Tuinvogeltelling voor Scholen
voor scholen

EDUCATIE HANDLEIDING

De leukste manier om vogels
rond je school te leren kennen!

voor scholen

Overname en dupliceren van dit materiaal al alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële
doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. © Vogelbescherming Nederland
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Tuinvogeltelling voor Scholen
voor scholen

VOOR DE LEERKRACHT

Wat is de Tuinvogeltelling voor Scholen?

Materialen Tuinvogeltelling voor Scholen

Vogelbescherming Nederland organiseert sinds
2004 de Nationale Tuinvogeltelling. Dit is het
grootste vogelonderzoek in Nederland. Iedereen kan
meedoen en zo helpen met onderzoek naar trends
in het voorkomen van tuinvogels. Vogelbescherming
Nederland organiseert parallel aan de Nationale
Tuinvogeltelling de Tuinvogeltelling voor Scholen.
Alle scholen, NME-centra, BSO’s, NSO’s en
kinderboerderijen in Nederland kunnen meedoen aan
de Tuinvogeltelling voor Scholen. Het lesmateriaal
sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

Om een vliegende start te maken biedt
Vogelbescherming de volgende materialen aan:

Tuinvogeltel

GROEP

olen
ling voor Sch

5 6 7 8

RKRACH
VOOR DE LEE

organiseert de
ing Nederland
Vogelbescherm
len.
ng voor Scho
Tuinvogeltelli
tel
school kennen,
ls rondom je
voge
de
belangrijk
Leer
en doe mee aan blad is
hoeveel er zijn
vogels! Dit werk en over
blad
onderzoek naar
werk
een reeks
onderdeel van
school.
vogels rondom

KERNDOEL

40 & 32

39 & 40

KERNDOEL
g heeft om te
een vogel nodi maken, waarndzorg om te gaan
ingen leren wat
egro
met
Doel: De leerl
leren
gen platt
leren een
De nleerlin
leerlinge
root. De leerlingen leren in de
overleven. De
verg
milieu.
het
inzic
metht
telijk
planten
ruim
door het
ing veel voorkomende

en
Doel: Leerlingen knutsel
KERN
DOEL
vogels eten.
vogelvoer en leren wat

voor
• Activeer de
acht 1 van
• Geef bij opdr
de kinderen
tevoren aan of
olplein mogen
rond het scho
kijken.

Blue Robin

KERNDOEL

40 & 45

Tijd: 1 lesuur

De leerlingen leren in
de eigen omgeving
veel voorkomende planten
en dieren te
gdheden:
onders
Voorbereiding & benodi cheiden en te benoemen enofleren
winkels
hoe ze functio
oedings
natuurv
neren
in hun omgeving.
de
Vetbollen maken voor
De leerlingen
inkels);
dierenw
leren
oplossi
ngen voor
jongere groepen: technische• problem
een plastic
Per leerling
en te ontwerpen, deze
uit te voerenbekertj
en te e;
evalueren.
• 1500 gram Ongezouten
een satéprikker
plantaardig vet;
• Ongeveer 900
gram gemengde
zaden, bijvoorbeeld:
ad
hennepzaad, maanza
en zonnebloempitten
(zadenmixen zijn
verkrijgbaar via de winkel
in
van Vogelbescherming,

• Per leerling
of ander klein stokje;
er
• Touw: per vetbol ongeve
30 cm om mee op te
hangen;
• Keuken met fornuis;

Dennenappelgebak:
• 140 gram bloem;
;
• Een handjevol rozijnen
• 30 gram margarine;

40 & 45

Doel: Kinderen lerenDe leerlingen leren
omgaan met gereedsin de eige
veel
n omg
chap
voor
vogels kwetsbaar zijn
dateving
ende plantenen leren
wanneekom
en dieren te
onde
rsch r ze eten.
Tijd: 1 lesuur, mits voorgez eiden en te benoeme
hoe ze aagd.
n en leren
Anders
function
middagdeel.
ereneen
in hun
omg
De

5 6 7 8

eving.
leerlingen leren
oplossingen
Voorbereiding & benodi
technisc
voor
gdhede
he prob
n: leme

• Per voederplank, 2uit
n te ontwerpe
te voeren•en
n, deze
Vlastou
w;uere
te eval
planken 20 cm bij 40
n.
cm;
• Een boor;
• Per voerplank een latje
• Liniaal;
van 165 cm lang;
•
Een
hamer.
• Spijkers van 3 cm;
Winterkoning

Instructie

Tip

vet;
• 40 gram plantaardig
• Water;
• Dennenappels;
;
• Een kom om in te mengen
• Een stuk touw.

