
 
 
 
 
 
 

 

Voor de leerkracht van groep 5 en 6 
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Beste leerkracht 

Binnenkort komt u met uw leerlingen naar Nationaal Park Weerribben-Wieden voor de Weerribben-
Wieden Safari. Deze handleiding voorziet u van alle informatie die u nodig heeft om dit educatieve 
programma voor iedereen tot een onvergetelijke ervaring te maken. Het is handig om deze 
handleiding ook digitaal te bewaren, zodat u de linken die erin staan kunt gebruiken. 
 
De Weerribben-Wieden Safari is ontwikkeld voor de basisscholen uit de gemeente Steenwijkerland.  
 

Nationaal Park Scholenproject  

Buiten zijn is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind: het bevordert aandacht, 
concentratie en zelfvertrouwen, het stimuleert de motorische ontwikkeling en vermindert kans op 
overgewicht. Een bezoek aan het nationaal park heeft daarmee een toegevoegde waarde: voor 
onderwijs, welzijn en gezondheid: nu en in de toekomst. 
 
Het Nationaal Park Scholenproject biedt educatieve programma’s die aansluiten bij de kerndoelen 
van het basisonderwijs en de kinderen uit de gemeente Steenwijkerland in direct contact brengen 
met de natuur, het landschap en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving.  
De programma’s vormen een doorlopende leerlijn. 
Groepen 1+2: Ik zie, ik zie.. → dieren zoeken en zo op een speelse manier de omgeving ontdekken 
Groepen 3+4:  Kleurenspel → kleuren om je heen, accent op planten 
Groepen 5+6:  Op vogelreis → seizoenen, leven van een vogel  

Weerribben-Wieden Safari → oriëntatie op natuur en landschap, de rol van water 
Groepen 7+8: Expeditie turf → cultuurhistorie van de eigen woonomgeving 
 
Het Nationaal Park is ook betrokken bij programma’s die horen de gemeente Steenwijkerland in het 
kader van het ‘Cultuurmenu’ en ‘Duurzame ambachten’. 
 

Weerribben-Wieden Safari: in het kort 

Doelen 

Leerlingen leren het gebied waarin ze wonen kennen. De leerlingen ervaren dat ze zelf kunnen 
bijdragen aan het in stand houden van het gebied. De leerlingen genieten van het buiten zijn in de 
natuur. 
 

Opbouw 

De Weerribben-Wieden Safari bestaat uit drie onderdelen: voorbereiding, bezoek aan het gebied en 
verwerking. De leerlingen leren Weerribben-Wieden kennen en helpen de boswachters met 
waterdiertjes onderzoek. 
Voorbereiding: de klas krijgt een brief van de boswachter die hen uitnodigt op bezoek te komen. De 
leerlingen oriënteren zich via kaartmateriaal op het aankomende bezoek en bekijken een filmpje 
over waterdiertjes vangen. 
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Bezoek aan het gebied: de schipper neemt de klas mee het gebied in en er worden waterdiertjes 
gevangen en geteld. 
Terug op school wordt het resultaat van het waterdiertjes vangen ingevoerd op de website van de 
Nationale Waterdiertjes-telling. De groep ontvangt tot slot een bedankbrief van de boswachter. 
 
 

Verantwoording  

De Weerribben-Wieden Safari sluit goed aan bij de leerlijn “Oriëntatie op jezelf en de wereld” en de 
thema’s daarbinnen:  
- Tijd (geschiedenis)  

Dit thema komt vooral aan bod tijdens de vaartocht door het gebied. De schipper vertelt 
over hoe de mensen woonden en werkten in het  veen en laat zien wat je daar nu nog van 
terugziet in het landschap. Op school kan dit thema extra worden uitgewerkt door de 
leerlingen bijvoorbeeld uit te laten zoeken waar bepaalde achternamen of namen die op de 
kaart staan vandaan komen. Zeker voor groep zeven en acht is dit een geschikte 
verdiepingsopdracht. 

- Ruimte (aardrijkskunde) 
Vaardigheid krijgen in het lezen van een gebiedskaart is onderdeel van de voorbereiding. De 
rol van water en verschillende landschappen komen tijdens het bezoek aan het gebied aan 
de orde. 

