
OUTDOOR LEARNING IN 
BUITENSCHOOL DE BERGOP



WAT BETEKENT “BUITENSCHOOL” VOOR 
ONS?

Een buitenschool is een school 
waar regelmatig buiten        

(de klasmuren) 
les wordt gegeven!



HOE ZIJN WE ERTOE 
GEKOMEN?
- kennis gemaakt met outdoor learning 

via Jan Allegaert
- uitproberen
- wens van het team om daar vol voor te 

gaan
- bezoeken: Waltkindergarten
- bijscholingen 

- MOS
- Hogeschool Leuven - Limburg



WAAROM EEN BUITENSCHOOL?

Kinderen moeten buiten komen!

- schermkinderen
- angst om kinderen buiten te 

laten
- veel naschoolse 

BINNENactiviteiten



Kinderen moeten meer bewegen!

- uren na elkaar stilzitten in de 
klas

- zoet houden met ...een scherm?



http://www.youtube.com/watch?v=mbsrVD4GedM


ONZE DOELSTELLINGEN:



1) Leervermogen en 
concentratie verhogen

● Zintuiglijk leren!                
Beter onthouden!

● Betrokken zijn
● Geboeid zijn
● Leren is plezant



2) Werken aan de 
socio-emotionele ontwikkeling

• leren samenwerken
• leren omgaan met gevoelens
• zich leren inleven in de gevoelens 

van een ander
• leren rekening houden met elkaar
• welbevinden verhogen



3) Ontwikkeling van initiatief en 
verantwoordelijkheid bevorderen

• leren organiseren en leren omgaan 
met allerlei werkvormen

• initiatief leren nemen
• de nieuwsgierigheid van de 

kinderen prikkelen
• duurzaamheid aanleren
• verantwoordelijkheid leren dragen



4) Motorische en zintuiglijke 
ontwikkeling bevorderen 

• bewegend leren
• omgaan met bewegingsruimte
• lichaamsconditie en - coördinatie 

verbeteren
• leren met alle zintuigen



HOE DOEN WE HET?

1) Omgevingsonderwijs

2) Natuurklassen

3) Buitenspel

4) Openluchteducatie



HOE DOEN WE HET?

1) Omgevingsonderwijs

● De omgeving is het lesmateriaal

● Contact met de realiteit

● Leerstof sijpelt dieper door

● Leren in de echte wereld



Waar 
leer je 
over 
brood? 



Waar 
leer je 
over  
ridders 
en 
kastelen?



Waar 
leer je 
over het 
verkeer?



Waar 
leer je 
over 
schoenen
?



Echt 
leren!



Leren in de 
omgeving.



HOE DOEN WE HET?

2) Natuurklassen

● Natuur staat centraal (moestuin, dieren, fruit,, 
zonnepanelen, MOS, groene vlag, iedere klas zijn MOS thema 
waarbij ACTIE belangrijk is, bosdagen,...

● Respect voor ons milieu (opruimacties, 
recycleren, composteren, afvalbeleid,...

● Het goede voorbeeld geven…



Zeeklas





Vogel
telweek





Moestuin





HOE DOEN WE HET?

3) Buitenspel

● Bewegen in alle vrijheid met een 
beetje risico (vb stokken, takken, verstoppen,…)

● Ruim aanbod (spelotheek)

● Uitdagende speelruimte creëren 
(behendigheidsparcours, kampzone)





HOE DOEN WE HET?

4) Openluchteducatie

(het echte “outdoor learning”)

• De dagdagelijkse lesinhoud giet je in 
een andere werkvorm.























http://www.youtube.com/watch?v=qNTnph5Li-A


BUITENSCHOOL, DE BERGOP

We willen onze kinderen 
nog beter laten leren op 

een uitdagende boeiende 
manier.


