STRAF VERHAAL
De kinderen leren bij in de natuur zonder er bij stil te staan.

Thomas Devoghel
Leren en werken in de natuur

Samen met de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van
OLVA Vivenkapelle fiets ik op een warme herfstdag, tussen
meester Thomas en juf Els, naar de vogelkijkhut van Damme. Een
vlucht vriezeganzen vliegt luid over ons heen. Het zijn kolganzen
of kleine rietganzen die van Siberië en Spitsbergen naar hier
komen om te overwinteren, vertelt Rudy, conservator van het
natuurgebied, als we ter plekke zijn. Deze vogels hebben alles te
maken met het doel van onze uitstap.

TEKST
Caroline Vanpoucke
FOTO
Simon Mouton

12

Johan van het project ‘Educatief Natuurbeheer’
van Natuurpunt wijdt de leerlingen vakkundig
in op deze tweede doe-dag en geeft hen het no
dige materiaal zoals hooiharken, snoeischaren
en draagberries voor de takken. Vandaag gaan
de leerlingen samen met vrijwilligers aan het
snoeien om de polder meer open te maken én
te houden voor de zeer welkome gasten: de
ganzen. Maar ook, zo leer ik van Rudy, voor
weidevogels en rietvogels zoals de grutto, kie
vit, bergeend, zomertaling, … De leerlingen
smijten zich volledig en veilig op hun karwei.
Thomas Devoghel: “Ik vind zo’n doe-dag in de
natuur zalig. De kinderen doen niets liever. Ze
leren bij zonder er bij stil te staan.” Leren en
werken in het groen is hen niet vreemd. Zes
jaar geleden kreeg basisschool OLVA een groot
stuk natuurgebied bij. Thomas: “Dat zijn we sa
men met het hele team gaan inrichten. De di
recteur sprak mij aan en zo ben ik samen met
hem de trekker van onze groene school gewor
den. We hebben bijscholingen gevolgd en zijn
ingestapt in een Erasmusproject om ook in het
buitenland ervaringen op te doen over ‘outdoor
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education’. In mei ga ik naar Bulgarije om nog
meer hierover bij te leren. Samen met MOS
West-Vlaanderen hebben we grote stappen ge
zet en zijn we in de omgeving bekend geworden
als groene school.”
Je ziet het niet vanaf de straatkant, maar achter
de school ligt een waar natuurparadijs. Thomas:
“Het is een speel- en leeromgeving met een
arena, een avonturenzone, dierenpark, speel
bos, buitenklas, petanqueplein, boomgaard,
groentetuin ... We turnen en eten onze boter
hammen op in de buitenlucht. In de arena ko
men we maandelijks samen met de hele school
voor ons ‘Vivenuurtje’. Wekelijks, soms zelfs da
gelijks, worden lessen gegeven in de buitenklas.
Het gaat dan niet om een verplaatsing van het
lesmoment, maar een alternatieve vorm van le
ren of inoefenen via spellen, opmeten in reali
teit, leren met en in de natuur, actief inoefenen,
... Het is niet alleen een aanvulling op het klas
sieke leren maar het vervangt dit zelfs vaak.”
De school draagt duurzaamheid hoog in hun
groene vaandel. Thomas: “Uitstappen doen we
zoveel mogelijk met de fiets. Vanaf de derde
kleuterklas gaan we voor voetgangers- en
fietsbrevetten en doen we mee aan acties als
helm-op-fluo-top en de strapdag. We hebben
energiecontroleurs die in de speeltijd in elke
klas controles uitvoeren: lichten uit, verwar
ming uit, raam open. We kweken zelf groenten
en fruit en we composteren actief. Groenten en
fruit zijn hier trouwens de enige tussendoor
tjes.” Vandaar al die gezonde bloswangen!

Soms zelfs dagelijks geven we les in de buitenklas.
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