- Natuur, wetenschap en techniek (biologie) 
Het belang van schoon water komt aan bod. Tijdens de vaartocht leren de kinderen over de 
vele planten en dieren en gebruiken daarvoor al hun zintuigen. Door mee te doen met de 
Nationale waterdiertjes-telling leveren de kinderen een bijdrage aan onderzoek en 
wetenschap.  

Met name de kerndoelen 39, 40, 47, 48, 50 komen bij de Weerribben-Wieden Safari aan bod.   
Daarnaast sluit de Weerribben-Wieden Safari aan bij ontdekkend leren, 21-eeuwse vaardigheden 
(ICT vaardigheden, media wijsheid, onderzoek/probleem oplossen) en citizen science 
(burgerwetenschap). 
 

Weerribben-Wieden Safari 

De voorbereiding 

De voorbereiding bestaat een drietal stappen:  

• Uw eigen voorbereiding bestaat uit het doornemen van deze handleiding en de bijbehorende 
bijlagen waarvan u de linken heeft ontvangen per e-mail. Al deze documenten kunt u ook vinden 
op de website. 

• Voorbereidende les met de leerlingen. Deze duurt ongeveer 30 minuten en bestaat uit drie 
onderdelen. Vanuit uw eigen expertise en mogelijkheden kunt u dit uitbreiden en/of extra 
opdrachten toevoegen.  Deze voorbereidende les geeft u in de dagen voorafgaand aan het 
gebiedsbezoek. (Eventueel kan het ook op de dag zelf vlak voor vertrek, maar dat heeft absoluut 
niet de voorkeur.)  

 

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Citizen-science-burgerwetenschap.htm
https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park/jeugd-jongeren-en-scholen/scholen/basisonderwijs/nationaal-park-scholenproject/weerribben-wieden-safari/
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Informeren van ouders en organiseren van vervoer en begeleiding:  

Zorg voor kleding die tegen een stootje kan en warm genoeg is (aan boord zit je stil en krijg je het 
snel koud), waterbestendig schoeisel, houd rekening met muggen, heeft iedereen een 
zwemdiploma? 
Informeer ouders die rijden over hun taak als begeleider van een groepje van 4 leerlingen. U kunt 
daarvoor gebruik maken van het kopieerblad voor chauffeur/begeleider .    

Voorbereidende les met de leerlingen. 
1. Lees de brief van de boswachter voor - leerlingen enthousiast maken 

In deze brief nodigt de boswachter de kinderen uit om op bezoek te komen en vraagt hen om 
hulp bij het waterdiertjes onderzoek. De boswachter wil graag weten of het water in het 
natuurgebied wel schoon genoeg is en dat kan je afleiden aan de waterbeestjes die er 
voorkomen. Ook alle andere planten en dieren die in het nationaal park leven en de mensen 
profiteren van schoon water.  
uitnodigingsbrief van de boswachter van Staatsbosbeheer 
uitnodigingsbrief van de boswachter van Natuurmonumenten 

2. Waar gaan we heen? - oriëntatie, kaartlezen, aanwezige landschappen leren kennen 
De boswachter heeft het over Nationaal Park Weerribben-Wieden, maar waar ligt dat 
eigenlijk? Wie is daar al wel eens geweest, hoe ziet het daar uit?  
Aan de hand van de gebiedskaart van het nationaal park neemt de leerkracht de leerlingen in 
vogelvlucht mee over het gebied (pdf gebiedskaart voor het digibord). 
Tijdens het tonen van deze kaart, worden onderstaande tien  punten met de leerlingen 
besproken. U kunt dit zelf uitbouwen of vereenvoudigen afhankelijk van hoe ver de groep 
hiermee is.  
1. Op deze kaart zijn de dorpen en stadjes bruin, landbouwgrond lichtgroen, moerasnatuur 

middengroen, bos donkergroen en water blauw. 
2. Staat de plaats waar onze school ook op de kaart? (zo nee, in welke richting ligt het dan?)  
3. En waar woon jij?  
4. In het noorden grenst gemeente Steenwijkerland aan provincie Friesland, de rivier de 

Linde vormt de grens (op de kaart linksboven bij Ossenzijl) 
5. In het noorden begint ook een heuvelrug: vanaf Oldemarkt tot voorbij de Woldberg. De 

Woldberg vind je ten noorden van Steenwijk, die is begroeid met bos en het hoogste 
punt van de gemeente (26 meter).  

