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Voorwoord 
  

Ook in 2018 hebben de NME medewerk(st)ers veel werk verzet. We blijven trots op het 

feit dat uit ons werkgebied alle basisscholen deelnemen aan de NME activiteiten. De 

vraag naar NME activiteiten is groot. Ook  in 2018 is het wederom gelukt kwalitatieve 

NME producten voor alle klassen te organiseren. In de gemeenten Doesburg, 

Westervoort en Zevenaar zijn dat 239 klassen  met ruim 6000  kinderen in de leeftijd 

van 4 tot en met 12 jaar. 

 

De kracht van NME zit in het onderzoekend en ontdekkend leren in samenhang met 

het werken met concreet materiaal. Daardoor krijgen kinderen voldoende kennis, 

inzicht en vaardigheden op het gebied van natuur en milieu. Gecombineerd met een 

goed ontwikkeld waardebesef wordt er een basis gelegd om bewuste keuzen te maken 

ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. 

 

Willy Nass 
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Kwaliteitszorg 
 

Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteitszorg van de NME producten.  

 
NME bestrijkt zes ontwikkelingsgebieden. 

• Zorg en verantwoordelijkheid 

• Waarnemen en onderzoeken 

• Besef  

• Waardering 

• Duurzame verandering (vanaf groep 7/8) 

• Rechtvaardigheid en keuzevaardigheid (vanaf groep 7/8) 
 
Het ontwikkelingsgebied Zorg en verantwoordelijkheid omvat de begrippen: zorgen 

voor, verantwoordelijkheid ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 

gedrag. 
 
Waarnemen en onderzoeken bevat de begrippen: ontdekken, actief zijn, handelend 

ervaren, nieuwsgierig zijn, zelf doen en je zintuigen gebruiken. 
 
Besef gaat over de begrippen: verbondenheid, concrete ervaringen, kennis is middel 

niet doel, bewustwording en samenhangen ontdekken. 
 
Het onderdeel Waardering behartigt de begrippen: verwondering, waarde hechten 

aan, vertrouwd raken met, buiten ervaren, beleven, respect, enthousiasme ontwikkelen 

en interesse behouden. 
 
In de bovenbouw van de basisschool komt het ontwikkelingsgebied Duurzame 

verandering ook aan bod met de begrippen: handelingsperspectief, hoop, vooruit 

leren denken en milieugedrag natuurlijk maken. 
 
De oudste kinderen van de basisschool komen tevens in aanraking met 

Rechtvaardigheid en keuzevaardigheid met onderdelen als: normen en waarden, 

leren keuzes maken, sociale vorming en waardevorming door voorbeeldgedrag. 

 

Bovenstaande missie van NME zorgt ervoor dat het milieubeleid van de lokale overheid 

beter overkomt, omdat: 

• de burger over voldoende kennis en inzicht moet beschikken om het milieubeleid  

 te begrijpen 

• de burger een goed ontwikkeld waardebesef moet hebben 

• de burger gemotiveerd moet zijn om over natuur en milieu na te denken 

• de burger eigen verantwoordelijkheid moet nemen 

• de burger bewuste keuzes moet maken voor een duurzame samenleving. 

 

Met NME Liemers hebben de deelnemende Liemerse gemeenten een waardevol sociaal 

instrument om duurzaamheid en leefbaarheid mede gestalte te geven naast de 

juridische (wet- en regelgeving) en financieel-economische instrumenten (subsidies en 

ontheffingen). 
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Landelijke doelen Primair Onderwijs 
 

Typering van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld 

 
Karakteristiek 

In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar 

omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun 

bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen 

die zich daarin voordoen. 

Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te 

verkennen en leren kennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit 

leergebied. Tegelijk stelt de samenleving, waarin kinderen opgroeien, haar eisen. 

Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze o.a. door het onderwijs 

worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument en als burger in een 

democratische rechtsstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen, en 

weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. 

De activiteiten van NME Liemers behartigden in 2018 de volgende landelijk erkende 

kerndoelen: 

 
Landelijke Kerndoelen voor Primair Onderwijs die in het NME-programma 

verwerkt zijn: 

 Mens en Samenleving  Natuur en Techniek 

35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht en als consument. 

37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde  

 waarden en normen. 

