
Het Bijenlandschap West-Brabant heeft een educatief pakket laten ontwikkelen om de (school)jeugd te 

betrekken bij het beschermen van de bijen en hun leefgebied. 

mobiele tentoonstelling Bij & Supermarkt

incl. educatief pakket Bij & Bestuivers

Voor wie

Basisscholen in West-Brabant kunnen de tentoonstelling vanaf 17 mei 2021 reserveren voor de periode 

van 26 mei – 23 juli en schooljaar 2021-22. 

Hoe werkt het?

1. Bepaal welke periode je de tentoonstelling op school wil hebben

2. Mail je aanvraag naar boekingen@natuurpodium.nl

3. Je ontvangt een bevestiging en maakt nadere afspraken over bezorgmoment.

4. Mobiele tentoonstelling wordt geplaatst door Natuurpodium en je ontvangt digitaal het 

educatief pakket (onder-, midden- en bovenbouw).

5. De school kan de tentoonstelling een week gebruiken.

6. Natuurpodium haalt de tentoonstellling op.

21e eeuw leren

Het educatief pakket is geschikt voor 

het zogenaamde 21e eeuw leren. 

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat 

leerlingen leren door te ontdekken, 

onderzoeken en  ontwerpen (van 

oplossingen). Centraal element is de 

tentoonstelling Bij & Supermarkt.

Er is educatief materiaal voor onder-, 

midden- en bovenbouw.

Opstelling

De tentoonstelling bestaat uit vijf 

blokken, opgebouwd uit 4-5 

honingraten. In ieder blok staat een 

product uit de supermarkt centraal: Een 

product dat er niet meer zou zijn als de 

bij verdwijnt. 

Kosten

Gratis. 

De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt 

door Nederlandse Bijenhouders Vereniging, 

provincie Noord-Brabant, Postcodeloterij, 

Bijenlandschap West-Brabant, Brabants 

Landschap, gemeente Etten-Leur en 

Natuurpodium.

BuurtNatuur

De leerlingen kunnen ook buiten schooltijd de natuur 

in de buurt ontdekken en bloemen zaaien om het 

leefgebied van de bijen te verbeteren. Vraag 

hiervoor, samen met de tentoonstelling, een 

BuurtNatuurWandeling - Bijenkaart aan. Een 

voorbeeld vind je op 

www.natuurpodium.nl/buurtnatuurbijenkaart

Vragen en informatie
Neem contact op via boekingen@natuurpodium.nl

Reserveren

Op school

Je reserveert de tentoonstelling voor twee weken via 

boekingen@natuurpodium.nl.

De tentoonstelling wordt op woensdag gebracht en 

opgehaald.

Centrale locatie

Scholen kunnen gezamenlijk reserveren voor een centrale 

locatie (bijv. bibliotheek) voor vier weken (woe-woe).

Thema’s

De hoofdthema’s zijn: relatie tussen Bij & Voedsel, Bij & Mens, Bij = Insect, 
Wilde Bijen, Bij & Habitat.
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