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Docentenhandleiding 
Vogels op School 
in de Lente 

Het lentelespakket bestaat net als het 
winterlespakket uit 9 lesbrieven. Het is een bijzonder 
divers pakket geworden. Zo kunt u samen met uw 
leerlingen de vogels rond de school helpen. Want 
ook in de lente kunnen ze best wat steun gebruiken. 
Verder zijn de onderwerpen die aan bod komen echte 
lenteonderwerpen. Uw leerlingen leren alles over 
vogelzang, nesten, broedgedrag, eieren en jonge 
vogels. Ook kunnen leerlingen weer volop kleuren, 
kwartetten, puzzelen en tekenen. Tot slot kunnen 
leerlingen deelnemen aan een echt vogelonderzoek. 
Ook kunt u samen met de school meedoen aan de 
competitie tot Vogelvriendelijkste school.

In deze docentenhandleiding vindt u informatie over 
de opzet van de lessen en de antwoorden op de 
vragen uit de lesbrieven. Het voorbereiden van de les 
kost zo niet veel tijd. Bovendien kunt u zelf bepalen 
hoe vaak u het thema vogels wilt laten terugkomen in 
uw lessen. De lesbrieven zijn namelijk onafhankelijk 
van elkaar te gebruiken.

Inhoud lespakket 
Het lespakket Vogels op School in de Winter bestaat 
uit de volgende materialen: 
• kopieerbare werkbladen 
• docentenhandleiding 
• bouwpakket voor een nestkastje 
• tijdschrift WILDzoekers Expres 

WILDzoekers en SchoolTV  
‘Vogels op school’ is een samenwerking van de 
jeugdnatuurclub WILDzoekers en SchoolTV van 
Teleac/NOT. Op televisie wordt in het programma 
‘Nieuws uit de natuur’ aandacht besteed aan ‘Vogels 
op school’. 

Tijdschrift WILDzoekers Expres  
De lesmaterialen worden aangevuld met speciale 
edities van het jeugdtijdschrift WILDzoekers Expres. 
Hierin lezen uw kinderen over vogels en krijgen ze 
informatie en tips om de vogels te helpen. Op school, 
maar ook thuis. Lesmaterialen, televisie, website en 
het tijdschrift vullen elkaar aan.

1. Kwartetspel

Leerdoelen 
Leerlingen: 
•  kunnen van enkele vogelsoorten mannetjes en 

vrouwtjes onderscheiden. 
•  weten van enkele soorten hoeveel eieren ze leggen 

en hoe deze eruitzien. 
• weten welk type nest bij welke soort hoort.  

Werkvormen
• inkleuren van de kwartetkaarten.
• ontbrekende informatie opzoeken en invullen.
• kwartetten.

Nodig:
•  kopieën van lesbrief 1 met kwartetkaarten voor 

elke leerling.
• kleurpotloden en stiften. 
• schaar.

Introductie
Tijdens deze les maken leerlingen een kwartetspel af. 
Met dit kwartetspel leren zij spelenderwijs over het 
verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes, 
het verschil in type nesten dat door verschillende 
vogelsoorten gemaakt wordt en het verschil in 
hoeveelheid en grootte van eieren. Dit kwartetspel 
is een mooie introductie op het lentelespakket. 
Leerlingen maken alvast kennis met een aantal 
onderwerpen die in andere lesbrieven (2 t/m 6) 
uitvoeriger aanbod komen. 

Aan de slag
Het kwartetspel bestaat uit negen maal vier kaarten. 
Elk kwartet bestaat uit een mannetjeskaart, een 
vrouwtjeskaart, een nestkaart en een eierenkaart. De 
negen soorten zijn: 
• wilde eend
• huismus
• ekster

Let op
Deze docentenhandleiding hoort bij het 
lesmateriaal voor de lente van 2008. Er is 
ook een set lesmateriaal ontwikkeld voor 
het winterseizoen, te vinden op www.
wildzoekers.nl/vogelsopschool. 
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• huiszwaluw
• sperwer
• boomklever
• merel
• houtduif
• koolmees

U kunt elke leerling een kwartetspel laten inkleuren, 
maar u kunt er ook voor kiezen om leerlingen 
in groepjes één kwartetspel te laten maken en 
enthousiaste leerlingen een spel mee naar huis te 
geven. 

Eerst kleuren de leerlingen de kaarten van de 
mannetjes en vrouwtjes in. De meeste vogelsoorten 
kunnen de leerlingen vinden op de zoekkaart en de 
poster die meegestuurd zijn met het winterlespakket. 
Afbeeldingen van de boomklever en huiszwaluw 
kunnen leerlingen vinden op de website www.
WILDzoekers.nl/vogelsopschool. Bij een aantal 
vogelsoorten is het verschil in kleur tussen de 
mannetjes en de vrouwtjes te zien op de zoekkaart. 
Bij andere soorten zijn de verschillen niet goed te 
zien. Deze verschillen hoeven de leerlingen ook niet 
te tekenen.  
Vervolgens vullen de leerlingen bij de nestkaarten 
en de eierenkaarten de juiste vogelnaam in. De 
informatie daarvoor kunnen ze vinden op de 
mannetjes- en vrouwtjeskaarten. 
Laat de leerlingen met elkaar praten over de 
verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes, de 
nesttype en het aantal eieren en de grootte daarvan.
Tot slot knippen de leerlingen de kaarten uit en 
kunnen in groepjes een spelletje kwartet spelen. 
Daarbij zien de leerlingen nog eens de verschillen 
tussen mannetjes en vrouwtjes, het type nest en het 
aantal eieren van de verschillende vogelsoorten.   