39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

40 De leerlingen kunnen in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren  

 onderscheiden en benoemen. En de leerlingen leren hoe de planten en dieren  

 functioneren in hun leefomgeving. 

41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm  

 en functie van hun onderdelen. 

42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige  

 verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van o.a.  

 temperatuur, neerslag en wind. 

44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen  

 de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit  

 te voeren en te evalueren. 

46 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot  

 natuurverschijnselen, zoals seizoenen en dag-/nachtritme. 

48 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen werden en worden  

 om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
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Personeel 
 

NME Liemers had in 2018 een vaste formatie van 1,88 fte. In 2018 werden 2660 uur 

gewerkt door de vaste medewerk(st)ers. 

 

Willy Nass coördinator formatie 1,0 fte 
 
Marian Siebum educatie formatie 0,44 fte 
 
Marleen van Veldhuizen educatie formatie 0,44 fte 

 

Naast de professionele formatie was er plaats voor gesubsidieerde arbeid zoals WIW-

baan (Wet Inpassing Werkzoekenden) en WSW-baan (Wet Sociale Werkvoorziening).  

In 2018 werd 1,33 fte (1882 uur) als additionele arbeidsplaats ingevuld, verdeeld over 

twee personen:  

 

Monique Boerboom algemeen medewerker WSW baan 0,33 fte 
 
Conny Gerritsen administratie WIW-baan 1,0 fte 

 

 

Gelukkig was er ondersteuning van veel vrijwilligers. Zij werden ingezet bij het 

begeleiden van de lesactiviteiten, koeriersdiensten, tuinwerkzaamheden, 

onderhoudswerkzaamheden, huishoudelijke taken en allerlei hand- en spandiensten.  

Ook in 2018 waren zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende vrijwilligers werkzaam 

bij NME Liemers. 

Ten aanzien van de vrijwilligers stelt NME Liemers zich op het standpunt dat zij welkom 

zijn als er sprake is van kwalitatieve hulp voor de vacante taken. Ruwweg hebben deze 

vrijwilligers samen 8554  uur (= 6,05 fte) NME Liemers ondersteund. 

In 2018 werden de NME Liemers werkzaamheden verricht met een formatie van 9,26 fte 

( 13.103 productieve uren) 

 
De verdeling: 
 
vaste formatie: 1,88 fte  
 
gesubsidieerde arbeid: 1,33 fte 
 
vrijwilligers: 6,05 fte 
  
Totaal: 9,26 fte 

 

We zijn heel blij met alle additionele hulp, waardoor we ook in 2018 de scholen een 

kwalitatief en omvangrijk NME programma konden aanbieden.   
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Basisonderwijs in de Liemers 
 

In het werkgebied van NME Liemers namen in 2018 alle scholen voor (speciaal) 

basisonderwijs deel aan de activiteiten van NME Liemers. NME Liemers werkte voor 239 

groepen, verdeeld over 26 verschillende scholen met 28 locaties.  

Tussen haakjes staat het aantal van 2017 vermeld. 

 
Situatie van 1 januari tot en met 31 augustus 2017 
 
Gemeente Aantal scholen Aantal locaties Aantal klassen 
 
Doesburg 3 (3) 4 (4) 31 (33) 
 
Westervoort 5 (5) 5 (5) 50 (49) 
 
Zevenaar 18 (14)  19 (15) 158 (122) 
 
Totaal 26 (22) 28 (23) 239 (204) 
 
 
In de praktijk komt het erop neer dat NME Liemers ongeveer 6.000 kinderen in de 

leeftijd van 4 tot en met 12 jaar uit de drie deelnemende gemeenten bereikte met 

hoogwaardige NME producten en diensten.  

 

Vanaf het nieuwe schooljaar in augustus 2018 namen de scholen uit de voormalige 

gemeente Rijnwaarden ook structureel deel aan de activiteiten van NME. In het schema 

hierboven is hiermee rekening gehouden.  

 

Daarnaast namen incidenteel de basisscholen uit de gemeente Duiven, Rheden 

alsmede de Buitenschools Opvang (B.S.O.) en verzorgingshuizen NME activiteiten af. 
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NME ondersteuningsaanbod 
 

Het NME ondersteuningsaanbod bestond in 2018 uit tien soorten activiteiten: 

 
De verzorgde lesactiviteiten 

Hierbij heeft de inhoudelijk en didactisch geschoolde NME medewerker een 

maatgevende rol tijdens de activiteit. De inhoud van de activiteit en de daarbij 

behorende communicatie is in handen van de professionele NME medewerker. 
 

