
 

 

 

 

 
 

Beste ouders /verzorgers 

Binnenkort starten de schooltuinen weer en dit jaar gaat uw dochter of zoon aan het werk op de tuin, 

die gelegen is langs het Wethouder Jan Visserpad. De leerlingen gaan een half jaar lang verschillende 

groenten, kruiden en bloemen kweken. Op deze manier leren ze al doende alles over de teelt van 

groenten, bloemen en nog veel meer.  
 

Het werken op de schooltuin 

Het schooltuinseizoen 2023 start voor uw kind op dinsdag 4 april of 

donderdag 6 april. Uw kind komt wekelijks op een vast tijdstip naar de 

tuin. Op de tuin krijgen de leerlingen instructies. Vervolgens gaat elke 

leerling aan het werk in zijn/haar eigen tuin. Tot de zomervakantie 

wordt er iedere week een ander gewas gezaaid of geplant. Voor de 

zomervakantie oogsten we in ieder geval al spinazie, radijsjes, ui én 

bloemen en een ‘stoel’ aardappelen.  Na de zomervakantie komen de 

leerlingen nog 3 x naar de tuin om te oogsten.  

Tijdens de schoolvakanties is de schooltuin op de vrijdag (13:00-15:30) open. Uw kind kan dan op 

eigen gelegenheid naar de tuin komen. En u bent van harte welkom om mee te komen naar de tuin.  

 

Praktische tips 

• De leerlingen werken met scherpe gereedschappen op de tuin.  

Het is daarom belangrijk dat ze stevige schoenen / laarzen dragen op de tuin. 

Geef deze aan uw kind mee op de dag dat ze naar de schooltuin gaan. 

• Bij het werken op de tuin kunnen kleren vies worden.  

Het is daarom te adviseren om op de schooltuin-dag geen nieuwe, nette kleren 

aan te trekken. 

 

 



Gezocht: schooltuinouders/ begeleiders 

Op de tuin moet veel werk verzet worden. Naast de 

educatief medewerker (Mieke B) van Hertenkamp 

Enkhuizen is er een tuinvrouw (Josta en Mieke W) aanwezig, 

die de leerlingen helpen en meewerken in de tuin.  

Alle kinderen kunnen een beetje hulp goed gebruiken, 

daarom is het noodzakelijk dat er meerdere ouders, opa’s, 

oma’s of begeleiders met de groep meekomen naar de 

schooltuin.  

 

Een schooltuinouder/ begeleider houdt zich bezig met: 

- het uitdelen van zaaigoed en plantmateriaal; 

- het beantwoorden van vragen van de leerlingen, bijv. waar ze moeten zaaien en wat ze kunnen 

oogsten (dit wordt steeds aan het begin van de les uitgelegd); 

- het meehelpen van de leerlingen met zaaien, planten en het wieden van onkruid.  

 

Wilt u helpen of kent u iemand die een uurtje in de week wilt  

helpen op de tuin, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind! 

 

Volg ons op facebook! 

Er wordt wekelijks verslag gedaan van de werkzaamheden op de tuin op onze eigen facebookpagina: 

Schooltuinen Enkhuizen. Op deze wijze kunt u het werk van uw kind op de schooltuinen volgen.  

 

En, de schooltuinen bestaan 45 jaar. Dit vieren we op zondag 18 juni. Zet de datum alvast in uw 

agenda en houd de facebook-pagina in de gaten.  

 

 

 

 

Schooltuinen Enkhuizen 

De schooltuinen in Enkhuizen bestaan inmiddels al bijna 45 jaar.  In 1978 was er een pilot met één 

school en sinds 1979 doen alle scholen mee. Met ingang van 2015 worden de schooltuinen mogelijk 

gemaakt door middel van sponsorgelden. Enza Zaden is de hoofdsponsor van de schooltuinen. Naast 

Enza Zaden sponsoren verschillende bedrijven in Enkhuizen en bedrijven in de tuinbouw- en 

voedingssector de schooltuinen.  

 

De schooltuinen vormen een sterke leeromgeving. 

Vanuit een praktijksituatie komen de leerlingen in 

aanraking met relaties in de natuur en 

basisprincipes, zoals de bouw en ontwikkeling van 

een plant en de levenscyclus van een gewas. De 

waarde van het schooltuinwerk zit niet alleen in het 

biologieonderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat 

tuinieren en het zien groeien van je eigen voedsel, 

bijdraagt aan een gezondere levensstijl.  

 

 