Tip:
 Om de levensduur van het kwartetspel te verlengen, 
kunt u de vellen met kwartetkaarten op karton 
plakken of printen op extra dik papier.

�. Nestkast bouwen 
                         
Leerdoelen 
Leerlingen
• doen ervaring op met het maken van een nestkast. 
• weten waarom nestkasten nodig zijn. 
•  weten dat de grootte van het vlieggat in belangrijke 

mate bepaald welke vogel in de kast zal nestelen. 
•  weten waar ze nestkasten het beste kunnen 

ophangen.

Werkvormen
•  individueel lezen of gezamenlijk bespreken van de 

lesbrief.
• nestkast bouwen.

Nodig
• houten planken (dikte minimaal 18mm)
• bankschroeven of lijmtang
• zaag
• decoupeerzaag of gatenzaag
• schuurpapier of vijl om splinters te verwijderen
• verzinkte spijkers
• hamer
• verf/beits  
• kwast 
• houtlijm om kieren te dichten
• kopieën van lesbrief 2

Introductie 
Voor veel vogels die in de stad leven, is het moeilijk 
om een goede nestplek te vinden. U kunt samen met 
uw leerlingen de vogels helpen. Bij het lentelespakket 
heeft u ook een nestkast bouwpakket ontvangen. 
Dit bouwpakket kunt u eenvoudig in elkaar zetten. 
Maar een nestkast helemaal zelf maken is leuk en 
niet moeilijk. Bovendien kunt u met meer kasten, 
meer vogels huisvesten. In de lesbrief vindt u een 
bouwtekening en instructies. Ook vindt u daar 
informatie over de plek waar u nestkasten het beste 
kan ophangen. 

Aan de slag
Klassikaal:
Vertel de leerlingen waarom nestkasten nodig zijn.

Bespreek met leerlingen de verschillen in 
vliegopening en laat ze kiezen voor welke vogel ze 
een kast willen maken. 

Vogels op school in 
een notendop
Welkom bij ‘Vogels op school  van 
WILDzoekers. Vogels op School is 
een project van WILDzoekers en 
Vogelbescherming Nederland. Vogels op 
School is een meerjarig project met als 
doel om jongens en meiden uit groepen 5, 
6 en 7 kennis te laten maken met vogels 
bij hen in de buurt. Leerkrachten van deze 
groepen kunnen met Vogels op School op 
meerdere momenten in het jaar aandacht 
besteden aan vogels in de eigen omgeving. 
Het winterseizoen en het broedseizoen 
staan centraal, omdat de vogels dan het 
meest zichtbaar zijn. Meer informatie over 
het project en aanvullende informatie 
over de onderwerpen in dit project vindt 
u op de website www.wildzoekers.nl/
vogelsopschool.
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Opdracht:
In de lesbrief vindt u een bouwtekening en instructies 
om de nestkast te maken. Leerlingen kunnen hiermee 
zelf aan de slag. Bij u kunnen ze terecht met vragen 
en problemen.  

Vertel leerlingen als de nestkasten klaar zijn wat 
geschikte plekken zijn om de kasten op te hangen. 
Laat de leerlingen buiten zoeken naar geschikte 
plekken. 

Als vogels in de kast nestelen, is het leuk voor de 
leerlingen om er af en toe in te spieken. Wanneer en 
hoe vaak leerlingen een kijkje mogen nemen, lezen ze 
in de lesbrief. Maak afspraken over wie wanneer mag 
kijken. 

Tips 
•  alle soorten hout zijn geschikt, maar vurenhout, 

grenenhout en multiplex worden het meest 
gebruikt. 

• | gebruik een boor om te voorkomen dat het hout 
splijt als de spijkers in het hout geslagen worden.  

•  gebruik eventueel een rasp om de binnenzijde van 
de kast ruw te maken. Jonge vogels kunnen zo 
makkelijker van de bodem van het nest naar het 
vlieggat klimmen.

•  verf alleen de buitenzijde, liefst in een onopvallende 
kleur, met milieuvriendelijke verf of lak.

Nuttige informatie
•  in nummer 2 (maart 2008) van het tijdschrift 

WILDzoekers Expres vindt u informatie over allerlei 
soorten mezen. Dit artikel kunt u ook vinden op 
internet: www.WILDzoekers.nl/vogelsopschool. 

•  in nummer 3 (april 2008) van het tijdschrift 
WILDzoekers Expres vindt u de instructies om een 
webcam in de nestkast te installeren. Spannend! 
Dit artikel kunt u ook vinden op internet: www.
WILDzoekers.nl/vogelsopschool. 

•  op de website Beleef de lente (www.beleefdelente.
nl) zijn live beelden te zien van verschillende 
vogelnesten. 

•  brochure ´Meer vogels in de tuin .́ Deze brochure 
kunt u gratis opvragen bij Vogelbescherming 
Nederland, www.vogelbescherming.nl. 

3. Vogelbouwmarkt 

Leerdoelen
Leerlingen weten van enkele soorten welke 
materialen ze gebruiken om een nest van te maken. 

Werkvormen
•  opzoeken en bedenken welke materialen vogels 

gebruiken om een nest te bouwen.
•  nestmateriaal verzamelen en aanbieden in de vorm 

van een bouwmarkt.
•  observeren van het gebruik van verschillende 

soorten nestmateriaal.