De materiaalzendingen 

Dit is een compleet project voor alle leerlingen van het basisonderwijs voorzien van 

informatie voor de leerkracht, instructiebladen voor de leerlingen en de benodigde 

concrete materialen. Voor deze activiteit wordt gekozen voor thema’s met een 

groeiproces. 

 
De dierotheek 

Gedurende een week logeren één of meerdere dieren in de klas. Hierbij krijgt de 

leerkracht een handleiding met informatie over het dier aangevuld met werkbladen 

voor de leerlingen. 

 
De ontdeksets 

Veelal kan een gedeelte van de klas hiermee aan het werk. Opzet is dat het 

onderzoekend leren door de kinderen gestimuleerd wordt. 

 
De leskisten en techniekkisten 

Hierin zit een compleet lespakket voorzien van achtergrondinformatie, kant en klare 

opdrachtbladen en de benodigde materialen waarmee een klas als geheel aan het werk 

kan. Er zijn ook leskisten aanwezig die specifiek voor het vak techniek ontwikkeld zijn. 

 
NME samenwerking 

NME is intermediair tussen de scholen en een aan NME gerelateerde instantie of 

organisatie die een kwalitatief goed product voor de scholen heeft. 

 
Het schooltuinwerk 

NME biedt didactische ondersteuning aan leerkrachten en desgewenst voorlichting aan 

begeleiders of ouders. De uitvoering ligt bij de leerkracht. 

 
NME deskundige advisering 

NME adviseert en ondersteunt individuele leerkrachten en teams bij vragen over 

schoolprojecten, uitwerking thema’s, waarden van projecten door externe aanbieders, 

verdeling lesstof e.d. 

 
De uitleen van materialen 

De leerkrachten kunnen alle NME materialen lenen zoals lesmaterialen, microscopen, 

verrekijkers, schepnetten, loepjes etc.  

 
De overige activiteiten 

NME werkt mee aan projecten zoals bezoek pabo-studenten en het verzorgen van 

presentaties. 
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Koeriersdienst 
 

Ook in 2017 is het NME busje constant ingezet voor de verschillende activiteiten. Zo 

werden alle dieren, leskisten, ontdekdozen, materiaalzendingen en, indien inpasbaar in 

het rijschema, tussentijdse aangevraagde materialen door de NME koerier naar de 

scholen gebracht en opgehaald. Een service die door de leerkrachten zeer op prijs 

wordt gesteld. Daarnaast is deze service een milieuvriendelijkere aangelegenheid. De 

NME-koerier gaat wekelijks op maandag en vrijdag naar de scholen.   

Daarnaast bewees het busje goede diensten voor het vervoer van personeel en 

materialen bij alle excursies, die zoveel mogelijk in de gemeente afzonderlijk worden 

georganiseerd.  
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Deelname NME activiteiten basisscholen in 2018 
 

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten per groep die in 2018  

georganiseerd zijn.  

 
Lesactiviteiten 

Tijdens de lesactiviteiten heeft NME Liemers zowel inhoudelijk als didactisch de 

activiteit voorbereid voor de hele klas die buiten of  in het NME-lokaal worden 

uitgevoerd. NME Liemers regelt de begeleiding en de kinderen gaan tijdens deze 

activiteiten vooral ontdekkend en onderzoekend aan het werk over een bepaald thema.  

 

Totaal: 101 klassen 

Procentuele deelname per gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiaalzendingen 

In 2018 had NME Liemers twee verschillende materiaalzendingen in het programma. 

Deze lespakketten worden in samenwerking met de Gelderse NME centra 

georganiseerd. Het pakket bestaat uit een handleiding met informatie over de 

producten, werkbladen en lessuggesties. Daarnaast worden concrete materialen 

verstrekt zodat de leerkracht direct met het onderwerp kan starten. Er is voor deze 

organisatievorm gekozen, omdat de materialen veelal aan bederf onderhevig zijn.  

