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Waarom?
Waar beter kunnen kinderen leren over de 
natuur, dan in de natuur zelf? In een school-
moestuin creëert u een plek waar de kinderen de 
natuur van dichtbij kunnen bekijken. Niet alleen 
de groei van een zaadje tot plant kan aan bod 
komen, maar ook de kleine diertjes die aan het 
werk zijn in de tuin kunnen bestudeerd worden. 
Het extra voordeel van een moestuin is dat het 
ook iets oplevert: de oogst kan geproefd worden.
Ook kan een deel van de lessen uit de boeken 
kan verplaatst worden naar buiten. De school-

moestuin biedt een plek waar kinderen al doende 
kunnen leren. De positieve invloed van de bui-
tenlucht en het bezig zijn zorgen voor een stimu-
lans in het leren.
Daarnaast geeft het kinderen een goed gevoel 
om verantwoordelijkheid te dragen over een 
stukje grond. De natuur kan heel goed voor zich-
zelf zorgen, maar een moestuin heeft soms een 
beetje hulp nodig. Door kinderen taken te geven 
in de moestuin, leren ze hoe belangrijk het is zo’n 
taak uit te voeren. Geef je een week geen water, 
dan is het effect zichtbaar!
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Waar?
Als uw school de beschikking heeft over een 
stukje grond dat als moestuin kan dienen, kunt u 
bijna direct aan de slag. De grond moet aan een 
aantal eisen voldoen:
• Er moet minimaal 8 uur per dag zonlicht zijn. 

(De hele dag volle zon is niet nodig, maar een 
plek naast een muur die een groot deel van de 
dag schaduw geeft is niet verstandig.)

• De grond moet voedzaam zijn. (Dit kunt u zelf 
beïnvloeden door de grond te bemesten met 
bemeste tuinaarde of speciale grond voor de 
moestuin, verkrijgbaar bij tuinders.)

• De tuin moet afgeschermd zijn (van bijvoor-
beeld katten of ongenode gasten).

• De tuin moet bereikbaar zijn voor de kinderen.

Hebt u geen beschikking over een stuk(je) grond? 
Een schoolmoestuin is dan nog steeds mogelijk, 
ook op een schoolplein waar zelfs nog geen stukje 
groen te vinden is. In het boek De makkelijke moes-
tuin (Natuurlijk Zien, 2015) en op de gelijknamige 
website laat puber (!) Jelle Medema zien hoe je 
een vierkante meter tuin maakt in een bak. Zo’n 
tuinbak kan overal geplaatst worden, ook op een 
schoolplein. Wanneer u bang bent voor schade 
door rondrijdende karren, plaats de bak dan op 
poten of wielen. De bak vult u met een geschikte 
grondmix waarin planten goed kunnen groeien.
Hebt u op het schoolplein te weinig ruimte voor 
een vierkante meter bak? Neem dan een ander 
formaat (er is vast iemand te vinden die een bak 
op maat wil maken) of zoek op Pinterest naar 
ideeën voor verticale tuinen. Zelfs een hangende 
bak met enkele aardbeienplanten kan het begin 
zijn van een schoolmoestuin!

Wie?
Draagvlak
Hoe de schoolmoestuin opgestart wordt, hangt af 
van het draagvlak binnen het team. Wie komt er 
met het idee, en wie gaat het idee uitvoeren? Is er 
budget? Op OBS Het Sterrenschip in Assen werd 
in de leerlingenraad de wens voor een school-

moestuin uitgesproken. In een teamvergadering 
kwam via de directie vervolgens de vraag: Wie 
wil het opstarten van een schoolmoestuin bege-
leiden? Twee collega’s namen deze taak op zich, 
en met een klein budget werd een minimoestuin 
opgestart.
Een schoolmoestuin zou altijd de goedkeuring 
van de directie moeten krijgen, voor deze opge-
start wordt. Niet het hele team hoeft er meteen 
achter te staan, de moestuin kan eerst kleinscha-
lig opgezet worden zonder dat iedereen een taak 
krijgt. Niemand zit te wachten op extra taakbe-
lasting, en daarom moet er goed gekeken worden 
naar wie er kunnen assisteren bij de taken.

