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Persbericht

Ik geef leven aan mijn planeet … in de klas!
Biodiversiteit uitleggen aan leerlingen
Ontdek het speels materiaal dat we ter beschikking stellen van leerkrachten om het thema van de
biodiversiteit aan te snijden in de klas.
Activiteiten, illustraties, artikels, spelletjes… online.
Hoe leggen leerkrachten aan kinderen uit wat biodiversiteit is? Hoe maken ze hen duidelijk dat het behoud van
de biodiversiteit belangrijk is voor ons en voor de planeet? ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be

Een gratis online educatieve kit
De gratis website http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be helpt leerkrachten op weg door dit
allesomvattende thema. Want biodiversiteit, dat is de verscheidenheid van het leven op aarde. Ze zorgt voor
voedsel, zuurstof, zuiver water en nog zoveel meer, en is onlosmakelijk verbonden met actuele thema’s als
klimaatverandering, armoedebestrijding en gezondheid. Geen wonder dus dat het curriculum van zowat alle
vakken raakt aan het thema biodiversiteit, zowel in kleuter-, basis- als secundaire scholen.
Aangepaste instrumenten voor elk niveau
Als leerkracht kan je terecht op deze website voor informatie over biodiversiteit, maar ook voor interactieve
toepassingen, filmpjes, spelletjes, artikels, opdrachten en leuke tips om zelf in en rond de klas aan de slag te
gaan.
De educatieve website maakt deel uit van de campagne “Ik geef leven aan mijn planeet”
(www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be), een gemeenschappelijk initiatief van federaal Minister van Energie
Paul Magnette en federaal Minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle , en is het resultaat van een
samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Vandaag zijn er al meer dan 13 000 personen
die zich op de website engageerden.

Persverantwoordelijken
Voor de FOD Volksgezondheid – DG Leefmilieu : Joëlle Smeets – 0474 49 84 41 – joelle.smeets@health.fgov.be
Voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Yannick Siebens - 02 627 43 77 –
yannick.siebens@natuurwetenschappen.be
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Wat vind je in de virtuele edukit?
Deze educatieve site stelt allerlei informatie over biodiversiteit voor, maar ook interactieve toepassingen, filmpjes,
spelletjes, artikels, opdrachten, publicaties en leuke tips om zelf in en rond de klas aan de slag te gaan.
De website richt zich tot 5 verschillende groepen: kleuteronderwijs, basisonderwijs, 1e , 2e en 3e graad
secundair onderwijs.
Voor elke groep zijn er instrumenten, aangepast aan de leeftijd en competenties:
Activiteiten : biodiversiteit tijdens de les
Acties die klassen kunnen nemen ten voordele van de biodiversiteit
Interactieve ruimte
Mediatheek

Een dynamische website
Een dynamische website!
De website http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be maakt deel uit van de engagementscampagne ‘Ik geef
leven aan mijn planeet’, en zal net als de campagne blijven groeien en evolueren in de toekomst.
Zo worden er in de toekomst gloednieuwe filmfragmenten van CANVAS, Ketnet en de RTBF toegevoegd, werken
we aan een extra interactieve toepassing rond voedselrelaties en wordt op 9 december 2010 een dossier rond
‘Biodiversiteit in de stad’ toegevoegd, parallel met de opening van de permanente tentoonstelling ‘BiodiverCITY’
in het Museum voor Natuurwetenschappen.
Daarnaast hopen we ook op de input van leerkrachten, die ons als de beste kunnen aangeven welke materialen
hen nog zouden helpen bij het integreren van het thema biodiversiteit in hun curriculum. Ideeën en opmerkingen
van leerkrachten zijn dan ook welkom bij Jiska Verbouw, jiska.verbouw@natuurwetenschappen.be.

Activiteiten in detail
Info en opdrachten
Op de website vinden leerkrachten heel wat achtergrond over biodiversiteit. Er staan algemene infodossiers tot
hun beschikking, onder andere over de definitie, het belang en de bedreigingen van de biodiversiteit, maar ook
meer specifieke thema’s als klimaatsverandering, bestuiving en invasieve soorten in relatie tot de biodiversiteit.
Daarnaast stellen we een aantal praktische opdrachten en activiteiten voor die ze volgens hun eigen voorkeur en
tijdsbestek kunnen integreren in het curriculum. Het doel van de opdrachten is vooral de leerlingen te laten
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ontdekken wat biodiversiteit is, dat ze er zelf deel van uitmaken, dat de biodiversiteit overal rondom ons te vinden
is en we niet zonder zouden kunnen, en dat iedereen op zijn niveau kan deelnemen aan het behoud van de
biodiversiteit met kleine eenvoudige acties.