Vaak is het seizoengebonden en de kinderen kunnen de groei van een product 

meemaken.  Er gingen 20 materiaalzendingen naar de scholen. De thema’s in 2018 

waren: KruidenWijzer en Paddenstoelen. 
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Procentuele deelname per gemeente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dierenuitleen 

De uitleen van dieren gaat op twee manieren: 

1 Logé van de week: gedurende een week logeren één of meerdere dieren in de klas.  

2 Op afroep komt een dier één of enkele dagen in de klas 

 

Dieren in de klas en dieren bij de NME activiteiten zijn waardevolle onderdelen van 

natuur- en milieu-educatie, omdat vooral de ontwikkelingsgebieden Zorg en 

Verantwoordelijkheid en Waardering op een concrete manier invulling krijgen. 

In totaal gingen 182 keer een dier of dieren naar een klas. 

 

Procentuele deelname per gemeente: 
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Leskisten, themakisten, techniekkisten en ontdekdozen 

In 2018 waren 20 thema’s beschikbaar als leskist, techniekkist en ontdekset. Een leskist 

is een goed doordachte combinatie van materialen en een handleiding voorzien van 

compleet uitgewerkte werkbladen. De hele klas kan gelijktijdig met de leskist aan het 

werk. Een leskist wordt twee weken uitgeleend. In 2018 werd 121 keer een leskist, 

themakist, techniekkist of ontdekdoos uitgeleend.   

 

Procentuele deelname per gemeente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activiteiten NME Liemers Samenwerking 

Via het NME jaarprogramma worden kwalitatief waardevolle activiteiten van andere 

instanties aangeboden. Uiteraard moet de inhoud van de activiteit verwant zijn aan het 

werk van NME Liemers. De uitvoering van de activiteit is in handen van de 

desbetreffende instantie. NME Liemers is de intermediair voor school en instantie en 

ziet toe op de inhoud van de activiteit. In 2018 was het LNME Liemers 63 keer makelaar 

bij een activiteit.  

 

Kinderboerderij Rosorum met boerderijpad: 4 x 
 
Nestkastjes timmeren op school o.l.v. nestkastenwerkgroep Zevenaar:  3 x 
 
Fruitteler Peters in Lobith:  0 x 
 
Rioolwaterzuivering Duiven o.l.v. Waterschap Rijn en IJssel:  6 x 
 
Bootexcursie over de Oude IJssel 5 x 
 
Gastles over zonnestelsel verzorgd door sterrenwacht Corona Borealis Zevenaar:  0 x 
 
Excursies Panoven o.l.v. fam. Kruitwagen:  0 x 
 
Boerderij Genders Giesbeek verzorgd door fam. Weijers:  4 x 
 
Beverwandeling o.l.v.  Henk Berntssen:  2 x 
 
Techniekkisten ontwikkeld door landelijke projectgroep: 23 x 
 
De Groene Schuur van fam. Eeuwes in Groessen: 0 x 
 
BKC, partner in groen en milieu 4 x 
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Excursies Watermuseum, Arnhem 5 x 
 
Leskist smaaklessen 7 x 
 
Bezoekerscentrum min 40 Celsius, Varsselder: 0 x 
 
Boerderij Van Huet: 0 x 

 

 
Schooltuin  

Bij één school in Zevenaar was NME Liemers betrokken bij het schooltuinwerk. Er werd 

met name didactische ondersteuning verleend.  

 
Boomfeestdag – Natuur-dag 

NME Liemers was in maart 2018 actief betrokken bij de Boomfeestdag in de 

gemeenten Doesburg en Westervoort. Het programma hiervoor wordt in overleg met 

de desbetreffende gemeenten vastgesteld. In de gemeente Duiven werd in mei-juni 

Natuur-dag georganiseerd.  

 
NME deskundige advisering 

In 2018 zette NME Liemers 189 uur in voor advisering en/of denktank bij allerlei 

schoolse aangelegenheden zoals projectdagen, themaweken, opbouw leerstof door de 

school heen, voorbereiding van lessen op school, inventarisatie van leermethoden en 

dergelijke. 

 
Uitleen van materialen 

De uitleen bestaat uit allerhande lesmaterialen zoals schepnetten, loepjes, pincetten, 

verrekijkers, microscopen, opgezette dieren, determinatiekaarten, etc.  Hier wordt 

veelvuldig gebruik van gemaakt.  