Planning
Het is handig als er elke werkdag iemand aan-
wezig is die over de moestuin gaat. In het geval 
van OBS Het Sterrenschip werken de collega’s 
allebei een halve week, ze vullen elkaar dus mooi 
aan. Ook is het in het geval van meerdere locaties 
belangrijk dat de collega op de locatie werkt waar 
de moestuin zich bevindt. Vooral in de opstart-
fase is het goed om elke dag of in iedere geval 
zeer regelmatig even te kijken wat de moestuin 
nodig heeft. 
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Het hoeft niet zo te zijn dat de collega’s die de 
moestuin opstarten ook alle taken uitvoeren in 
de moestuin. Vraag bij de ouders wie er geïnte-
resseerd is in tuinieren, en wie er af en toe bij wil 
springen in de moestuin. 
Wanneer u een tuin heeft in de grond, zal er in 
het begin vooral flink gespit moeten worden. Het 
is fijn als hier hulp van ouders ingeroepen kan 
worden. Ook de kinderen kunnen natuurlijk taken 
krijgen. Zij zullen wel begeleid moeten worden 
hierin. Wellicht zit er een tuindersvereniging in de 
buurt, en zijn daar mensen die de kinderen willen 
helpen bij hun werk in de moestuin.

Wanneer?
Er zijn twee momenten waarop u beter niet met 
een schoolmoestuin kunt beginnen: midden in 
de winter en vlak voor de zomervakantie. In de 
winter kunt u hooguit plannen maken voor wat u 
in de lente gaat doen, of alvast bakken in elkaar 
zetten die in de lente gevuld kunnen worden. 
Vlak voor de zomervakantie de moestuin opstar-
ten betekent dat er iemand de hele zomervakan-
tie de tuin zal moeten bijhouden. Bovendien zijn 
er dan geen kinderen om van de moestuin te 
leren. Op elk ander moment kunt u beginnen met 
een schoolmoestuin. Is het nog te koud buiten, 
dan kunt u al in het klaslokaal voorzaaien. De 
plantjes die hiermee gekweekt worden, kunnen 
in de grond gezet worden zodra het niet zo koud 

meer is. Er is op elk moment van het jaar wel 
iets te zaaien of te planten, zodat de moestuin 
gevuld kan worden.

De hoeveelheid werk hangt af van de grootte 
van de moestuin. Wanneer u start met een 
kleine bak, kunt u waarschijnlijk zelf met uw 
eigen groep de taken invullen. Voor een gro-
tere moestuin is een plan nodig: wie gaat op 
welk moment welke taken uitvoeren en wan-
neer? Taken die uitgevoerd moeten worden in 
de moestuin zijn water geven, onkruid wieden, 
zaaien, planten en oogsten. Deze taken staan los 
van het plannen van de moestuin en de lessen 
over de natuur voor de kinderen. 
Bedenk goed wat er met de moestuin gaat 
gebeuren tijdens een lange vakantie. Vooral in 
de zomer kan er vaak veel geoogst worden, wie 
gaat dat doen? Oogst voor de zomervakantie zo 
veel mogelijk en vraag voor tijdens de vakantie 
een tuinoppas. Wellicht is er een buitenschoolse 
opvang in het gebouw die op de tuin wil passen, 
in ruil voor de oogst van die weken? Of is er 
een buurtbewoner die een oogje in het zeil wil 
houden?

