Bij BSO-groepen staat leren niet voorop, ze zijn tenslotte net naar school geweest. Toch is een
uitdagend programma op de boerderij voor deze doelgroep zeer in trek, waarbij ongemerkt belevend
geleerd wordt. Vandaar dat de Burmania Boerderij het volgende arrangement “BSO de Boer op” aan
wil bieden.

'BSO de boer op': de oorsprong van voedsel ontdekken in de BSO!
De unieke beleef- en leeromgeving van een boerderij met een educatie-activiteit biedt
kinderen de mogelijkheid om op interactieve wijze kennis te maken met landbouw en
voedselproductie. Veel kinderen zien voedsel alleen in de supermarkt en tijdens de
maaltijd. Waar ons voedsel vandaan komt, hoe het groeit en bewerkt wordt, is meestal
bij hen niet bekend. Er ligt een grote uitdaging om kinderen weer in contact te brengen
met de productie van ons voedsel en met de plek waar het vandaan komt.
Op de boerderij worden de kinderen door de boer(in) aan de hand van verschillende
werkvormen meegenomen in het leven op de boerderij. Centraal staat het beleven van dier
en plant op de boerderij, kennis opdoen en bewust worden en hierdoor meer waardering
krijgen voor het platteland en voedselproductie.
‘BSO de boer op’ bestaat uit twee onderdelen: een introductiemiddag op de BSO, bedoeld
om kennis te maken met de boer(in) en boerderij, en 7 activiteitenmiddagen op de boerderij,
waaronder de laatste een spelletjesmiddag (Boeren Olympische Spelen) zal zijn waarna alle
kinderen een boer(inn)en diploma/medaille verdienen.
Introductiemiddag
Voordat de kinderen naar de boerderij gaan is een goede voorbereiding nodig. Dat wat
verteld en gedaan wordt, sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. BSO en boer(in)
leggen contact met elkaar en bereiden de activiteitenmiddagen op de boerderij voor. De
boerin vertelt het een en ander over de boerderij en laat alle kinderen vragen bedenken over
de boerderij. Deze zullen gedurende de activiteitenmiddagen weer aan bod komen (elke kind
zal zo zijn/haar vraag beantwoord zien krijgen)
Enkele activiteiten die aanvullend in de BSO gedaan kunnen worden:
- Landbouwposter: zoeken in tijdschriften naar plaatjes van gewassen en dieren en eindproducten en
die op grote vellen papier plakken. Kinderen leren zo wat er bijv. van melk en aardappelen gemaakt
wordt.
- Maïs: popcorn maken van pofmaïs.

Activiteitenmiddagen
Op elke activiteitenmiddag gaat het om daadwerkelijk horen, ruiken, proeven, zien en voelen
van de boerderij. Het hoofddoel is dat de kinderen de boerderij beleven. Kinderen worden
zelf uitgedaagd om echt dingen te doen en te ervaren: de vacht van een dier voelen, eieren
uit het hok halen, groenten plukken, etc.. Diverse activiteiten zijn uitgewerkt en ingedeeld
met speurtochten, boerderijspellen, en/of proefjes. Uiteraard is het afstemmen tussen het
type activiteiten, op welke manier de kennisoverdracht plaatsvindt en de doelgroep
belangrijk, dit bepaalt de boer(in) samen met de BSO.

Elke activiteitenmiddag heeft een vastomlijnde structuur qua opbouw: motivatiefase, een
kernfase en een afsluitingsfase. Tijdens de eerste fase worden de kinderen gemotiveerd aan
de opdracht deel te nemen en wordt de voorkennis geprikkeld. In de kernfase gaat het om
een rondleiding en/of een spel of een onderzoek. Tijdens de afsluiting vindt de
terugkoppeling plaats met de vraag hoe de kinderen de excursie hebben ervaren.
Voorbeelden van hoe een indeling van verschillende thema’s eruit zou kunnen zien:
Middag 1: Verzorging van dieren (incl. konijnen, iets wat dicht bij de kinderen thuis kan staan)
Middag 2: “Koekeloeren”
Middag 3: “Groen is gras”
Middag 4: Natuur op de boerderij
Middag 5: Schapen en geiten
Middag 6: “Lekker eten”
Middag 7: Boeren Olympische Spelen (allerlei boerenspelletjes)

Enkele voorbeelden van spelopdrachten tijdens de middagen:
- Beleven: hoe voelt de tong van een kalfje, zelf een kalfje/lammetje melkgeven, kipknuffelen, maak
een koeienpaspoort, pony/geit borstelen, koeien/geiten voeren uit de hand,.. .
- Spelletjes: “Ren je rot”, speurtocht, puzzels, boeren olympische spellen (overall hangen, eierloop,
klompen-estafette, strobalenrace, etc.), fierljeppen,…
- Dierengedrag: kijken naar kippen en letten op eten, poetsen, zitten etc. Of koeienkijken: wat eet de
koeien, hoe reageren ze op jou, welke kleur ogen heeft de koe etc.
- Regenwormenwedstrijd: ontdekken dat regenwormen op trillingen reageren en uit de grond komen.

Opleiding
De boerin heeft een ruime ervaring in het onderwijs (leerkracht op het MBO en HBO
geweest) en heeft een training gevolgd bij Stichting Educatief Platteland.

Meer informatie
Meer informatie over de Burmania Boerderij is te vinden op www.burmaniaboerderij.nl

Graag hopen wij u te ontmoeten op onze beleefboerderij.
Folkert & Karin Visser
Miedwei 2
9081 AJ Lekkum
Tel. 058-2650490
Email: visser.tolboom@hetnet.nl

