Schooltuinboek*
Vlekje in de kleutertuin*
+ groentedomino*
Zorgen voor de natuur*

Composteren met
kinderen*
Boeken voor leerlingen
Het leven van een
tuinboon*
Mijn leukste tuinboek

MOS themabundel. Gratis voor
MOS scholen.

Didactische
map

BaO

Hoe werk je met de klas in de
moestuin? Met groentefiches en
werkblaadjes
Tuinieren met kleuters wordt leuk!

Didactische
brochure

Landelijke Gilden LO

Didactische
map +spel
Lespakket

Landelijke Gilden Kleuters

Volledig pakket van kleuter tot
derde graad. (uitgebreide
beschrijving en eindtermen: zie
achteraan in de MOS map natuur)
Zeer goede en goedkope map: met lesmap
Jerom de compostworm

90 70168 52 9

BaO

Bestellen bij
OVAM

Vanaf kleuters!

Foto’s en tekst van zaad tot oogst.

Boekje

905495 6380

Doe-boek

9024378834

Kleuters en
BaO
1ste – 3de graad
BaO

Doe-boek

9058780120

Bao

Doe-boek

9043807400

BaO

Doe-boek

9024377390

BaO

Doe-boek

90213 31675

BaO

Boek

9080062642

Boek met
DVD

9789021534077

Tof boek om met kinderen in de
schooltuin aan de slag te gaan. Een
aanrader!
Een tuin van mezelf*
Kijk en doegids vooraanleg van de
eigen tuin.
De jonge tuinder*
Creatieve doe-projecten voor
kinderen
Tuinboek voor kinderen*
Leuk boekje voor de kinderen met
her en der bruikbare tips
Experimenten in de tuin* 50 spannende proeven
Boeken voor de leerkracht
Ecologisch tuinieren: de
Groene bijbel van de bio-tuinier
moestuin
(VELT)
De groene hemel*
Boek van een Nederlandse ‘groene
Kindertuinen
onderwijzer’ met 40 jaar ervaring.
Technische handleiding met
Vergroening van de
uitgebreid deel over moestuin,
schoolomgeving*
kruidentuin, kleinfruit en fruit.
Met zaaikalender en groentenfiches

volledige brochure:
www.wwf.be/_media/wwfTECH
handLOW_261619.pdf
deel over moestuin en
kruidentuin met lessen:
www.10op10.velt.be/index.php
/component/docman/cat_view/
95-tools-voor-de-

BaO

schoolmoestuin?Itemid=55
Groenten in potten*

36 teelten

Miniboekje

De tuin*

http://www.velt.be/winkel/pag420
+aanpassen+32
Met eenvoudige proefjes met
plantjes en beestjes.
Met uitgebreide rassenlijst

Doe-boek

9054954094

Boek

9044703900

Boek

Deltas

Vanaf
kleuterjuf

Boek

9069660865

leerkrachten

Boek
Boek

9020933809
9021593254

Boek

9789081612845

Boek

9020938304

Boek
Boek

902744755 1
9789058563828

Boek

9789044732252

Boek

9789048309429

Bessen, frambozen en
bramen*
Kiemen en
microgroenten*

Absolute aanrader om in de klas
rond groentjes te werken.

Vademecum wilde planten 530 veel voorkomende wilde
planten beschreven
Wilde kruidentuinen
Leuk boek met veel folklore
Een tuin om van te
Sierlijke eetbare tuin
smullen
Bessen uit de tuin
Rassen, snoeien en verzorging
http://www.velt.be/winkel/pag420
+aanpassen+35
De natuur van het
Brengt je de inzichten bij die je
tuinieren*
nodigt hebt om de natuur te
begrijpen. Veel aandacht voor
permacultuur.
Tuinen van overvloed*
Hét boek over permacultuur.
Tuinieren in vierkante meter bak
Je eigen groententuin op
1 m2*
Tuinieren in vierkante meterbak
Groenten kweken op een
vierkante meter
Tuinieren op strobalen*
Schooltuinwerkboek*
Onkruiden herkennen