Wat?
Budget
Het is handig om een budget te hebben voor 
de moestuin, maar u zult versteld staan hoeveel 
er mogelijk is met weinig geld. Voor een kleine 
moestuin hebt u voldoende aan handgereed-
schap, een gieter en eventueel een tuinbak. Laat 
de tuinbak het liefst maken van hout dat lang 
mee gaat, hier mag u best wat geld aan uitge-
ven. Vraag voor u spullen gaat aanschaffen eerst 
bij de ouders wie nog iets heeft liggen. Gebruik 
de rest van het budget voor de aanschaf van 
zaden, planten en bemeste tuingrond, maar 
vraag ook hierom bij ouders.
Voor de moestuin is jaarlijks een nieuw budget 
nodig. Met een zakje zaden kunt u erg lang doen 
en soms kunt u ook zaden verzamelen uit de 
planten die al in de moestuin staan, maar kijk 

Planten trekken allerlei 
insecten aan. Ook die kunt u 
betrekken bij het leren in en 
over de natuur.

Kool, prei en aardbei groeien 
gebroederlijk naast elkaar.
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elk voorjaar of er nog nieuwe dingen aangeschaft 
moeten worden. Ook hier kunt u de hulp inroepen 
van ouders of de tuindersvereniging in de buurt: 
er is vast wel iemand die wat zaden, plantjes 
of gereedschap kan missen. Het kan een leuke 
aanvulling zijn voor de schoolmoestuin!

Soorten en maten
Planten die het goed doen in de schoolmoestuin 
zijn sla, radijs, wortel, tuinkers en peultjes. Sla, 
peultjes en tuinkers kunt u heel goed binnen 
voorzaaien, wortel en radijs zaait u direct in 
de grond. Het duurt vrij lang voor u wortels en 
peultjes kunt oogsten Sla, tuinkers en radijs 
leveren sneller resultaat. U hoeft niet direct alle 
zaden te gebruiken, bewaar nog wat voor na een 
aantal weken. Anders zou de moestuin ineens 
leeg zijn als de sla geoogst wordt. Door elke twee 
weken wat slaplantjes te planten, kunt u lang 
genieten van sla. Hetzelfde geldt voor wortels: 
zaai elke week een rijtje, dan is er over een tijdje 
steeds iets te oogsten.
Ook een aantal kruiden is makkelijk te zaaien en 
op te kweken, zoals munt, bieslook en tijm. Lukt 
het opkweken niet zo goed, dan zijn er in veel 
supermarkten ook allerlei kruiden te koop die je 

in de grond kunt 
zetten om verder 
te laten groeien. 
Let op: munt 
woekert. Het 
eerste jaar is de 
hoeveelheid mis-
schien nog niet 
heel groot, maar 
daarna breidt het 
zich heel makke-
lijk uit. Veel om 
uit te delen dus!
Zorg zeker ook 
voor bloemen 

of bloeiende groenten of fruit, bijvoorbeeld 
zonnebloemen, Oost-Indische kers of aardbeien. 
Deze trekken bijen aan, een mooi moment om de 

kinderen te leren over het belang van deze 
dieren voor de natuur. Bovendien zijn de 
bladeren van de Oost-Indische kers eetbaar 
en passen prima in een salade. 

Tot slot
Vergeet niet te bedenken wat u met de oogst 
gaat doen! Op OBS Het Sterrenschip werd 
de sla verloot aan kinderen die aangaven dat 
ze sla lekker vinden. De gelukkigen kregen 
de krop sla mee naar huis, de ouders werd 
gevraagd een foto te maken van het smul-
len. Natuurlijk kunt u de oogst ook in de klas 
verwerken en opeten. 
Hopelijk hebt u nu voldoende inspiratie om een 
schoolmoestuin op te starten. U kunt klein begin-
nen en de moestuin uitbreiden naarmate het 
enthousiasme onder de rest van het team groter 
wordt. De kinderen zullen het 
ongetwijfeld geweldig vinden om te 
leren tijdens het tuinieren!

Meer 
informatie
• makkelijkemoestuin.nl (of in 

boekvorm: De makkelijke moestuin 
(Jelle Medema, Natuurlijk Zien, 
2015)

• onzeschooltuin.nl

• schooltuinproject.nl

• velt.nu/handleiding-schoolmoestuin

Bijen komen onder andere af 
op aardbeienplanten.
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