
  

  

 

 

 

 
Wat houdt dit lerend netwerk in?  
 

Samen met jou gaan we op zoek naar de 

mogelijkheden voor integratie van ‘buiten leren’ in 

het secundair onderwijs. Dit doen we op een 

doordachte en gestructureerde manier begeleid 

door Carl en Jo van Learning Path.  

 

Dit lerend netwerk bestaat uit 4 samenkomsten  

 

Samen bepalen we een doel bv. digitale 

brochure, website, vorming, lesvoorbereidingen, 

een visie,….  

 

Tussentijds experimenteren we actief in het werkveld en houden we contact. 

 

Dus als JIJ mee PIONIERSWERK wil VERRICHTEN en GELOOFT in ‘BUITEN LEREN’?  

Kom erbij en ‘vlieg mee buiten’! 

 

Waarom starten we dit lerend netwerk? 
 

Vanuit MOS, duurzame scholen straffe scholen, geloven wij dat we samen kunnen 

leren duurzame keuzes te maken voor de planeet.  

 

Een sleutel tot duurzaam denken en handelen is de verbondenheid met de natuur.  

Op welke manier kunnen we deze ontwikkelen bij leerlingen in het secundair onderwijs? 

Kunnen we in de provincie Antwerpen inzetten op ‘buiten leren’ in de secundaire scholen 

door een combinatie van buitenlesactiviteiten op school en excursies in de natuur?  

Wat is leren?  

En wat is de taak van de school in het herstellen van de verbondenheid met natuur?  

In dit lerend netwerk buigen we ons over dit soort vragen. 

 

Praktische info 
 
 Organisatie: MOS Provincie Antwerpen en Learning Path 

 

 4 samenkomsten: 17/11/21, 8/12/21, 2/02/22, 20/04/22 van 12.30 uur – 16.00 uur 
 

 Deelname aan de vorming MOS Buitenkansen van 8/10/21 wordt sterk aangeraden 
 

 Locatie: Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME): Mechelsesteenweg 365, 2500 Lier 
Bereikbaarheid  
- 

 Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk 
 

 Inschrijven of vragen? Contacteer het MOS-team: mos@provincieantwerpen.be of  

015 21 51 12 

 

Lerend netwerk:  
buiten leren in het secundair onderwijs 
 
voor leerkrachten en directies secundair onderwijs  

voor medewerkers uit het onderwijsveld 
voor medewerkers natuur- en duurzaamheidseducatie 

voor iedereen die gelooft in het belang van ‘buiten leren’ 

 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/mos.html
https://www.learningpath.be/
https://www.provincieantwerpen.be/entiteit.html/nl/entiteiten/provinciaal/dlm/provinciaal-instituut-voor-milieu-educatie/pime--provinciaal-instituut-voor-milieu-educatie-.html
mailto:mos@provincieantwerpen.be

