
Moestuinplan 
‘de Hovenier’ 
In opdracht van de directie 



Wat is er aan de hand? 
 
Onze school heeft 11 tuintjes rondom het schoolgebouw. Bij ieder 
lokaal staat er een.  
We willen hier graag moestuinen van maken. Echter, daar komt 
wat bij kijken: Er is gereedschap nodig.  
We hebben zaden nodig. Maar welke zaden?  
Wat willen we kweken? 
 
Dat kan ik natuurlijk aan een tuincentrum vragen, of aan een 
Hovenier!  
Maar ik wil het liever aan jullie vragen.  
Zouden jullie mij daarbij kunnen helpen? Willen jullie deze 
opdracht aannemen? Ik heb een budget van € 300,-. 
Zo ja, lees dan verder 

 



De taak 

 Jullie gaan een moestuinplan maken , 
voor alle 11 tuinen.  

 De kinderen van iedere groep mogen inspraak 
hebben over wat er  in dat moestuin plan komt 
te staan: 
  wat voor groentes, kruiden, bloemen, fruit er 

geteeld gaan worden.  
 Als de begroting akkoord is kunnen jullie alles 

gaan kopen. 



Hoe zou je dit aan kunnen 
pakken ( tips)? 
 Ga de groepen langs om te horen wat ze 

graag in de moestuinen willen hebben. 
 Zoek op internet of in boeken wanneer alles 

gezaaid moet worden Maak hiervan een 
kalender met activiteiten. 

 Zoek op internet hoe compost gemaakt 
wordt en hoe dit zou kunnen op school  
(er zijn bijvoorbeeld compost-bakken).  

 Maak een begroting van alles wat je nodig 
hebt. 

 Het is de bedoeling dat alle groepen zelf voor 
hun tuintje gaan zorgen.  
Maak een voorstel hoe dat kan. 
 



Waaraan moet het tuinplan 
voldoen? 
 Alle kinderen van de Touwladder weten dat er een 

tuinplan gemaakt wordt. Zij hebben kunnen zeggen 
wat ze in hun tuintje willen hebben. Daar is naar 
geluisterd. 

 Ieder tuintje heeft minimaal 5 verschillende soorten 
(planten, kruiden, fruit of bloemen). 

 Voor alle tuintjes is een kaartje gemaakt waarin staat 
wat er gekweekt wordt. 

 Voor alle tuintjes is er een kalender wat er moet het 
hele jaar door moet gebeuren. 

 Voor iedere groep is een handleiding gemaakt hoe 
ze voor het tuintje moeten zorgen (spitten, zaaien, 
schoffelen, wieden, oogsten). 

 Er is een begroting gemaakt voor het  
zaaigoed, het gereedschap,  
compostbakken. 



Eerste resultaten 



Wijkavond: brainstorm! 



Resultaten van de brainstorm 
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