Nieuwe methode om te kweken in
geconditioneerde composterende
stobalen.
CNMe Maastricht:
http://www.cnme.nl/nl/educatie/sc
hooltuinen/schooltuinwerkboek
Enig in zijn soort met foto’s van
kiemplanten.

werkboek
Foto- en
tekstboek

9052105863

BaO

Websites
Voor Leerkrachten
http://www.leefmilieubrussel.be/Templat Pagina van Leefmilieu Brussel over schoolmoestuinen.
es/Ecoles/Niveau2.aspx?id=3418&langtyp
e=2067
http://www.schoolmoestuin.be
Website over schoolmoestuinen van VELT. Met handleiding en lesideeën.
http://www.landelijkegilden.be/schooltuin Pagina’s van het schooltuinproject van Landelijke gilde. Met tips voor
leerkrachten.
www.ping.be/~pin29174/index.htm
De Kwieke Kwekers, de schooltuinsite van de gemeentelijke basisschool ‘t
Veld uit Dentergem. Hier vind je een compleet overzicht hoe je met een
schooltuin kan beginnen, alles over (on)kruiden, gereedschappen, … zelfs
spelletjes. Voor de derde graad en beginnende schooltuinders
www.houtwal.be
Veel info over fruit en kleinfruit (oa snoeien)
www.yggdra.be
Website van vzw Yggdrasil. Deze gaat over permacultuur in de tuin. Een
knap voorbeeld hoe je als school een milieu- en natuurvriendelijke
groentetuin kan aanleggen. De tuin is tevens onder begeleiding te
bezoeken. Een aanrader!
Zeer goede site met veel uitleg over permacultuur. Je kan er een gratis
www.permacultuurnederland.org
cursus downloaden www.scribd.com/doc/136453445/Vrij-downloadbarecursus-Permacultuur-ontwerpen-met-de-natuur-versie-7-5
www.velt.be
Overzichtelijke site van de vereniging voor ecologische teelt-en leefwijze.
Met adressen van plaatselijke bio-schakels, afdelingen, de zadenlijst, …
Ideaal als ondersteuning bij het opstarten van een schooltuin.
Sociaal platformsite voor tuinliefhebbers
www.mijntuin.org
www.onzenatuur.nl
www.onzeschooltuin.nl
www.onzekleutertuin.nl
www.mijneerstemoestuin.nl
http://www.onzeklassetuin.nl/index.php

informatie over het thema “natuur” in de brede zin (water, weer, klimaat,
voeding, moestuin, gezondheid) op basis van actuele maandthema’s en
lesmateriaal
hier vindt u informatie over de aanleg, onderhoud, inrichting… van een
schoolmoestuin.
alle informatie rond het boek “Mijn eerste moestuin” van Bram Wolthoorn &
Roger Klaassen.
Groene schoolactiviteiten die in de klas kunnen doorgaan.
Google ook eens op ‘verticale tuinen’ voor tal van ideeën van pallettuinen
tot hangende tuinen in petflessen, goten, zakken enz.

Zaden en planten

http://www.mijntuin.org/seedlibraries/5-Mundo-bib

Zadenbib van GoodPlanet/Mundo-Bib. Ontleen max. 3 pakjes zaden en
breng later zelf pakjes binnen. (Gratis dienst)

www.denieuwetuin.be

Commerciële site: bestellen van speciale zaden en boeken. ” De Nieuwe
Tuin”
Hier kan je het boek "kiemen en microgroenten bestellen
Commerciële site: Ecoflora in Halle is de enige Belgische kwekerij
www.ecoflora.be
gespecialiseerd in wilde planten. Verkoopt ook biozaden. Uitgebreid aanbod
kruiden en oude groenten.
Commerciële site: Biozaden
http://www.bolster.nl
www.denationaleproeftuin.nl/proeftuin/de Zadenruilsite uit Nederland
fault.asp
www.vreeken.nl

Commerciële site: Zeer uitgebreid zadenaanbod. Ook reuzengroenten of
speciale variëteiten.

www.proeftuin.eu

Commerciële site: grootste aanbod kleinfruit van Vlaanderen. Met veel info.

