
opdrachtenparcours rond composteren
Composteren kun je leren

OMSCHRIJVING
Op een speelse manier ontdekken de kinderen in kleine 
groepjes alles over het composteringsproces. De kinde-
ren leren wat composteerbaar is of verwerkbaar is door 
kippen. Ze mogen zelf afval sorteren. Een ronde meer-
keuzevragen maakt duidelijk wat er gebeurt tijdens het 
composteringsproces. 
De diertjes in het compostvat worden bestudeerd en op 
naam gebracht. 
Ook de voedselkringloop in het compostvat komt aan bod. 
Tot slot worden de kinderen uitgedaagd om op basis van 
compost zelf de ideale teelgrond samen te stellen. Deze 
module is een aanvulling op het composteren in school of 
kan een aanzet zijn om op school van start te gaan met een 
composthoek. 
Aansluitend bij de module kan de compostkoffer gratis 
ontleend worden voor gebruik in de eigen school.

DOELGROEP 2de graad lager onderwijs 

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE april – juni en september – oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

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



Composteren kun je leren
Een compostmeester neemt de kinderen mee naar de com-
posthoek. Met een eenvoudig leergesprek krijgen de kinde-
ren een woordje uitleg over wat composteren precies is.

De kinderen worden verdeeld in 5 groepen van 4 of 5 
kinderen. Iedereen heeft een specifieke functie binnen de 
groep. Zo heb je een controlemeester, een voorlezer, een 
secretaris en een materiaalmeester. Elke groep moet 5 
opdrachten uitvoeren en begint met een andere opdracht. 
Na een teken van de compostmeester schuiven de groepen 
door naar de volgende opdracht. 

Mijn afval
Een estafettespel laat de kinderen nadenken over de 
bestemming van hun afval. Om beurten mogen de kinde-
ren een afvalkaartje in de juiste kolom (composteerbaar, 
kippen...) op een magnetisch bord kleven. 

Het compostvat
In drie reeksen meerkeuzevragen leren de kinderen over 
het compostvat, de verschillende compostsystemen en het 
gebruik van het compost. 

Leven in de compost
Een sjoelbak leert de kinderen over de voedingsgewoontes 
van het leven in de compost. Op elke schijf van de sjoelbak 

staat er, op de ene zijde, een diertje afgebeeld die een be-
langrijke rol speelt in het compostvat, op de andere zijde 
staat er wat het diertje eet. Het is aan de leerlingen om de 
schijfjes in de passende voedselvakjes (plantaardig voed-
sel, dierlijk voedsel en micro-organismen) te schuiven. 
Spelenderwijs ontdekken ze dat alle leven in het compost-
vat met elkaar verbonden is.

De ideale teelgrond
De kinderen weten nu al wat compost is, maar waarvoor 
wordt het gebruikt? De kinderen stellen een ideale teel-
grond samen, vullen een turfpotje  en planten een zaadje. 
De bloempotjes mogen achteraf meegenomen worden 
naar school of naar huis.

Compostdiertjes zoeken 
De kinderen gaan in de compostbak op zoek naar kriebel-
beestjes. Elk gevonden beestje wordt onderzocht met een 
potloepje. De gevonden dieren worden aangestipt op een 
fotokaart. 

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst Na-
tuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen.


