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Doel 

 

Kinderen laten ontdekken wat de inzet van een kudde schapen kan betekenen voor het 

behoud van de natuur. 

 

Periode 

 

Van september tot begin november en van mei tot de zomervakantie.  

 

Uitvoering door 

 

Een herder van de schaapskudde en begeleiders. 

 

Enkele onderwerpen 

 

- Wat eet een schaap? 

- Wat doen schapen? 

- Wat is kuddegedrag? 

- Hoe werken herder en hond samen om de schapen bij elkaar te houden? 

- Hoe lang is een schaap drachtig? 

- Wat kun je allemaal doen met wol? 
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De les laat kinderen het antwoord ontdekken op al hun schapenvragen. Tijdens de les 

bij de kudde laat de herder hen zien hoe de praktijk werkt. Deze veldles wordt 

afgesloten met een educatief spel. 

 

 

 

 

Educatief spel 

 

De leerlingen krijgen van vrijwilligers de gelegenheid om hun kennis, vaardigheden te 

testen in diverse praktische spellen. 

De sessie wordt afgesloten met het maken van een eigen herdersstaf. 

 

Tijdsinvestering 

 

Praktijkles in de polder van Midden Delfland/Schiedam duurt twee uur. De les begint 

om 09.30 uur en duurt tot 11.30 uur. 

 

Begeleiding  

 

Om de excursie voorspoedig te laten verlopen verwachten wij dat de school voldoende 

begeleiders meeneemt (1 begeleider per groepje, max. 5 groepjes). 

 

Transport 

 

De school is verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen van en naar de 

Adrianushoeve. Er kan bij de hoeve geparkeerd worden. 
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Kleding 

 

Bij de praktijkles kinderen graag in kleding die vuil mag worden en die is afgestemd 

op het weer. In verband met brandnetels en distels worden dichte schoenen en lange 

broek aangeraden en laarzen vooral als het regent of geregend heeft. Als het weer 

te slecht is of er onweer dreigt, dan wordt er tijdig contact opgenomen met de school 

en wordt een nieuwe afspraak gemaakt.   

 

Kosten 

 

Geen, behalve bij onaangekondigd niet verschijnen: € 50,= per les 
 

Contactpersoon 

 

Lucia Visser: 06 – 14 93 86 32  

   

Locatie 

 

Boerderij de Adrianushoeve  

Woudweg 26     3123 KB  Schiedam 

(Bij gebruik GPS dient u Adrianushoeve in te tikken; anders komt u op de A4 terecht)   

 

Herdersstaf 


