
Je klaslokaal  uitbreiden?

Met een schooltuin 
natuurlijk! 



De schooltuin, een plek  
om te leren en te proberen
Samen met de talrijke lokale afdelingen wil Landelijke 
Gilden in alle Vlaamse lagere scholen, schooltuinen 
uitbouwen, zodat kinderen kennis maken met tuinieren 
en de tuin leren waarderen. Landelijke Gilden biedt 
financiële en didactische ondersteuning voor beginnende en 
doorzettende schooltuinen. Benieuwd wat dat net inhoudt? 

Meer details en inspirerende verhalen van deelnemers, 
lees je op de schooltuinpagina’s op de website van Landelijke 
Gilden.

landelijkegilden.be/schooltuin 

De schooltuin is een initiatief van Landelijke Gilden.

Een meerwaarde  
voor je school 
“Een schooltuin is een perfecte omgeving om met leerlingen, 
vrijwilligers en leerkrachten samen te werken.  
Het spannende aan samen tuinieren is weten waar je begint, 
maar niet waar je eindigt. Iedereen komt met ideeën,  
er wordt uitgeprobeerd, er zijn dingen die lukken en 
mislukken. Leerlingen kunnen zich in de schooltuin op  
een andere manier uitdrukken dan in punten en kennis.“

Elke school kan een schooltuin opstarten en elke tuin is uniek. 
De ene zal wat aarzelend beginnen, de andere school heeft een 
tuinteam met grootse plannen. Sommige jonge tuiniers staan 
al te trappelen om de tuin op te ruimen, compost te voeren of 
graafwerken te doen. Andere leerlingen verwonderen zich over 
dat gekke experiment van hun juf of meester.

Tuinieren met je klas  
begint bij ons!
Werk je samen met een Landelijke Gilde? Wij ondersteunen!

Onze lokale afdelingen zetten graag hun schouders onder 
een schooltuin. Of liever, ze steken hun spade in de grond 
en kiemen de aardappelen voor. Zo’n begeleider met wat 
tuinervaring is best handig als je start met schooltuinieren. 
Spreek onze vrijwilligers gerust aan. Hebben ze geen groene 
vingers? Informeer dan of ze geen andere vaardigheid 
hebben die van pas komt, zoals koken, composteren of 
klussen.

Onze trouwe partners in deze campagne zijn: 
 Substral-Naturen en Plattelandsklassen vzw.
 Met hun steun kunnen we 70 schooltuinen begeleiden.

Iets voor jouw school? 
Om deel te nemen aan de volgende editie, vul je tussen  
15 september en 31 december het online aanvraagformulier in. 
Enkele tips:

• Een goed dossier maakt meer kans. Maak een schets van 
je schooltuin én een duidelijk teeltplan. Geef aan hoe je 
het werk in de schooltuin combineert met de lessen. 

• Bij meer dan 70 aanvragen gaat de voorkeur naar 
schooltuinen waar samengewerkt wordt met een 
landelijke gilde. Contacteer ons indien je meer informatie 
wenst over onze plaatselijke werking. 

• We verwachten na het afsluiten van het schooltuinseizoen 
een verslag met foto’s over de werkzaamheden in en rond 
de schooltuin. 

Schrijf je tijdig in 
Het aantal deelnemende scholen is beperkt!

Doe je aanvraag via deze link:  
landelijkegilden.be/aanvraag-schooltuin

Contact 
Marleen Van der Velden,  
Schooltuin Landelijke Gilden 
Diestsevest 40, 3000 Leuven  
tel. 016 28 60 26, info@landelijkegilden.be

Starten met een schooltuin  
is een avontuur voor leerlingen  

en leerkrachten.