 
Klavertjes in verhouding tot gebruik  

(alléén voor de scholen in de gemeenten Doesburg en Westervoort) 

 

Aan elke NME-activiteit is een aantal klavertjes gekoppeld. De klavertjes staan voor de 

inzet die NME Liemers kost om de activiteit te ontwikkelen, organiseren, uit te voeren, 

evalueren en na verloop van tijd te actualiseren. Eén klavertje staat voor een half uur 

inzet van een professionele NME medewerker. Het hebben van gesubsidieerde 

arbeidsplaatsen en veel vrijwilligers maken het mogelijk dat de activiteit voor de 

scholen nog laagdrempeliger wordt. De begeleiding voor de leerlingen is intensiever. 

Daarnaast is het inzetten van een eigen koeriersdienst mogelijk door het hebben van 

additioneel personeel.  

In de gemeenten Doesburg en Westervoort is voor iedere school een aantal klavertjes 

beschikbaar, gebaseerd op het subsidiebedrag van de gemeente en de schoolgrootte. 

Het levert de school een klavertjesbudget op waardoor gelimiteerd de NME-activiteiten 

aangevraagd kunnen worden. De klavertjes kunnen naast de aangeboden NME 

activiteiten ook ingezet worden voor invulling van eigen wensen of projecten van een 

school. Om alles zo concreet mogelijk te maken, wordt per klas een aantal klavertjes 

toegewezen.  
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De verdeling in 2018 was: 
 
Gemeente Doesburg      7 klavertjes per klas 
 
Gemeente Westervoort 7 klavertjes per klas 
 
Gemeente Zevenaar     Onbeperkt aanvragen 
 
Gemeente Duiven, Montferland en Rheden  Vanuit eigen schoolbudget 

 

 
Deelname scholen gemeente Duiven, Montferland, Rijnwaarden en Rheden 

De gemeenten Duiven, Montferland en Rheden hebben geen contract met de 

gemeente Zevenaar afgesloten voor afname van NME activiteiten. De basisscholen uit 

deze gemeenten kunnen producten en/of diensten van NME afnemen indien er nog 

plaats is. Er geldt een voorrangspositie voor de scholen van de deelnemende 

gemeenten. De scholen uit de gemeenten Doesburg, Westervoort en Zevenaar 

ontvingen het jaarprogramma in mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. De 

scholen uit de overige gemeenten ontvingen het jaaraanbod pas in september. Bij 

honorering van een aanvraag uit de gemeenten zonder een contract  worden alle 

kosten doorberekend per activiteit. Deze scholen ontvangen bij het jaarprogramma een 

kostenoverzicht. 
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Overige activiteiten 
 

In 2018 was NME Liemers actief betrokken bij: 
 
● School specifieke aangelegenheden zoals inrichting speelplein, ondersteunen 

schoolprojecten en opbouw schoolprogramma’s. 

 

● Het geven van adviezen en het uitlenen van (les)materialen aan pabostudenten van 

zowel Iselinge Hogeschool Doetinchem als Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). 

 

● Medewerkers van NME Liemers waren met een infostand aanwezig bij activiteiten 

van andere organisaties zoals een Open Dag van scholen. 

 

● BSO Robbedoes had in de zomervakantie activiteiten bij NME Liemers met het 

bereiden van een maaltijd met de groenten uit de NME tuin aangevuld met een eitje 

van de NME-kippen. Ook stond een dierenmiddag gepland met ruimschoots de tijd 

voor het knuffelen en knutselen. 

  

● NME Liemers was met een kraam aanwezig bij publieksactiviteiten van organisaties 

waar NME Liemers mee samenwerkt. 

 

● In 2018 werden de NME-dieren ook uitgeleend t.b.v. een spreekbeurt, 

kinderdagverblijf, dagbesteding Liemerije, kinderboerderij en aan NME-Winterswijk. 

  

● NME Liemers nam deel aan de cursus over Onderzoekend en Ontdekkend Leren 

samen met leerkrachten van de basisscholen uit de gemeente Zevenaar. 