6. In het oosten grenst de gemeente Steenwijkerland aan provincie Drenthe.  
7. Aan zuidkant loopt de grens vanaf Meppel een stukje langs het Meppelerdiep en dan ten 

noorden van Zwartsluis langs naar het Zwarte Meer.  
8. Aan de westkant grenst de gemeente aan de Noordoostpolder. Toen de polder en de 

afsluitdijk er nog niet waren, lag hier de Zuiderzee met allemaal havenstadjes eraan. De 
zeedijk van vroeger is er nog steeds: vanaf Zwartsluis, langs Vollenhove, Blokzijl, 
Blankenham naar Kuinre. Alleen bij Vollenhove was geen dijk nodig, want daar hield een 
heuvel het water wel tegen: die heuvel noemen ze het Hoge land van Vollenhove. 

9. Wist je dat ze vroeger vanuit Blokzijl op walvisjacht gingen? Of naar Engeland om handel 
te drijven? 

10. Middenin de gemeente liggen twee grote natuurgebieden. Ten noorden van de weg 
Steenwijk Blokzijl (N333) ligt De Weerribben. En ten zuiden daarvan De Wieden, De 
dorpen die daarin liggen zijn meestal lang en smal doordat ze langs een gracht liggen. De 

https://www.touristserver.nl/file/2820/NPWW_NPS_WWS_kopieerblad+chauffeur-begeleider.pdf
https://www.touristserver.nl/file/2815/NPWW_NPS_WWS_uitnodiging+SBB.pdf
https://www.touristserver.nl/file/2814/NPWW_NPS_WWS_uitnodiging+NM.pdf
https://www.touristserver.nl/file/2811/NPWW_Kaart_IVN_Weerribben_Wieden_2020.pdf
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Weerribben en De Wieden vormen samen Nationaal Park Weerribben-Wieden, waar veel 
bijzondere planten en dieren wonen.  

Tips voor uitbreiding of verdieping:  
a) De leerlingen kunnen bijvoorbeeld het gebied op internet opzoeken (Google earth of 

Google maps, satelliet beelden). 
b) Hoogteverschillen in het landschap zijn heel goed zichtbaar te maken via de 

Algemene Hoogtekaart Nederland 
c) De gemeente heeft voor elk dorp een beknopte beschrijving gemaakt: 

https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Alle_kernen_en_wijken 
3. Filmpje over waterdiertjes in het nationaal park bekijken: 

Filmpje van 5 minuten bekijken, als voorbereiding op het meedoen aan de Nationale 
Waterdiertjes-Telling: “In het spoor van … waterdiertjes in Weerribben-Wieden”. 
 

Het bezoek aan De Wieden of aan De Weerribben  

Het bezoek aan het gebied bestaat uit twee onderdelen: een vaartocht met de boswachter (schipper) 
en waterdiertjes vangen met de schoolgids. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur. Hoe dit is 
georganiseerd, hangt ervan af of u naar De Weerribben of naar De Wieden gaat. Boswachters 
(schippers en schoolgids) begeleiden het bezoek, maar als leerkracht blijft u eindverantwoordelijk 
voor uw leerlingen. De adresgegevens van het bezoekerscentrum waar u heeft geboekt, vindt u in de 
boekingsbevestiging die u via de mail heeft ontvangen. 
Bezoek aan De Weerribben, Bezoekerscentrum De Weerribben, Ossenzijl. 