Nodig
•  nestmateriaal zoals takken, twijgen, bladeren, mos, 

veren, wol, draden, haren, kranten, stro.
•  tafel, bakjes, netjes of gaas om het nestmateriaal 

op te leggen of op te hangen.
• kopieën van lesbrief 3. 

Introductie
Vogels bouwen een nest om eieren in te leggen en 
jongen in groot te brengen. Bij het bouwen van het 
nest gebruiken vogelsoorten verschillende materia-
len. Deze materialen zijn in de stad niet altijd mak-
kelijk te vinden. Ook hierbij kunt u met uw leerlingen 
de vogels helpen. Verzamel nestmateriaal en leg 
het klaar voor de vogels. Door regelmatig langs het 
verzamelde nestmateriaal te lopen en goed te kijken, 
leren leerlingen welke vogels welk soort materiaal 
gebruiken.  

Aan de slag
Opdracht: 
Geef de leerlingen de opdracht om in het kwartetspel 
en lesbrief 3 Vogelbouwmarkt informatie te 
verzamelen over nestmateriaal dat door verschillende 
vogelsoorten gebruikt wordt. Vraag leerlingen 
vervolgens om zelf te bedenken welk materiaal vogels 
nog meer zouden kunnen gebruiken. (Voorbeelden: 
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draad, wol, katoen, touw, kranten, stro/ hooi, riet, 
kokosvezel). 

Laat leerlingen de verschillende materialen neerleggen 
op een tafel in bakjes of ophangen in netjes. De 
verzamelde materialen vormen zo een bouwmarkt 
waaruit vogels zelf een keuze kunnen maken.   

Zorg ervoor dat de bouwmarkt goed zichtbaar is. Plaats 
het materiaal bijvoorbeeld voor het klaslokaalraam. 
Zo kunnen leerlingen er gemakkelijk even langs lopen 
en kijken of er materiaal verdwenen is, welk materiaal 
verdwenen is, welk materiaal het meest gebruikt is en 
welke vogel welk materiaal meeneemt. Laat leerlingen 
hun waarnemingen noteren.  

Antwoorden 
In het kwartetspel en lesbrief 3 kunnen leerlingen de 
volgende informatie vinden:  
•  koolmees:   

mos, haren en veren 
•  huismus:   

veren en haren
• merel:   
 bladeren
•  houtduif:   

dunne twijgjes
• ekster:   
 takken en twijgen
•  winterkoninkje:  

bladeren, gras, mos en veertjes
•  wilde eend:   

veren
•  huiszwaluw:   

modder en klei

Nestmateriaal dat door overige veel 
voorkomende tuinvogels gebruikt wordt:
•  pimpelmees:  

mos, gras en donsveren
• vink:  
 gras, mos en donsveren

Nabespreking
Bespreek de ervaringen en bevindingen met de 
leerlingen.

Tips
•  nestmateriaal dat weinig weegt, waait makkelijk 

weg. Doe dit materiaal daarom in netjes (van 
bijvoorbeeld noten, uien, sinaasappels) of verpak 
het in gaas.

•  laat leerlingen zelf een vogelnest te maken. Dat is 
nog niet zo gemakkelijk, maar wel heel leuk. 

Nuttige informatie:  
•  boek “Vogels over de vloer” van R. Burton. ISBN 90 

246 0613 6.
•  brochure “Meer vogels in de tuin”. Deze brochure 

kunt u gratis opvragen bij Vogelbescherming 
Nederland, www.vogelbescherming.nl 

4. Van ei tot vogel

Leerdoelen
Leerlingen: 
• kennen de onderdelen van een bevrucht ei.
• weten hoe een vogeljong zich ontwikkelt in een ei. 

Werkvormen
• klassikaal gesprek voeren.
• oplossen van een kruiswoordpuzzel.

Nodig
•  één of meerdere rauwe en/of hard gekookte eieren 

uit de winkel.
• kopieën van lesbrief 4.

Introductie
In de lente hebben vogels één echt belangrijke taak: 
leggen van eieren en grootbrengen van de jongen. 
De lesbrieven 4 en 5 gaan over deze onderwerpen. In 
lesbrief 4 leren leerlingen over de onderdelen van een 
ei en de ontwikkeling van een embryo in het ei. 

Aan de slag
Klassikaal:
U kunt deze les beginnen met een klassikaal gesprek 
en de volgende inleidende vragen stellen:
•  wie heeft er wel eens een rauw ei van binnen 

gezien?
• wat is daarin te zien?
•  had zich een vogel kunnen ontwikkelen uit dit ei? 

(nee, want, de eieren die we eten zijn onbevrucht)
•  heeft iemand wel eens een vogel uit een ei zien 

komen?

Opdracht:
In de lesbrief staat een afbeelding van een 
dwarsdoorsnede van een ei. Laat leerlingen deze 
tekening goed bekijken. Om de inhoud van een 

WILDzoekers
WILDzoekers is dé club van 
Vogelbescherming en Natuurmonumenten 
voor jongens en meiden. Het doel 
van WILDzoekers is om jongens en 
meiden kennis te laten maken met 
onze natuur. WILDzoekers geeft 10x per 
jaar het magazine WILDzoekers Expres 
uit, boordevol beestachtige artikelen, 
dierennieuws, doe-het-zelf opdrachten, 
puzzels en quizzen. Meer informatie over 
WILDzoekers en de WILDzoekers Expres 
vindt u op www.wildzoekers.nl
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ei extra te illustreren, kunt u een rauw kippenei 
voorzichtig breken. De leerlingen kunnen dan 
de schaal, het vlies, het eigeel, het eiwit en de 
luchtkamer zien. U kunt ook een hardgekookt ei 
pellen. De luchtkamer en de vliezen zijn duidelijk 
zichtbaar. De kiemvlek zal niet te zien zijn. De eieren 
die we eten zijn immers niet bevrucht.

