
Voor leerkrachten en pedagogische
professionals in onderwijs, zorg en opvang
en docenten in het vo, mbo en hbo.

Door Marian Joven, docent Natuuronderwijs
bij Hogeschool Leiden en onderzoeker bij het 
lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind.

Binnen en buiten de Hogeschool Leiden.

26 oktober 2020, 8 februari 2021 en
10 mei 2021.

Van 16:00 uur tot 19:30 uur.

€ 315,- voor drie bijeenkomsten, inclusief 
materialen, een lichte maaltijd en
tussentijdse begeleiding.

Bel naar 071-5188 726.

Vertellingen van Duizend-en-een-plant

De vertellingen van Duizend-en-een-plant zijn een spannende verzameling 
verhalen. Verhalen van de planten en bomen op jullie pleinen, in jullie 
tuinen, wijken en parken. Sommige verhalen zijn ouder dan onze jaar-
telling. Andere stammen uit de middeleeuwen. De kern van de verhalen 
spiegelt ons hoe het dagelijks leven is verweven met de plantenwereld.
Je bent misschien al vaak aan die zoet geurende boom voorbij gegaan. 
Misschien laat je regelmatig even je blik rusten op een groepje struiken. 
Hoe leuk om bij al die planten en bomen stil te staan, hun verhalen te
laten spreken en zo je kennis en ervaringswereld uit te breiden, en om 
vervolgens zelf met de kinderen op verhalenjacht te gaan.

Op reis door de planten-
wereld
Ervaar welke planten en bomen uitnodigen 

om te ruiken, te zien, te voelen, te proeven

en zelfs te horen. Ontdek hoe plantkenmerken 

door mensen zijn en worden gebruikt in 

bijvoorbeeld de keuken, medicijnen, zalven, 

kleding of gereedschap. Onderzoek specifieke 

plantkwaliteiten. Herken hoe planten en 

bomen de handel en wandel door de tijd heen 

hebben bepaald, en ook waarom planten en 

bomen onze aandacht en zorg verdienen voor 

een duurzame toekomst. 

Inspiratie
We gaan elke bijeenkomst naar buiten, op

reis door de plantenwereld want er valt ALTIJD 

iets te ontdekken aan bomen en planten. 

We nemen steeds een ander thema mee, een 

specifiek kader om naar de planten en bomen 

te kijken, zoals eetbare planten en het gebruik 

in de keuken; geneeskrachtige planten en 

het gebruik in zorg en verzorging; planten

en religie; planten(kennis) en duurzame 

toekomstscenario’s. En als je zelf een thema 

hebt waar je meer van wilt weten, breng dit 

dan in; we gaan er mee aan de slag!

Met de kinderen
Elk thema is een vertelraam waarmee je

de planten en bomen rond jouw school of 

opvanglocatie tot leven brengt en laat 

spreken. Stap voor stap maak je een rijke 

vertelbundel met verhalen over planten en 

hoe mensen vroeger en nu met planten

leven. Prachtige verhalen om met je kinderen 

te beleven. De verhalen breng je tijdens de 

bijeenkomsten in. Samen verkennen we

welke activiteiten passen bij de verhalen. 

Activiteiten die je met de kinderen kan 

ondernemen om het contact met de planten, 

bomen, hun leefomgeving verder te 

verdiepen en te verrijken. Alle verhalen en 

activiteiten brengen we samen in de 

‘Vertellingen van Duizend-en-een-plant’.

https://doca.hsleiden.nl/cursussen/1348/aanmelden

