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’s-Graveland # „De leerlingen
zeiden de hele week al, we gaan op
schoolreisje! Voor hen voelt dat
echt zo. Vooral ook omdat ze met
de bus gaan”, vertelt Eveline Kete-
laars, leerkracht van groep vier van
de Hilversumse Titus Brandsma-
school die deze donderdagochtend
naar het Buitenhuis zijn gekomen.

Alle leerlingen luisteren dan ook
ademloos naar vrijwilliger Jaap
Gondelach die ze in Sperwershof
een rondleiding geeft in de kas. De
oude moestuin van buitenplaats
Sperwershof ligt naast het Buiten-
huis en is deze ochtend de eerste
stop van het ochtendprogramma
van de zeven- en achtjarige leerlin-
gen van de school aan de Lopes
Diaslaan. Ze ruiken, proeven en
voelen geconcentreerd als Gonde-
lach ze rode biet, paprika, pom-
poen en bloemen aanwijst en wat
achtergrond uitlegt.

Belangrijk
„We vinden het belangrijk dat
leerlingen ook buiten de school
leren en dat ze zo op een andere
manier met leren bezig zijn”, ver-
telt Marlies Eijsink, communicatie-
adviseur van de Alberdingk Thijm
Scholen, een schoolorganisatie met
achttien basisscholen en acht mid-
delbare scholenin Hilversum, Wij-
demeren, Laren, Eemnes en Blari-
cum.

De kinderen hangen aan de
lippen van Gondelach bij alles wat
hij vertelt. Hij legt ze onder meer
uit dat een boom nadat die in de

herfst zijn bladeren heeft verloren,
in de winter toch druk bezig is.
„Dat wisten jullie waarschijnlijk
niet, maar dan gist en borrelt het
in de wortels. Hij is daar allemaal
sappen aan het verzamelen. Hij
zuigt zich dan helemaal vol, bun-
delt in de lente al zijn krachten en
dan explodeert hij. Ineens krijgt hij
dan heel veel bladeren. Het is het
wonder der natuur.”

En als er ineens een blauwe
reiger op een van de hekken aan de
rand van de moestuin gaat zitten,
vraagt Ketelaars de leerlingen snel

of ze weten welke vogel dat is. Als
enkele leerlingen ’ooievaar’ roe-
pen, herinnert de docent ze aan de
’eiplaat’. „Dat is een lijst die in de
klas hangt met allemaal woorden
met een korte ei. En als een woord
daar niet op staat, weten ze dat het
met een lange ij is”, legt ze uit. En
omdat reiger ook op de lijst te
vinden is, roepen de leerlingen
enthousiast het juiste antwoord.
Ketelaars: „Het leuke is dat kinde-
ren op zo’n manier op een hele
andere manier aan het leren zijn.
Ze beleven het hier echt en dan

blijft wat ze leren beter hangen.
Het zelf ervaren is toch wat anders
dan alleen met pen en papier wer-
ken.”

Bloembladeren
De zevenjarige Arij kijkt rond naar
alle mooie bloemen en planten in
de tuin. „Ja, zo’n mooie tuim zou
ik zou wel willen hebben hoor. Ik
woon op een flat.”

De bloembladeren van de paarse
cosmea vallen net als bij veel ande-
ren bij haar in de smaak en ook die
van de Oost-Indische kers proeft ze

even. Ook de zevenjarige Alex
plukt aan de blaadjes. „Ik vind het
lekker hoor”, zegt hij. Maar ik wil
er niet te veel van eten. Ik wil nog
een plekje in mijn buik overhou-
den. We gaan zo namelijk appel-
moes maken”, glundert hij.

Na een korte wandeling terug
staan in het benedenlokaaltje van
het Buitenhuis appels op tafel. De
leerlingen moeten ze in stukjes
snijden en hun eigen wikkel ont-
werpen die later om hun potje gaat
dat ze mee naar huis mogen ne-
men. De achtjarige Houda is met

precisie dunne plakjes aan het
snijden. „Anders worden ze te dik
om appelmoes te maken”, meent
ze. „Mijn moeder maakt vaak ap-
pelmoes of appelflappen. Ik help
vaak mee, dat vind ik leuk. Daarom
weet ik ook hoe je snel moet snij-
den.”

Bladeren en takken
Als alle appels netjes gesneden
zijn, gaan ze in de pan met een
beetje kaneel en suiker, terwijl de
leerlingen nog even het bos ingaan.
Ze gaan verschillende bladeren en

takken zoeken en de verschillen
bekijken. „Docenten kunnen zelf
met ideeën komen, maar ik kan ze
ook iets voorstellen. Ze kunnen
hier binnen bijvoorbeeld een esca-
peroom doen of allerlei andere
opdrachten binnen of buiten”,
vertelt Anita van den Bosch, die
alle activiteiten in het Buitenhuis
begeleidt. Ze heeft inmiddels al
heel wat lesmateriaal voor de scho-
len ontwikkeld. „Ze kunnen hier
van alles doen.”

Eijsink: „Maar het Hilversumse
Groot Goylant heeft hier bijvoor-

beeld hun kennismakingsdagen
met de brugklas en de VWO-4
leerlingen van Laer & Berg zitten
hier een paar dagen achter elkaar
voor hun onderzoeksproject. En
binnenkort heeft de Alberdingk
Thijm Mavo er een Science dag.”

Niet alleen educatie telt. „We
hopen dat alle kinderen van de
Alberdingk Thijm Scholen tijdens
hun schooltijd hier meerdere keren
naartoe gaan en dat het op die
manier een beetje hun eigen plek
wordt, waar ze een bijzondere
herinnering aan over houden.”

NATUUR Het Buitenhuis speciaal voor scholen

’Heel andere
manier van
leren’
Leerlingen meer in contact brengen met de natuur. Dat is de re-
den dat de Alberdingk Thijm Scholen sinds drie jaar vaste huurder
is van het Buitenhuis in ’s-Graveland. De scholenkoepel organi-
seert vrijwel dagelijks natuur- of andere onderwijsactiviteiten in
het gebouw op landgoed Boekesteyn.
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Vanuit het Buitenhuis kun je zo het bos in. Leerlingen ruiken, voelen en proeven. De leerlingen krijgen allerlei verschillende planten te zien. ,,Ik wil thuis ook wel zo’n mooie tuin.” Houda: ,,Ik help mijn moeder ook vaak met appelmoes maken.”

De leerlingen luisteren aandachtig als Jaap Gondelach het mysterie van een boom uitlegt. ,,Hij bundelt al zijn krachten en in de lente explodeert hij.” Anita van den Bosch (r)luistert mee. FOTO’S STUDIO KASTERMANS ALEXANDER MARKS
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•iBuitenhuis
Het Buitenhuis in ’s Graveland
is een gerenoveerde boerderij
uit 1634 op landgoed
Boekesteyn dat sinds drie jaar
in gebruik is door Alberdingk
Thijm Scholen. Het ligt naast
bezoekerscentrum Gooi- en
Vechtstreek van
Natuurmonumenten. Het heeft
onder meer een grote tuin, een
keuken, een kamer zo groot als
een lokaal, een opkamer en op
de eerste verdieping twee
kleine kamers. „We hebben het
Buitenhuis nu sinds drie jaar in
beheer. en alle scholen kunnen
er terecht met een klas of
docent voor educatieve
activiteiten”, vertelt Marlies
Eijsink, communicatieadviseur
van de Alberdingk Thijm
Scholen. „We hebben voor de
scholen ook een bus ter
beschikking, wat het een stuk
goedkoper en makkelijker
maakt voor de scholen om
hierheen te komen.”


