
veldwerkpakket met opdrachten over het bos
Op stap met de boskoffer

OMSCHRIJVING
De Boskoffer bevat tal van veldwerkmaterialen en 
opdrachten om met de leerlingen op stap te gaan in het 
bos. Via de opdrachten, gebundeld per graad, kunnen de 
leerlingen op een leuke manier het bos in al zijn facet-
ten ontdekken en beleven. Ze krijgen de kans om zelf 
te onderzoeken en te experimenteren. Het draaiboek is 
hoofdzakelijk gericht op herfst en winter. Het draaiboek 
bevat suggesties en opdrachten om bomen te meten en 
te herkennen aan knoppen en/of bladeren. Ook het ver-
schil tussen loof- en naaldbomen komt aan bod. Padden-
stoelden en gallen worden ook onderzocht. In de koffer 
zitten tal van materialen om de onderzoeken te doen.

DOELGROEP 3de graad lager onderwijs

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en 
minstens 1 leerkracht of  of 

PERIODE maart – juni en 
september – november

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

 Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • gratis
 Enkel zelf te begeleiden • gratis

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld  
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers  
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Op stap met de boskoffer
De Boskoffer is een hulp bij het veldwerk. Het is een 
houten koffer vol veldwerkmaterialen zoals potloepjes, 
opzetloepen, zoekkaarten,… Hiermee trekken we dus naar 
buiten, het ‘veld’ of het bos in. Kinderen leren over de na-
tuur door te ervaren, te beleven en te onderzoeken. Al hun 
zintuigen worden aangesproken: ze moeten voelen, ruiken, 
horen, zien en proeven... Daarbij kunnen zij meten, kijken, 
zoeken, snuffelen, verkennen, tasten, schatten, springen, 
graven, speuren, corrigeren, ervaren, vergelijken, een 
gesprek voeren, in groep werken, zelf ontdekken, veron-
derstellen, naar de juiste oplossing zoeken, waarderen, 
beoordelen, kortom... ze zijn actief bezig met ontdekkend 
en ervarend leren.
Het draaiboek ‘op stap met de boskoffer’ bevat duidelijk 
geformuleerde lesbrieven over diverse natuurthema’s die 
afzonderlijk of gecombineerd gegeven kunnen worden.

Met de kinderen van de 3de graad lager onderwijs kunnen 
volgende thema’s behandeld worden: 

Paddenstoelen: niet alleen de bouw maar ook de vorm, 
de kleur en de geur van paddenstoelen worden onderzocht 
(met spiegeltjes en opzetloepjes). Er wordt gezocht naar 
zwamdraden en paddenstoelen. Hierbij wordt de relatie 
gelegd tussen bepaalde soorten paddenstoelen en de 
afbraak van materiaal in de natuur. Ook de andere relaties 
en functies (parasiet, symbiont) en het eetbaar of giftig zijn 
van paddenstoelen komen aan bod.

Naaldbomen: hierbij wordt dieper ingegaan op het 
verschil tussen naald- en loofbomen (vb de vorm van de 
bladeren, de vorm van de boom…). De soorten naaldbo-
men worden op naam gebracht met het naaldbomenspoor 
(een soort zoekkaart). De opdrachten hierbij worden als 
groepswerk geformuleerd.

Bomen meten: de hoogte van een boom schatten en 
daarna meten met een boomhoogtemeter, jaarringen on-
derzoeken, de verschillende diktes verklaren, de leeftijd

van een boom bepalen en de bruikbare hoeveelheid hout 
bepalen. Hierbij worden duidelijke linken gelegd naar wis
kunde: lengtematen, oppervlakte, inhoudsmaten, verhou-
dingen...

Bomen herkennen aan hun bladeren: bladeren ver-
zamelen, vergelijken, onderzoeken, ordenen volgens soort 
en determineren met een bladerentabel. Bladonderdelen 
herkennen en benoemen en daarna de bladeren met een 
loofbomenspoor linken aan de boomsoort.

Bomen herkennen aan hun knoppen: boomknoppen 
waarnemen, onderzoeken en vergelijken, de aanleg van 
bladeren en bloemen ontdekken, het belang uitleggen van 
alle delen van een knop en ze benoemen, zoekkaarten 
(zoals boomknoppenspoor en knoppenblad) gebruiken. In 
het voorjaar kunnen de ontwikkeling en het ontluiken van 
de knoppen zeer mooi aangetoond worden. 

Gallen: sporen op bladeren herkennen, het onderscheid 
tussen een gal en een ander spoor ontdekken, gallen 
tekenen en indelen volgens vorm, een opengesneden gal 
bestuderen en verwoorden wat ontdekt wordt, relaties 
ontdekken tussen gallen en insecten.

Kringloop: tijdens een natuurwandeling worden zwam-
men, bodembeestjes, het principe van eten en gegeten 
worden, fotosynthese… aan elkaar gelinkt. De kinderen 
gebruiken ook hierbij alle zintuigen en diverse veldwerk-
materialen. 

Dit educatief pakket werd ontwikkeld door de dienst na-
tuur-en milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen, 
om leerkrachten de mogelijkheid te bieden op een eenvou-
dige manier aan veldwerk te doen in het bos of in de eigen 
schoolomgeving. Dit pakket is ook gratis uit te lenen in de 
bezoekerscentra en bij de meeste West-Vlaamse gemeen-
telijke milieudiensten. 