Instructie
Wist je dat…

Opwarmopdr
acht

Illustraties: Elwin

der Kolk

van der Kolk

Mussen en mezen zijn
vogelsgebruik
en om
die je vaak
in steden en
energie
meer
dorpen ziet.veel
Maar
het gaat niet altijd goed
... vogels in de winter
met hen. Ze
kunnen moeilijk
te blijven.
voedsel vinden. Dit komt
goed op temperatuur
doordat veel
mensen de tuin betegel
zijn op
en gek
of weinig
vooral in de winter
planten en bomen in
hun tuin
... vogels daarom
n.
hebben
en vetbolle
. pinda’s
In de winter
zoals
l
kun
je
voedse
ze
een handje helpen.
energierijk
Maak samen met jouw
klas één
een re voederp
aan
of
meerde
zijn
handig
en hang eesjes
lanken
op heel
een geschikte helema
niet?
... kool- en pimpelmdeze
plek opal
het
schoolplein of
rond enschool.
vogels als merels juist
pindaslingerde

Roodborst

Soorten nesten

1

www.tuinvoge
ltelling.nl/sch
voor alle werk
olen
bladen en infor
matie
over de Tuin
vogeltelling voor
Scholen.

Tip
Voor het goed
beki
handig om verre jken van de vogels is het
kijkers tot je
beschikking
te hebben. Kind
eren vinden
verrekijkers
bovendien erg
interessant,
maar het verg
oefening om
t wel wat
er goed door
te kunnen kijke
ouders verre
n. Vraag of
kijkers te leen
willen geven
aan je leerlinge
n.

Er zijn verschille
nde soorten
vogels in Nede
de leerlingen
bedenken wat
rland. Laat
voor nesten er
bestaan. Denk
allemaal
aan pimpelme
esjes die in een
boom of

1

Pimpelmees

Doel: Kinderen
leren omgaan
met gereedsc
welke eisen
een vogel stelt
hap en leren
aan zijn nest
Ook in te zette
gelegenheid.
n als techniek
les.
Tijd: 2 lesuren,
mits voorgeza
agd. Anders
een
middagdeel.
Voorbereidin
g&
• Per vogelhuis benodigdheden:
je 1 houten
plank van 140
• Elastisch draa
cm bij 15
d;
cm breed en
•
Klein
ere
spijkers voor
1,5 cm dik;
• Spijkers van
het dak;
ongeveer
3 cm;
• Een boor;
• Een oude binn
• Liniaal;
enband;
• Een vijl;
• Een hamer;
• Optioneel:
een kompas.
Je kunt ook gebr
uik maken van
Misschien wil
een ouder help doorgezaagde planken.
en met het voor
de materiale
n, of is een plaa
zagen van
tselijke doe-het-z
behulpzaam.
In dat geval
elf winkel
kun je de stap
opdracht 1 over
pen 1 en 2 van
slaan. Maak
duo’
samen met de
leerlingen eers s. Bekijk en bespreek
t
de leerlingen
voordat ze aan de bouwtekening en laat
de
aanwijzingen
goed doorlezen slag gaan eerst de
.

nestkast zitte
n, de meerkoe
tjes op of lang
spechten die
s het water,
hun eigen huis
uit
buizerds die
hun nesten hoog een boom hakken of
in een dikke
boom maken.