Engageer je voor de biodiversiteit, samen met de klas!
Leerkrachten vinden in de rubriek ‘Doe mee’ tips om de klas, de speelplaats of de hele school te biodiversifiëren.
Er is niet veel nodig om er een klein ‘biodiversiteitsparadijsje’ van te maken. Al een aantal scholen hebben zich
gelanceerd in het avontuur en ze delen hun ervaringen. Deze inspirerende getuigenissen vind je online.

Mediatheek
In de ‘mediatheek’ (op dezelfde lijn als de rubriek ‘Doe mee’) kunnen leerkrachten snuisteren door allerlei
filmpjes, publicaties, teksten en websites rond biodiversiteit. In de verschillende niveaus wordt een selectie
voorgesteld die aangepast is aan de leeftijd van de leerlingen.

Een educatief boekje
Bombybook is een didactisch instrument voor leerkrachten van de 2e en 3e graad van het basisonderwijs.
Leerkrachten ontdekken samen met hun leerlingen wat biodiversiteit is en hoe ze in hun nabije omgeving overal
aanwezig is. Spelenderwijs leren de leerlingen begrijpen hoe waardevol biodiversiteit is en waardoor ze bedreigd
wordt. In de zoektocht naar oplossingen, leren ze hoe we daar allemaal iets kunnen aan doen: in huis, in de tuin
en op school. Ze laten hen ook kennismaken met het ecosysteem van het bos en meer ontdekken over een
belangrijke grondstof voor de mens: hout.

Bombybook bevat ook handige werkfiches die leerkrachten in de klas kunnen gebruiken. Ze maken een kopie
voor elke leerling en gaan aan de slag met het thema biodiversiteit.
Bombybook is een realisatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
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Interactieve toepassingen
Je kan ook de interactieve toepassingen bereiken vanuit de rubriek ‘Mediatheek’ (op dezelfde lijn als de rubriek
‘Doe mee’) of door te klikken op de link ‘Interactief’ op elk niveau.

Bombygame (kleuter- en lager onderwijs)
Speel mee met Bombylius! De leerlingen kunnen hier op zoek gaan naar alle dieren en
planten in de tuin. Ze puzzelen vast ook graag een lieveheersbeestje, kikker of schildpad in
elkaar in het park.

AMAI biodiversiteit (kleuter-, lager en secundair onderwijs)
Soms zit het weer niet mee, of moet je te ver buiten de school gaan om een stukje groen te
vinden… Dan kunnen leerkrachten toch met hun leerlingen op verkenning gaan in de
Belgische natuurschatten, via de online toepassing AMAI! In de begeleidende fiche vinden ze
een handleiding en ideeën voor aanvullende oefeningen.

Biodiversiteitsquiz (secundair onderwijs)
Wat is biodiversiteit? In het eerste deel van deze quiz bouwt de leerkracht samen met zijn
leerlingen stap voor stap een beschrijving op van deze op het eerste zicht ingewikkelde term.
In het tweede gedeelte testen de leerlingen hun algemene kennis over de biodiversiteit: waar
vind je biodiversiteit, waarom is ze belangrijk, en hoe wordt ze positief of negatief beïnvloedt?
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De sensibiliserings- en engagementscampagne voor de biodiversiteit „Ik geef
leven aan mijn planeet‟
Een campagne om samen te doen, om zich echt te engageren
www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be
Een gezamenlijk initiatief van het Museum voor Natuurwetenschappen en
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De biodiversiteit die wij elke dag gebruiken om ons te voeden, te kleden, te verwarmen … heeft zwaar te
lijden onder vervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatveranderingen.
Als we bedenken hoe belangrijk ze is voor het welzijn van onze en toekomstige generaties, staan we voor een
enorme uitdaging: het verlies aan biodiversiteit stoppen!
Engageer je om enkele eenvoudige handelingen uit te voeren, zoals ze op de site vermeld zijn (je kan ook
zelf engagementen voorstellen) en geef de boodschap door, zodat anderen ook gemotiveerd zijn om zich bij ons
aan te sluiten. Afspraak zonder uitstel op www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be en je geeft ook leven aan onze
planeet!
De campagne wil de burger aansporen om zich te engageren voor de biodiversiteit door middel van
duurzame handelingen. ‘Ik onderneem concrete acties in mijn dagelijks leven en ik geef leven aan mijn
planeet ! ‘: dat is, kort gezegd, de centrale boodschap. De campagne bestaat uit drie luiken: ik engageer me, ik
informeer me spelenderwijs, ik leer op school. Het derde luik wordt vandaag voorgesteld met de lancering van de
educatieve kit, bedoeld voor leerkrachten en scholen.

‘Ik geef leven aan mijn planeet’ is een campagne waarin iedereen een rol kan spelen voor het behoud van
de biodiversiteit. Vandaag zijn er al meer dan 13 000 personen die zich voor 38 584 acties engageren om
de biodiversiteit in België te beschermen.
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