Vraag leerlingen de lesbrief goed te lezen en 
vervolgens de kruiswoordpuzzel te maken. 

Antwoorden lesbrief 4: ei-puzzel
Met deze puzzel wordt de kennis van de kinderen 
getest. De antwoorden zijn: 
1. eitand
2. eigeel
3. schaal
4. broeden
5. eiwit
6. luchtkamer
7. kiemvlek
8. vlies
De letters in de vakje vormen samen het woord: 
KUIKEN. 
Het antwoord op vraag 4 kunnen de leerlingen niet 
terugvinden in lesbrief 4, het begrip ´broeden´ komt 
aan de orde in lesbrief 5. U kunt het antwoord op 
deze vraag geven voordat de leerlingen met de puzzel 
beginnen.

Nabespreking
Om de stof uit deze les nog eens door te nemen, 
kunt u een quiz organiseren. Verdeel de leerlingen 
in groepjes en laat ieder groepje een afgesproken 
aantal (bijvoorbeeld 3) vragen over de ei-les op papier 
zetten. Vervolgens stelt een groep één van hun 
vragen aan een andere groep (hardop). De andere 
groep mag even overleggen en antwoorden. Als u wilt 
kunt u goede antwoorden belonen met punten.

Tip
Zie les 1 kwartetspel voor 9 verschillende 
vogelsoorten en het aantal en de vorm van de eieren. 

Woordenlijst
• embryo: een vogeljong in zijn eerste 
ontwikkelingsstadium na de bevruchting. 
• eitand: hoornen knobbeltje op de snavelpunt van 
een kuiken om de eierschaal van binnenuit open te 
pikken.

Nuttige informatie
•  meer informatie vindt u op de site www.

vogelbescherming.nl, kies ‘informatie & vragen” en 
dan “veelgestelde vragen” en klik op “meer vragen” 
en daarna op ‘Broeden/nestkasten/eieren’. 

5. Jonge vogels

Leerdoelen
Leerlingen
• weten wat nestvlieders en nestblijvers zijn.
•  kennen enkele kenmerken van nestvlieders en 

nestblijvers.
• kennen namen van enkele nestvlieders en 
nestblijvers. 

Werkvormen
• klassikaal gesprek.
• lesbrief lezen en bespreken.
• opdrachten maken.

Nodig
• kopieën van lesbrief 5. 

Introductie
In deze les leren leerlingen dat er grote verschillen 
zijn tussen jonge vogels die net uit het ei gekropen 
zijn. Ze leren de betekenis van de begrippen 
´nestvlieders´ en ´nestblijvers´ en ze leren de 
verschillen tussen beide begrippen.  

Aan de slag
Vertel leerlingen dat jonge vogels onderscheiden 
worden in twee groepen: nestvlieders en nestblijvers. 
Vraag leerlingen of ze kunnen uitleggen wat het 
verschil is. Als leerlingen het antwoord op deze vraag 
niet weten, kunnen ze het vinden in de lesbrief. 

Vraag leerlingen de lesbrief goed te lezen en 
vervolgens de opdrachten te maken. Alle informatie 
die leerlingen nodig hebben bij het maken van de 
opdrachten, kunnen ze vinden in de lesbrief. 

Antwoorden lesbrief 5: nestvlieder of nestblijver

een nestvlieder Een nestblijver

kan meteen goed zien kan niet meteen goed 
zien

kan meteen goed 
lopen

kan niet meteen goed 
lopen

zoekt zelf meteen naar 
voedsel

wordt door de ouders 
gevoerd

Verlaat het nest 
meteen

blijft nog een tijd in het 
nest

houdt zichzelf warm heeft warmte van het 
nest nodig

is bedekt met dons is nog kaal

Antwoorden lesbrief 5: vogelvragen en lijnen
Wie lust er wel een jong vogeltje?  ekster
Een jong dat naakt geboren 
wordt is een…? nestblijver
Een wilde eend is een…? nestvlieder
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Een nest op de grond is 
bijna altijd van een  nestvlieder
Welke vogel kan al goed zien 
als hij uit het ei komt? meerkoet

Kees: wil je de tekening (raster met jonge vogel in 
een gebroken ei) die je per email hebt ontvangen hier 
plaatsen/namaken. 

Nuttige informatie
•  de ontwikkeling van jonge vogels is goed te 

volgen op de website www.vogelbescherming.
nl/beleefdelente van Vogelbescherming Nederland. 
Beelden van  zes verschillende vogelnesten zijn 24 
uur per dag live te bekijken. 

6. Vogeldagboek

Leerdoelen
Leerlingen:
• kennen belangrijke gedragingen van vogels en in 
het bijzonder broedgedragingen.
• kunnen broedgedrag van vogels herkennen.
• kennen de begrippen ´baltsen´ en ´territorium .́

Werkvormen
• het gedrag van vogels observeren en noteren in een 
logboek.
• logboek maken.