Overname en
dupliceren van
doeleinden
dit materiaal
Overname en dupliceren
en alleen als
al alleen
mmerciële
van dit materiaal al
het materiaal
erciële
doeleinden
alleen toegestaan voor
ieve en niet-co
land
en alleen als het materiaal
is voorzien van toegestaan voor educat
educatieve en niet-comm
educatieve en niet-comm
taan voor educatVogelbescherming Neder
ieve en niet-co
een bronvermeldi
is voorzien van een
alleen toegestaan voor
erciële
mmerciële
bronvermelding. ©
al alleen toeges
ng. ©
Vogelbescherming Nederland
ng. © Vogelb
van dit materiaal al
Vogelbescherming Nederland
bronvermelding. ©
dit materiaal n van een bronvermeldi
escherming
Overname en dupliceren
is voorzien van een
dupliceren van
Nederland
voorzie
en alleen als het materiaal
Overname en
materiaal is
het
doeleinden
als
en alleen
doeleinden

der Kolk

van der Kolk

Illustraties: Elwin van

Illustraties: Elwin

Tip

GROEP

T

doe mee aan
belangrijk onde
rzoek
naar vogels!
Dit werkblad
is onderdeel
van een reek
s
werkbladen
over vogels
rondom scho
ol. Kijk op

Je kunt ook gebruik maken
van voorgezaagde planken
Misschien wil een ouder
.
helpen met het voorzag
en van
de materialen, of is een
plaatse
doe-het-zelf winkel
behulpzaam. ActiveeMussen enlijke
mezen zijn voge
r van tevoren
de voorkennis.
ls Maak
in
die je vaak
steden en dorp
duo’s.
en
ziet.
Mus
hun nest graa
sen maken
g onder dakp
annen
mezen broeden
het liefst in boom en
Het is voor deze
holten.
vogels moeilijk
een goede nest
om
plaats te vind
en, omdat
er minder oude
bomen zijn en
mensen hun
omdat
huiz
en steeds bete
Een ongeluk zit in een
mak
r dicht
en tege
klein
hoekje.
n toch
Ga
altijd
t en
verstan
om met gereedschap
rege
n. Maadig
kunt
r jij
de voge
en houd
voor
ls help
de zekerhe
en! Maa
idkde
verbanddoos bij de jouw
samen met
hand.klas een of
meerdere nest
en hang deze
op een geschikte kasten
school of rond
plek op
het schoolple
in.

• Pan;
• Lepel;
nis.
• Activeer de voorken

Illustraties: Elwin van

en zijn de
In de winter is het koud
dan in de zomer.
Koolmees
dagen een stuk korter
is dan niet zo
Voldoende eten vinden
En ze hebben
gemakkelijk voor vogels.
is voor
om warm
nublijven!
inte
nodig
het juist extra
het schoolple
winter
geschikt
en ze
mak
je de vogels2 de
rdoor
n kun
ls. In opdracht
l bestraat, waa Met bijvoere
de voge
bete. r
is niet moeilijk
maken
vaak helemaa
Zelf
sel kunnen
jst hoe het nog Zo
door helpen.
voed
senli
ig
wen
een
wein
maken.
een
aan
er
ls
vogels
gaan jullie vogelvoer
Help de voge
Daaromkan.
n!
leve
lekker
te
vogels
en.
om
de
vind
goede plek
kom je er achter wat
gen
kleine aanpassin vinden!Op de website van
vind
olplein kunnen
Met een paar
ing Nederland
Ook op je scho
k
schoolplein om
over
Vogelbescherm
. Dat is belangrij
tover je jouw
er
ndinformatie
vogels leven
ilijk
lparadijs. Als
je veel achtergro
het soms moe
tot een voge
omdat vogels
zijn, krijgen de
tuinvogels:
omgeving:
vogels te zien
rming.nl/
met
sche
en
hebben in onze
ing
elbe
aakt
bind
r
.vog
www
dichtgem
ingen mee
gebouwen zijn
ls
r ze geen leerl en natuur. In opdracht 1
rdoo
voge
waa
tuin
,
vogels
n hoe
groep 7/8 hun eigen
goed geïsoleerd kunnen vinden.
n je leerlinge
& Laat leerlingen van
r
inventarisere
n.
nestplekjes mee en tuinen zijn
ingrediënten afwege
inen
1
En schoolple