Op de afgesproken tijd staat een schoolgids klaar om u te ontvangen. 
De hele groep, dus ook de ouders/chauffeurs gaan direct mee aan boord van de excursieboot 
van Staatsbosbeheer. 
Tijdens het varen vertelt de boswachter van Staatsbosbeheer over het landschap, de rol van 
mens en water,  vroeger en nu en betrekt de leerlingen daar zo actief bij. 
Onderweg wordt uitgestapt om het waterdiertjes onderzoek te doen. De schoolgids legt uit 
hoe dat gaat, deelt alle materialen uit en verleent hand-en-spandiensten. Er wordt in 
groepjes gewerkt. Elke chauffeur/begeleider helpt zijn of haar groepje leerlingen en houdt de 
aantallen van de gevangen waterdiertjes bij (de turflijsten met waterdiertjes worden door de 
schoolgids uitgedeeld).  
De leerkracht neemt aan het eind van de vaartocht alle turflijsten mee naar school omdat die 
nodig zijn voor de verwerking op school. 

Bezoek aan De Wieden, Bezoekerscentrum De Wieden, St. Jansklooster 
Op de afgesproken tijd staat een schoolgids klaar om u te ontvangen. 
Er wordt  start met het waterdiertjes onderzoek. De schoolgids legt uit hoe dat gaat, deelt 
alle benodigde materialen uit en verleent hand-en-spandiensten. Dit wordt in groepjes 
gedaan. Elke chauffeur/begeleider helpt zijn of haar eigen groepje leerlingen en houdt de 
score aantallen van de gevangen waterdiertjes bij (de turflijsten met waterdiertjes worden 
door de schoolgids uitgedeeld).  
Na een uur gaat de hele groep, dus ook de ouders/chauffeurs, aan boord van de 
excursieboot voor een vaartocht van een uur. Tijdens het varen vertelt de boswachter van 
Natuurmonumenten over het landschap, de rol van mens en water,  vroeger en nu en 
betrekt de leerlingen daar zo actief bij. 
De leerkracht neemt aan het eind van de vaartocht alle turflijsten mee naar school omdat die 
nodig zijn voor de verwerking op school. 

https://www.ahn.nl/ahn-viewer
https://www.steenwijkerland.nl/kernenenwijken/Home/Alle_kernen_en_wijken
https://www.youtube.com/watch?v=X8uTsqlByA8&feature=emb_logo
https://www.touristserver.nl/file/2816/NPWW_NPS_WWS_waterdiertjes_turflijst_+Weerribben-Wieden+Safari.pdf
https://www.touristserver.nl/file/2816/NPWW_NPS_WWS_waterdiertjes_turflijst_+Weerribben-Wieden+Safari.pdf
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Verwerking 

De verwerking op school bestaat onder andere uit het toevoegen van een meting op de website van 
de Nationale waterdiertjes-telling. De boswachter is natuurlijk reuze benieuwd naar de vangsten van 
de leerlingen! Deze verwerking zal tussen 30 minuten en 1 uur lestijd vergen en bestaat uit de 
volgende stappen: 
1) Filmpje als start van de afsluitende les 

Speciaal voor kinderen die helpen met de Nationale waterdiertjes telling, is er een jeugdjournaal 
filmpje gemaakt. Het is leuk om hiermee te starten, zeker als er al wat tijd verstreken is tussen 
het bezoek aan het nationaal park en het invoeren van uw telling op de website. Het filmpje 
duurt 2.20 minuten.  

2) Invoeren van de telling 
Dit wordt gedaan op de website waterdiertjes.nl. Hier kunnen de aantallen gevangen beestjes 
van de scorelijsten worden ingevoerd. Het handigste doet u dit als volgt: 

a. U kunt de leerlingen die bij elkaar in een groepjes zaten bij het waterdiertjes vangen ook 
nu bij elkaar laten zitten.  

b. Deel de turflijsten weer uit, zodat ieder groepje zijn eigen telgegevens kan doorgeven 
c. Open op het digibord de website van de Nationale waterdiertjes-telling: waterdiertjes.nl. 