Nodig
• schrift
• stiften
• kopieën van lesbrief 6 

Introductie
Waar zijn vogels de hele dag mee bezig? Door 
regelmatig te kijken naar vogels, leren leerlingen 
allerlei gedragingen herkennen. Sommige gedragingen 
zijn het hele jaar door waar te nemen, zoals voedsel 
zoeken, eten, drinken en de veren poetsen. Overigens 
hebben leerlingen met dit gedrag al kennisgemaakt 
in lesbrief 1 ´vogels leren herkennen´ en 6 ´vogels 
observeren´ van het winterlespakket. 
Andere gedragingen komen alleen voor in een 
bepaalde periode van het jaar. Zo is broeden een 
belangrijke vogelactiviteit in de lente. Gedragingen 
die te maken hebben met broeden zijn te vinden in de 
tabel op werkblad 6. In de tabel is in de rechterkolom 
ook aangegeven hoe groot de kans is dat een vogel 
daadwerkelijk gaat broeden wanneer bepaald 
gedrag wordt waargenomen. Wanneer leerlingen 
bijvoorbeeld zien dat een vogel een soortgenoot 
verjaagt, is deze vogel waarschijnlijk bezig zijn 
territorium te verdedigen. Een territorium is een 
voorwaarde om te kunnen broeden. Toch is de kans 
dat de vogel daadwerkelijk gaat broeden nog niet zo 
groot. Er zijn immers nog andere voorwaarden, zoals 
het vinden van een geschikte partner.
In deze les gaan leerlingen naar buiten om 
vogelgedrag te observeren. De waarnemingen kunnen 
leerlingen bijhouden in de tabel uit de lesbrief.   

Aan de slag
Klassikaal: 
Vraag leerlingen welk gedrag ze bij vogels gezien 
hebben. Om ze op weg te helpen, kunt u ze vragen na 
te denken over dat wat de leerlingen zelf doen op een 
dag. Vraag ze of ze dit gedrag ook bij vogels gezien 
hebben of verwachten. 
Vraag leerlingen het eerste deel van de lesbrief te 
lezen en vraag een of meerdere van hen om een aantal 
begrippen, zoals baltsen en territorium, uit te leggen. 

Online Extra
Bij 膳ogels op School  hoort een website: 
www.wildzoekers.nl/vogelsopschool. 

Doe mee aan de verkiezing tot ´Vogelvrien-
delijkste school van Nederland .́ Om deze 
competitie te winnen moet u samen met 
uw leerlingen vijf opdrachten uitvoeren. 
Voor de eerste twee onderdelen, de vet-
boltelling en de nestkastentelling, telt u de 
vogels en de nestkasten op uw schoolplein. 
Het derde onderdeel is de natuurreporter: 
leerlingen maken of een jeugdjournaalitem 
of een radioverslag of een krantenartikel. 
De vierde opdracht is het bedenken van een 
vogelvriendelijk schoolpleinontwerp. Hier-
voor maakt u een ontwerptekening van de 
huidige en de ideale situatie. Tot slot is er 
een test die de vogelkennis van de leerlin-
gen toetst. De resultaten van de onderdelen 
kunt u doorgeven op de website van wild-
zoekers. Hier kunt u ook de resultaten van 
andere scholen bekijken. 
De winnende school krijgt een bon van 
Intratuin ter waarde van 250,- om het 
ideaalplan (deels) te kunnen realiseren. 
Tijdens een uitzending van School TV 
– nieuws uit de natuur - zal bovendien 
aandacht zijn voor de winnaar. 
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Vraag de leerlingen wat een dagboek is. Leg uit 
wat een logboek is, namelijk in een schrift of op de 
computer regelmatig noteren van waarnemingen.

Opdracht:
Daarna maakt elke leerling een logboek in een schrift. 
Ze nemen de tabel uit de lesbrief over in een schrift. 
Ze kunnen ook de tabel in de lesbrief zelf gebruiken. 

Vervolgens gaan leerlingen in groepjes naar buiten 
om het gedrag van vogels te bekijken. Elk groepje 
kiest één soort die rondom de school veel te zien is 
(koolmees, merel, houtduif).

Tips
• vraag leerlingen een verrekijker mee te brengen, als 
ze die hebben.
• de periode waarin vogels broeden verschilt per 
soort. Vanaf maart t/m juli zijn de meeste vogels 
druk met eieren leggen en jongen grootbrengen. Veel 
soorten hebben meerdere legsels per jaar. 
• laat leerlingen vogels observeren in de buurt van 
nesten en/of nestkasten. Let op: leerlingen kunnen 
beter niet in de nestkast kijken als vogels aan het 
broeden zijn. Daar kunnen vogels behoorlijk van 
schrikken.
• wijs de leerlingen erop dat ze zich rustig moeten 
houden bij het observeren, zodat de vogels niet 
verstoord worden. Hierbij kunt u lesbrief 5 ´de 
observatiehut´ van het Winterlespakket gebruiken. 

Het beste kunt u deze opdracht over een langere 
periode uitspreiden. Zodat leerlingen bijvoorbeeld 
gedurende een maand elke week even buiten 
observeren. U kunt dit moment eventueel 
combineren met andere lesbrieven. U kunt de 
leerlingen ook vragen het logboek mee naar huis 
te nemen en elke week in de tuin te kijken en na 
bijvoorbeeld een maand de bevindingen van de 
leerlingen te bespreken in de klas. 

Nabespreking
Bespreek de logboeken klassikaal met de leerlingen. 

Woordenlijst
• baltsen: een toekomstige partner het hof maken 
door bv. een paringsdans uitvoeren.
• territorium: gebied dat een vogelmannetje claimt 
als zijn leef- en voedselgebied. 

Nuttige informatie: 
• boek “Vogels over de vloer” van R. Burton. ISBN 90 
246 0613 6.
• brochure “Meer vogels in de tuin”. Deze brochure 
kunt u gratis opvragen bij Vogelbescherming 
Nederland, www.vogelbescherming.nl. 

