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Dwalen langs Waal of Nederrijn (groep 6) 

 

Suggesties voor voorbereiding en verwerking van voorjaarsexcursie 

 

Om de voorjaarsexcursie te verrijken en de leeropbrengst bij leerlingen te vergroten, hebben we hieronder een aantal 

suggesties voor voorbereiding en verwerking van de excursie op een rij gezet.  

 

Algemene suggesties voor bronnen en werkvormen 

 

Voor de voorbereiding 

• vooraf bespreken: wat weten we al van het thema? Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een woordweb. 

Kunnen de leerlingen na de excursie hun woordweb verder uitbreiden? 

• wat gaan we onderzoeken tijdens de excursie;  welke vragen willen we stellen? 

• (start) inrichten van thematafel, bijvoorbeeld een seizoenstafel 

• volg informatie over het thema uit de natuurmethode  

• gastles, bijvoorbeeld over water. Zie voor informatie over gratis watergastlessen www.nmeoverbetuwe.nl  

In overleg zijn mogelijkheden voor een gastles te bespreken. Afhankelijk van de aanbieder kunnen aan een 

gastles extra kosten verbonden zitten. 

 

Voor de verwerking 

• napraten, wat wisten we al en wat hebben we erbij geleerd? Uitbreiding woordweb 

• de ervaring van de excursie kan in een groter geheel geplaatst worden. Bijvoorbeeld verder werken over water 

en waterkwaliteit na een waterexcursie.  

• filosoferen over de natuur: de waarde, de vijanden/bedreigingen, wat doet het met jou … 

• verwerking in de taal. Voorbeelden: maken van een opstel, gedicht of elfje, woordzoeker of puzzel met woorden 

die betrekking hebben op het thema. Leerlingen kunnen een gezamenlijke krant maken of een korte spreekbeurt 

geven. 

• aan de hand van foto’s “testen” wat is blijven hangen van een excursie 

• een tekening maken, bijvoorbeeld over wat (elk kind apart) speciaal aansprak 

• de thematafel verder inrichten 

• knutselen, bijvoorbeeld een collage maken met de vondsten die buiten gedaan zijn 

• spelletjes doen, bijvoorbeeld memory met zelfgemaakte kaartjes. Elk kind maakt 2 dezelfde kaartjes van iets wat 

hij/zij gezien heeft. Een quiz met (gebieds)vragen, waarbij kinderen met ja of nee kunnen antwoorden. Of een 

spel op dezelfde wijze als “ ik ga op reis en neem mee …”, maar dan “ ik ging op excursie en zag …, …, …, …, “. 

• volg informatie over het thema uit de natuurmethode 

 

Specifieke verwijzing 

 

- www.dwaalfilm.eu een digitale struintocht door rivierenland. Wat kom je onderweg allemaal tegen? Korte 

filmpjes op vele plaatsen geven informatie over planten, dieren etc. 

 