Met deze link komt u meteen op de juiste pagina. 
d. Klik op de knop <Ga naar de kaart> 
e. Zoek de juiste meetlocatie (gekleurd bolletje). Dat doe je door op de kaart in te zoomen 

en dan met de cursor de betreffende meetlocatie aan te klikken. Misschien kunt u dit 
één van de leerlingen laten doen.  
Voor De Weerribben-Ossenzijl is het deze en voor De Wieden-St. Janklooster deze 

 
f. Klik daarna op de knop <+ Meting toevoegen> 

  
LET OP: de aantallen van de hele klas bij elkaar vormen één meting. Dus niet voor elk 
groepje apart een meting toevoegen.  

g. Loop alle schermen door tot alles is doorgegeven. Als er in te weinig diertjes geteld zijn 
komt daarvan een melding. Dat is niet erg. U kunt het toch opslaan. 

h. Als de meting is afgerond, verschijnt een cijfer van de meting. De kleur geeft aan hoe het 
staat met de waterkwaliteit. Het bolletje op de overzichtskaart geeft de kwaliteit aan van 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2230825-kinderen-helpen-met-waterdieren-tellen.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2230825-kinderen-helpen-met-waterdieren-tellen.html
https://www.waterdiertjes.nl/
https://www.waterdiertjes.nl/
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alle gedane metingen samen voor die meetlocatie (dus ook van andere klassen die een 
meting hebben ingevoerd).  

i. Als blijkt dat de groepjes heel verschillende soorten hebben gevangen is het leuk om 
eens te filosoferen over hoe dat kan (net een andere plek geschept, andere 
waterplanten, open water, onder een vlonder, op de bodem geschept, helder water of 
troebel ..). En hoe staat het met de vangst van andere klassen? (andere metingen op 
deze meetlocatie). Daarbij is het goed om op te merken dat wat je kan vangen 
seizoensgebonden is. Zo vang je de waterjufferlarven bijvoorbeeld weinig voor de zomer 
en meer in het najaar.   

3) Nabespreken  
Hoe vond iedereen de Weerribben-Wieden Safari? Wat hebben ze ervan geleerd, wat vonden ze 
het leukst, wie wil er nog wel een keer heen?  

4. Bedankbrief van de boswachter 
Ongeveer 1 week na het gebiedsbezoek ontvangt u een e-mail met daarin een link naar de 
bedankbrief van de boswachter, waarin de leerlingen bedankt worden voor hun komst en hulp 
bij het waterdiertjes onderzoek. Bent u er nog niet aan toe gekomen om de meting in te voeren, 
dan mag u het zien als een handige reminder om dat alsnog te doen. 
Het de bedoeling dat er een paar dagen tijd zit tussen het invoeren van de meting en het 
voorlezen van de bedankbrief. Aan u de keuze wat daarvoor een geschikt moment is. 

• bedankbrief van de boswachter van Staatsbosbeheer 

• bedankbrief van de boswachter van Natuurmonumenten 
 

Een tip tot slot 

Heeft u een sloot of vijver vlakbij school? Dan is het leuk om die ook te onderzoeken. U kunt dan zelf 
een nieuw meetpunt op waterdiertjes.nl maken om de waterkwaliteit van deze sloot/vijver met de 
plek in het Nationaal Park te vergelijken.  

  

https://www.touristserver.nl/file/2813/NPWW_NPS_WWS_bedankbrief+SBB.pdf
https://www.touristserver.nl/file/2812/NPWW_NPS_WWS_bedankbrief+NM.pdf


 
 
 
 
 

Pagina 8 van 8 

Colofon 

 

Weerribben-Wieden Safari 

 
© 2021 - IVN Natuureducatie 
 
Ontwikkeld door Nationaal Park Weerribben-Wieden 
 
Met dank aan:  
leerkrachten  

Geert Zweers, GBS Eben Haëzer Kadoelen 
Helma Mulder, OBS de Slinge  Oldemarkt 
Irma Mulder, CKC Kompas Vollenhove 
Lida Smid, Kindcentrum Claus Steenwijk 
Ryanne van Straten, Kindcentrum Eben-Haëzer Ossenzijl 

boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
Bouwe Verbeek 
Co Nagelkerke 
Denny Kroeze 
Gert Paassen 
Janneke Bartlema 
Judith Barneveld 
Kees Bos 
Marian Overmars 
Marline Wennink 
Mathiska Lont 
Toos van Rooijen 
Wim Schipper 
Piet Zuijderwijk 

 
 
Vormgeving door Zwanenburg Media 
 

 

       

 