7. Trekvogels: Spring Alive
                         
Leerdoelen
Leerlingen 
• weten waarom vogels trekken.
•  begrijpen dat ´onze´ vogels reizigers zijn tussen 

broed- en wintergebied. 
• kunnen vier trekvogels herkennen.
•  weten globaal in welke gebieden deze vogels leven 

en in welke periode ze daar leven.
•  weten op welk soort plekken ze deze vier 

trekvogels kunnen aantreffen.

Werkvormen
• klassikaal een aantal vragen bespreken.
•  in tweetallen of groepjes zoeken naar informatie op 

de website www.springalive.net.

Nodig
• computers met internetverbinding.
• kopieën van lesbrief 7. 

Introductie
Spring Alive is een onderzoek naar het begin van de 
lente. De boerenzwaluw, gierzwaluw, koekoek en 
ooievaar zijn zomergasten. Met hun aankomst terug 
in Europa brengen ze de lente mee. Kinderen uit heel 
Europa kunnen hun eerste waarneming van elk van 
deze vogels invullen op de website. De eerste waar-
neming staat voor het begin van de lente. Op deze 
manier leveren ze een bijdrage aan het onderzoek. Op 
de site www.springalive.net van Vogelbescherming 
Nederland vindt u informatie over deze vier trekvo-
gels. 
Trekvogels zijn vogels die twee leefgebieden heb-
ben. Een gebied waar ze in de zomer verblijven om te 
broeden en een warmer gebied waar ze in de winter 
verblijven om aan voldoende voedsel te komen. Beide 
gebieden liggen vaak duizenden kilometers van elkaar 
verwijderd. Om van het ene naar het andere gebied 
te vliegen leggen vogels enorme afstanden af. 
In Nederland kennen we zomergasten, dit zijn vogels 
die in de zomer bij ons broeden en in de winter naar 
het zuiden trekken, en wintergasten, vogels die in 
de winter bij ons overwinteren en in de lente naar 
het noorden trekken om te broeden. Daarnaast zijn 
er jaargasten of standvogels, die het hele jaar in ons 
land blijven.

Aan de slag 
Klassikaal: 
U kunt de les beginnen met een uitleg van de begrippen 
trekvogels, zomergasten, wintergasten en jaargasten. 
Deze begrippen hebben leerlingen al leren kennen in 
lesbrief  4 ´vogels voeren´ van het winterlespakket, maar 
een herhaling is zinvol. (zie introductie).
Daarna kunt u de leerlingen laten nadenken over 
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twee vragen: 

1) Waarom leggen vogels per jaar duizenden 
kilometers af? 
Antwoord: Veel insectenetende vogels die in de win-
ter niet genoeg voedsel kunnen vinden in Nederland, 
verplaatsen zich naar een warmer deel van de wereld 
waar wel voldoende voedsel te vinden is. In de lente 
zijn insecten en zaden in Nederland makkelijk te vin-
den. In deze periode hebben de vogels volop voedsel 
nodig om hun hongerige jongen te kunnen voeden. 
In de herfst worden de dagen korter, insecten krui-
pen diep weg en zaden zijn nu moeilijker te vinden. 
In deze periode trekken sommige vogelsoorten weg 
richting het zuiden waar wel voldoende voedsel te 
vinden is. Ook komen er jaarlijks in het najaar vogels, 
waaronder ganzen, vanuit het hoge noorden naar ons 
land. 

�) Hoe vinden vogels de weg?
Antwoord: Als wij op vakantie gaan naar Frankrijk of 
Spanje gebruiken we een kaart of tomtom om de weg 
te zoeken. Vogels kunnen ook zonder deze hulpmid-
delen de weg vinden. Hoe doen ze dat? 
Hoewel er veel onderzoek naar gedaan, is kennen 
wetenschappers het antwoord op deze vraag nog niet 
precies. Ze hebben wel ontdekt dat vogels gebruik 
maken van landschapskenmerken zoals bergen, kust-
lijnen en rivieren om de weg te vinden. Vogels die ´s 
nachts vliegen oriënteren zich op de zon en sterren. 
Bovendien zijn vogels gevoelig voor het magnetische 
noorden. Ze hebben een intern ‘kompas’ of zintuig 
waarmee ze de route kunnen bepalen 

Opdracht:
Besteedt eerst aandacht aan het stuk tekst onder de 
kop Spring Alive uit de lesbrief. Laat leerlingen het 
stuk zelf lezen en vraag vervolgens of ze het begre-
pen hebben. Licht eventueel verder toe.
In de lesbrief vindt u twee opdrachten voor de leerlin-
gen. De leerlingen kunnen deze opdrachten uitvoeren 
met behulp van de website www.springalive.net. 
Wanneer u dit adres intoetst komt u in eerste in-
stantie op een pagina met vlaggen van alle Europese 
landen. Klik op de Nederlandse vlag. U komt dan op 
de Nederlandstalige versie van de website. 

De informatie en opdracht 1 maken het voor leerlin-
gen makkelijker om aan het onderzoek Spring Alive 
mee te doen. In het kader vinden ze informatie over 
het soort plekken waarop ze deze vogels kunnen zien. 

Voor opdracht 1: kleurplaat zoeken leerlingen in 
duo´s of groepjes op de website naar foto´s van de 
vier trekvogels. De leerlingen vinden de instructies 
voor het uitvoeren van de opdrachten in de lesbrief.  