Instructie

ling voor Sch
olen

5 6 7 8

Vogelbescherm
ing Nederland
organiseert de
Tuinvogeltelli
Dit werkblad is onderd
ng
eel van voor Scholen.
Leer de voge
een reeks werkbladen
ls
over vogels
rondom je scho
ol kennen, tel
rondom school. Kijk op
hoeveel er zijn
en
www.tuinvogeltellin
g.nl/scholen
voor alle werkbladen
en informatie
over de Tuinvogeltelling
voor Scholen.

gdheden:
Voorbereiding & benodi

Instructie

GROEP

VOOR DE LEE
RKRACH

Heggenmus

Vogelbescherming Nederla
nd
eel van een
eert de Tuinvogeltelling
Dit werkblad is onderd organis
voor
vogels rondom
. Leerg.nl/
reeks werkbladen over Scholen
de vogels rondom je
uinvogeltellin
kennen, tel
school. Kijk op www.t schoolen
informatiehoeveel er zijn en
den
doe
mee aan belangr
scholen voor alle werkbla
ijk onderzoek
.
Scholen
voor
over de Tuinvogeltellingnaar vogels!

Huismus 

Gaai

Tuinvogeltel
voor scholen

Merel 

eigen omgev
en te benoemen
en dieren te onderscheiden in hun
ze functioneren
hoe n:
en lerenhede
achten in.
g & benodigd
t de beide opdr
ing.
Voorbereidin hetomgev
inrichten • Leid
kennis.
• Informatie over in.
van het schoolple d.
rkbla
• Leerlingenwe
• Klembordjes.
.
• Tekenpotloden
van
• Maak groepjes
4 personen.

voor Scholen

Bouw een won
Bouw een voederplan
ing
k Lekk
er klussen!
Lekker klussen!

Tijd: 2 lesuren

Foto: Arnold Meijer /

g
eigen omgevin
n leren in de
De leerlinge
en dieren te
ende planten
veel voorkom
emen en leren
n en te beno
eide
g.
rsch
evin
onde
eren in hun omg
hoe ze function
oudige
n leren eenv
De leerlinge
problemen
meetkundige
n.
losse
op te

ing.nl/
.tuinvogeltell
matie
Kijk op www
de
bladen en infor
alle werk
Nederland organiseert
ing
Het
scherm
len.
Vogelbe
scholen voor
de vogels
ng voor Scho
vogeltelliTuinvog
in teScholen. Leer
eltelling
over de Tuin
schoolplevoor
het
op
ls
hoeveel er zijn en
voge
je school kennen, tel
rondom
is leuk om véél r voge
vogels!
ls
naar
ek
onderzo
mee
aan belangr
wordt ijk
doe mee nter
hebben. Hoe
des te interessa
er te zien zijn
in.
ng?
het schoolple
schoolomgevi
ndelijk is jullie
Hoe vogelvrie

• diverse lesmaterialen over vogels.

VOOR DE LEERKRACH
T

Spreeuw

lvriendelijk!
Vogelvoer maken
Je school voge ens
m
én
l
Lekker vet!
ge
vo
or
Vo

• achtergrondinformatie over tuinvogels;

voor scholen

T
VOOR DE LEERKRACH

T

• kopieerbare telformulieren om uit
te delen. Deze gebruik je tijdens de telling;

4 5 6 7 8
Tuin3voge
GROEP
ltelling

Scholen
Tuinvogeltelling voor
voor scholen

voor scholen

• de handleiding die je nu in handen hebt;

1

Alle downloads vind je op:www.tuinvogeltelling.nl/scholen
In deze handleiding zijn de downloads gemarkeerd met dit symbool.
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VOOR DE LEERKRACHT

Vooraf:

Achteraf:

M Oefen van tevoren met de kinderen op de
namen van de vogels. TIP met het werkblad
Vogels herkennen, oefenen kinderen in de
namen en kenmerken van de meest voorkomende
vogels.

M Geef jouw telresultaten door via:
www.tuinvogeltelling.nl/scholen. Op de
website vind je de uiterste inzenddatum
en –tijd! Jouw resultaten zijn belangrijk voor
Vogelbescherming. Heb je geen of bijna geen
vogels gezien? Geef ook dan je resultaten door.
Voor een representatief beeld zijn ook deze
tellingen van belang!