 

● NME Liemers ontving kinderen 

met activiteiten in de gemeente 

Zevenaar waarbij de kinderen 

zich konden aanmelden bij 

Sjors Creatief / Sjors Sportief.  
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Samenwerking 
 

 Om nieuwe ontwikkelingen te volgen, ervaringen uit te wisselen, activiteiten te 

vernieuwen en te verbeteren, NME Liemers te professionaliseren en efficiënter te 

werken, participeert NME Liemers in diverse overlegsituaties. In willekeurige 

volgorde zijn dit: 

 

● Vereniging Netwerk van Gelderse NME centra - overleg met alle Gelderse NME 

voorzieningen - beleidsontwikkeling, deskundigheidsbevordering 

 

● Smal Platform Oost Gelderland - beleidsafspraken met NME centra uit Arnhem en 

Winterswijk 

 

● Instanties en organisaties die via NME groepen ontvangen in het kader van de NME-

samenwerking 

 

● Portefeuillehouders NME van de deelnemende gemeenten - verantwoording van 

NME Liemers activiteiten en diensten en afstemming nieuw programma.  

 

● NME beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten – beleidsontwikkeling, 

trends, afstemming NME programma, gemeente specifieke aangelegenheden 

 

● Met de NME contactpersonen van alle basisscholen - NME inhouden en schoolse 

aangelegenheden 

 

● Het bezoeken van studiedagen – in 2018 zijn m.n.  de studiedagen gevolgd over het 

Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)en “Natuursprong”.  

 

● IVN Gelderland – deskundige ondersteuning en beleidsontwikkeling. 

 

● Provinciale Werkgroep Primair Onderwijs waarin de coördinator van NME Liemers 

zitting heeft als voorzitter van de werkgroep. Afstemming NME programma’s, 

samenwerking Gelders NME Centra, onderwijsinhoudelijke aangelegenheden en 

trends in het onderwijs. 

 

● Met mevrouw Inge Hekker, afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening van de 

gemeente Zevenaar - NME Liemers inhouden en bedrijfsvoering. 

 

● IVN afd. Oude IJsselstreek / werkgroep De Liemers – projecten, het benutten van 

elkanders kwaliteiten, lesassistentie, tuinonderhoud en tegemoetkomen aan vragen 

bij beide organisaties. 

 

● Werkgroep Leefklimaat Zevenaar – projecten en lesassistentie. 

 

● Stichting Landschapsbeheer Gelderland – project : “Je klas kan de boom  in”. 

 

● Waterschap Rijn en IJssel – projecten en leskisten. 
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● Instanties waarvoor NME Liemers ‘makelaar’ is: kinderboerderij Zevenaar, 

nestkastenwerkgroep Zevenaar, melkveehouderij Duiven, fruitteler Lobith, 

Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem, Corona Borealis Zevenaar, Panoven Zevenaar, 

melkveehouderij Giesbeek, beverwerkgroep Zevenaar, BKC Zevenaar, 

Bezoekerscentrum min 40 Celsius Varsselder, Liemers Trots Liemers, De Groene 

Schuur Groessen, Watermuseum Arnhem - inhoudelijke en organisatorische 

aangelegenheden van de activiteiten. 

 

● Buitenschoolse Opvang (B.S.O.) Robbedoes – project in de schoolvakanties 

 Buitenschoolse Opvang Zonnekinderen – afstemming ondersteuning NME Liemers 

bij natuuractiviteiten van de BSO 

 

● Met educatieve faculteit Iselinge Doetinchem over afstemmen van programma’s, 

begeleiden van pabo-studenten en uitlenen van materialen. 

 

● Met RSD De Liemers in Zevenaar en Presikhaaf / Scalabor Arnhem, de werkgevers en 

begeleiders van de subsidiebanen - personele aangelegenheden . 

 

● Met verschillende afdelingen van de gemeente Zevenaar over o.a. personele 

aangelegenheden, begroting, jaarrekening, betalingen, verzekeringen, facturering, 

onderhoud gebouw, onderhoud NME Liemers’ bus, postverwerking, bestelling 

materialen, groenonderhoud en Arbo-aangelegenheden. 

 

● Met verschillende ambtenaren van diverse afdelingen van de gemeenten Doesburg, 

Westervoort en Zevenaar voor gemeente-specifieke activiteiten en projecten. 

 

● Met de imker die in de bijenstal van NME Liemers zijn bijen verzorgt.  

 

● De buurt voor tuinonderhoud, toezicht op gebouw ’s avonds en in het weekend en 

allerlei hand- en spandiensten. 
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