Kleurplaten van deze vogels kunt u downloaden via 
de website van WILDzoekers; www.wildzoekers.nl. 
Leerlingen kunnen één of meerdere platen inkleuren 
na de foto bekeken te hebben.

Voor opdracht 2: vliegroute bekijken de leerlingen 
kaarten met de leefgebieden en vliegroutes van de 
vier trekvogels. De kaart op de lesbrief kleuren ze in. 

Vraag leerlingen de komende weken onderweg van 
school naar huis te letten of ze deze vier vogels er-
gens zien. Vraag leerlingen om aan u te melden als ze 
er een gezien hebben, dan kan de leerling zijn waar-
neming invoeren op de website. 

Antwoorden 
Leerlingen kunnen de antwoorden op de vragen 
vinden op de website www.springalive.nl. 

Tip 
Bij het winterlespakket heeft een u de krant 
´Vogeltrackers´ontvangen. Vogeltrackers is een 
trekvogelproject. Dit project is ontwikkeld voor 
groep 7 & 8 van het basisonderwijs en heeft tot 
doel kinderen inzicht te geven in trekvogels die een 
tussenstop maken in het Nederlandse kustgebied. 
Het project bestaat uit de krant die u in uw bezit 
heeft, lesmateriaal, veldwerk en een website. Via de 
website www.vogeltrackers.nl kunt u zich aanmelden 
voor deelname aan het project. 
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8. Vogelzang 

Leerdoelen
Leerlingen
• weten waarom vogels zingen. 
• leren zang en roep van enkele soorten herkennen.

Werkvormen
• klassikaal een vraag beantwoorden. 
• luisteren naar zangfragmenten.

Nodig
• zangfragmenten, te downloaden op de website 
www.WILDzoekers.nl.
• kopieën van lesbrief 8. 

Introductie
In de lente zingen vogels uit volle borst. Ze doen 
dit om een partner te vinden en het territorium te 
verdedigen. Leerlingen luisteren in deze les naar 
vogelzang en oefenen het herkennen van soorten. 

Aan de slag
Klassikaal:
Vraag leerlingen waarom vogels zingen. Als leerlingen 
het antwoord op deze vraag niet weten, kunnen ze 
het opzoeken in de lesbrief. 

Opdracht 1: vogelzang herkennen
Om de opdracht uit de lesbrief uit te kunnen 
voeren, heeft u zangfragmenten nodig. Deze kunt 
u downloaden van de website: www.WILDzoekers.
nl. Laat de fragmenten een voor een horen of 
laat leerlingen zelfstandig of in groepjes achter 
de computer luisteren naar de fragmenten. De 
leerlingen proberen de geluiden te koppelen aan 
de notenbalken. In de lesbrief vinden de leerlingen 
ook een balk waarin ze de letters bij de notenbalken 
invullen. 

Antwoorden lesbrief 8: vogelzang herkennen
Het woord in de balk moet zijn: ZANGKUNSTENAAR.

Woordenlijst
• zangpost: vaste plaats waar een vogel zingt 
(schoorsteen, paaltje, boom).  
• zang: combinatie van (vocale) vogelgeluiden met 
vooral een functie bij de voortplanting (vinden van 
partner en claimen of verdedigen van territorium).
• roep: een of enkele vocale uitingen met vooral een 
sociale functie (contact maken, alarmeren, vluchten, 
bedelen om voedsel). 

Tip
Meer zangfragmenten kunt u vinden op de site www.
vogelbescherming.nl. Ga naar het hoofdmenu en klik 
op ´zoek vogels en gebieden´ --- ´vogelgids .́ U komt 

nu in een database (vogelsoorten staan op alfabet) 
waar u informatie op kunt zoeken. Wanneer u klikt 
op de naam van een vogelsoort, kunt u ook de zang 
beluisteren. 

9. Toets + 
Vogelvriendelijkste school

Leerdoelen
Leerlingen: 
•  blikken terug op alle informatie over vogels, en de 

activiteiten voor vogels die ze gedaan hebt. 
• brengen zo alles nog eens met elkaar in verband. 

Werkvormen
• vragen beantwoorden en kleuren 
• verborgen vogelnamen zoeken in een vogelsprookje
•  plan maken om de eigen schoolomgeving nog 

vogelvriendelijker te maken. 

Nodig
• kopieën van lesbrief 9

Met de lesbrief kunt u uw leerlingen toetsen op 
de kennis van vogels die zij – soms spelenderwijs 
– hebben opgedaan. De lesbrief 9 bestaat uit drie 
opdrachten:
Uw school is – hopen wij – vogelvriendelijker 
geworden door deelname aan ‘Vogels op 
School’. Door mee te doen aan de verkiezing 
‘Vogelvriendelijkste school van Nederland’ kunnen 
u en uw leerlingen naam en faam verwerven én een 
gedegen plan van aanpak krijgen. 