M Richt je lokaal in als een vogelkijkhut:
spannend met z’n allen de vogels bekijken
zonder dat de vogels jou kunnen zien! Plak
de ramen van je lokaal af met kranten, en knip
daar kijkgaten in op ooghoogte van de kinderen.
TIP in het werkblad Schoolklas? Schuilhut! staat
een uitgebreide instructie hoe je dit kunt doen.
M Begin al een paar weken van tevoren
met vogels voeren, want in de winter
pikken vogels graag een graantje mee van
voedertafels. Zo heb je ook meer kans dat je
tijdens de Tuinvogeltelling verschillende vogels
ziet.
TIP met het werkblad Voederplank maken en
Vogelvoer maken heb je een leuke knutselactiviteit
als voorbereiding op de Tuinvogeltelling!

Werkbladen:

4-6 jaar

M Nadat je jouw telresultaten hebt
doorgegeven ontvang je een e-mail waarmee
je de resultaten in jouw buurt kunt inkijken.
En je kunt de landelijke resultaten van de
Tuinvogeltelling voor Scholen volgen.

Meer vogels zien?
M Vanaf 1 maart kun je weer meekijken in
vogelnesten via de webcams van Beleef de Lente
Junior. Via www.beleefdelentejunior.nl volg
je live de belevenissen van acht vogels in hun
nesten. Beleef de Lente Junior zit boordevol
educatieve informatie, gratis werkbladen en
achtergrondinformatie.

6-8 jaar

Je schoolplein vogelvriendelijk

8-10 jaar

10 jaar en ouder

✓

✓

✓

✓

Maak een voederplank

✓

✓

Bouw een woning

✓

✓

Vogels herkennen

✓

✓

Vogelgedrag

✓

✓

✓

✓

✓

Vogelvoer maken

✓

Vogelgezang
Schoolklas? Schuilhut

✓

✓

✓

✓

Inleiding over vogels

✓

✓

✓

✓

Houtduif

Spreeuw
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Alle scholen, NME-centra, BSO’s, NSO’s en
kinderboerderijen kunnen meedoen aan de
Tuinvogeltelling voor Scholen.

Staartmees

Volg deze 3 gemakkelijke stappen:
1. Tel tijdens de Tuinvogeltelling voor Scholen een
half uur de vogels op het schoolplein of in een park
in de buurt. Vliegen de vogels alleen maar over?
Dan tellen ze niet mee.
2. Tel het hoogste aantal vogels van een soort dat
jullie tegelijkertijd zien. Tel deze aantallen niet
bij elkaar op, dan lopen jullie het risico een vogel
dubbel te tellen.*
3. Geef jullie telling door via de website
www.tuinvogeltelling.nl/scholen.

Koperwiek

Tip!
Begin een paar weken van tevoren met het
voeren van vogels op het schoolplein. Zo heb je
de meeste kans dat je tijdens de Tuinvogeltelling
voor Scholen verschillende soorten vogels ziet!

Tuinvogeltelling voor Scholen
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Telformulier

Omcirkel hoeveel vogels je tegelijkertijd ziet van dezelfde soort:

Huismus
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Merel
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Pimpelmees
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Koolmees
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Roodborst
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Winterkoning
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Heggenmus
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Vink
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Turkse Tortel
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Houtduif
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Stadsduif
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Ekster
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Kauw
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Zwarte Kraai
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Spreeuw
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
meer dan 10 ____

Vogel gezien die er niet bij staat? Vul hier in:

Klaar met tellen? Geef je telling tijdens de Tuinvogeltelling voor Scholen door op: www.tuinvogeltelling.nl/scholen.
Geef het ook door als je niets of niet veel gezien hebt! Ook dan is jouw vogeltelling belangrijk.
Overname en dupliceren van dit materiaal al alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële
doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. © Vogelbescherming Nederland

Maar ook als je geen vogels ziet, geef dat dan
door op www.tuinvogeltelling.nl/scholen.
Voor het onderzoek naar de verspreiding van
vogels is het ook interessant om te weten dat
ergens geen vogels gezien zijn.

* Tip!
Zitten er veel vogels tegelijk op het schoolplein?
Maak een foto met een smartphone en
jullie kunnen na het half uurtje tellen rustig
controleren hoeveel vogels jullie zagen.
Roodborst
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