Antwoorden opdracht 1: wIJSVOGEL
De juiste antwoorden op de vragen zijn: 1c, 2a, 3c, 
4b, 5c, 6a, 7b, 8c  

Antwoorden opdracht �: koning winter
Tip: om de opdracht eenvoudiger te maken kunt u op 
het bord de verborgen soortnamen opschrijven. Ook 
kunt u verklappen dat namen verspreid over woorden 
voorkomen en dat sommige namen vaker voorkomen. 
De vogelsoorten die niet tijdens de lessen worden 
genoemd en waarschijnlijk niet bij de leerlingen 
bekend zijn, zijn cursief gedrukt. 

winterkoning grasmus raaf
reiger zwartkop koolmees
kwartel sijs kanarie 
grasmus grasmus kauw snor
hop baardmannetje steenuil
roek blauwborst wilde eend
kraai ekster torenvalk
grasmus specht fitis
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eend lepelaar koperwiek
grasmus

Oplossing Vogelsprookje (�9 soorten, in 
volgorde van de tekst)

Het is winter. Koning Rasmus de Tweede eet braaf 
zijn brei gerst. Hij drinkt daarbij een lekker zwart 
kopje koffie; zo zwart als kool. Meestal eindigt hij 
zijn ontbijt met taartjes; een kwart elk! Of soms drie 
porties ijs. Hij eet zo veel, tot er geen spat rijst meer 
bij kan. Arie, de lakei van koning Rasmus de Tweede, 
zorgt heel goed voor hem. 

Koning Rasmus de Tweede was net klaar met zijn 
ontbijt, toen hij uit het raam keek. “Auw”, schreeuwde 
iemand. Dat zit niet snor, dacht de koning en hop... 
daar sprong hij van zijn stoel en rende naar buiten. 
“Als ik het niet dacht”, zei de koning tegen een klein 
baardmannetje op een steen. “Uilskuiken; er zit 
een scheur in je broek. En je bent helemaal bont en 
blauw. Borstel je kleren maar weer gauw schoon”. 
Het mannetje knikte verlegen. “Ik wilde een druif 
plukken” zei hij. “Mag ik raaien hoe?” vroeg de 
koning. “Ik dacht, dat het hek sterk genoeg was, 
maar het is beter dan dat ik uit een toren val. Koning 
Rasmus liep hoofdschuddend naar binnen. “Sommige 
mensen schijnen steeds pech te hebben”, mompelde 
hij zachtjes. Tegen zijn lakei Arie zei hij: “Ik hoop dat 
hij morgen weer fit is.” Vervolgens begon de koning 
een dikke soep te eten, waar zijn lepel aardig in 

rechtop bleef staan. Hij at die soep uit een bord van 
koper. Wie kent koning Rasmus niet? 

Opdracht 3 – Een plan voor uw school!
Laat uw leerlingen in groepjes – of individueel 
– een plan maken om uw school en omgeving 
vogelvriendelijker te maken. Wanneer u lesbrief 2 
´inventariseren vogelvriendelijke school´ van het 
winterlespakket met uw leerlingen heeft besproken 
en uitgevoerd, dan heeft u al een plan liggen. U 
kunt dit plan direct opsturen of u kunt het voor deze 
gelegenheid eerst verder aanscherpen en uitwerken.

•  Een plek om te broeden: nestelen in bomen, 
struiken, nestkasten voor verschillende soorten.  

•  Materiaal om een nestje te maken: vogels zijn 
creatief in het verzamelen van nestmateriaal, uw 
school kan helpen door een ‘Vliegend Buffet, of 
bouwmarkt voor vogels, te maken in het vroege 
voorjaar. 

•  Voedsel voor zichzelf en de jongen: te vinden in 
bloemrijke bermen, bessen van struiken, insecten, 
etc. Bedenk met uw leerlingen waar in de omgeving 
vogels hun voedsel zouden kunnen zoeken. 

•  Beschutting om te schuilen bij gevaar: katten en 
roofvogels zijn gevaarlijk voor kleinere zangvogels. 
Zorg voor bomen en struiken om in weg te duiken 
bij onraad. 

Uw leerlingen maken twee plattegronden: één van 
de school zoals het nú is, en een tweede waarop 
zij aangeven wat nodig is om een superschool 
te zijn voor mensen en voor vogels. Denk daarbij 
aan nestkasten, struiken met bessen (voedsel en 
beschutting), bomen, maar ook stickers op de ramen 
om te voorkomen dat vogels daar tegenaan vliegen. 
Laat alle creativiteit van uzelf en de leerlingen er op 
los!

Stuur de plannen van uw leerlingen – voorzien van 
naam, school, klas en adres -  op naar WILDzoekers:

WILDzoekers 
Vogels op School
Postbus 925
3700 AX  Zeist

In september 2008 kiest WILDzoekers uit alle 
inzendingen het beste plan. Dit plan wordt beloond 
met een bon van Intratuin ter waarde van 250,- om 
het ideaalplan (deels) te kunnen realiseren. School-
TV ‘Nieuws uit de Natuur’ zal ook aandacht besteden 
aan de winnende school. 

Kerndoelen van het 
basisonderwijs
‘Vogels op school’  sluit aan bij de kerndoelen 
in het basisonderwijs, namelijk: 

Kerndoelen:
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kerndoel 39   De leerlingen leren met zorg 

om te gaan met het milieu
Onderdeel Natuur en Techniek
Kerndoel 40   De leerlingen leren in de 

eigen omgeving veelvoorko-
mende planten en dieren te 
onderscheiden en benoemen 
en leren hoe ze functioneren 
in hun leefomgeving. 

Kerndoel 41  De leerlingen leren over de 
bouw van planten, dieren en 
mensen en over de vorm en 
functie van hun onderdelen. 

Kerndoel 44   Leerlingen leren over de 
vorm en functie van produc-
ten uit hun eigen omgeving 
en relatie te leggen tussen 
de werking, de vorm en het 
materiaalgebruik
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Dit lesmateriaal is een uitgave van WILDzoekers. Bij deze 
docentenhandleiding horen de 9 Werkbladen Vogels op 
School in de Winter en aanvullend lesmateriaal.
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