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Het enige wat dan nog moet 
gebeuren is een mooi licht plekje 
uitzoeken, ergens vlak bij de klas.  
Plantjes of zaden erin, water  
geven en klaar is de Juttetuin! 
Laat maar groeien, die plantjes!

Natuurlijk moeten de leerlingen 
wel af en toe aandacht geven aan 
hun Juttetuin. Bij droogte, hebben 
de planten water nodig, af en toe 
wat wieden en misschien hebben 
de planten wat ondersteuning 
nodig om te kunnen klimmen.

Juttetuin op school 
Denk je dat moestuinieren een 
goede aanvulling kan zijn voor jullie 
school, maar denken jullie daar te 
weinig tijd, ruimte, kennis en/of 
groene vingers voor te hebben in  
je team? 

Dan is de Juttetuin misschien wel 
de ideale manier om lekker simpel, 
klein en overzichtelijk hiermee te 
starten. Ga lekker samen met  
kinderen groene vingers  
ontwikkelen! 

Een klein tuintje, niet groter dan 
de jutezak waarin hij gemaakt 
wordt. Lekker draagbaar doordat 
we onderin licht materiaal zoals  
bladeren en snoeihout doen. Op 
het snoeihout komt een dikke 
laag moestuinmix. In deze  
moestuinmix zit alles wat planten 
nodig hebben om te groeien  
en wat bodem nodig heeft om  
langer vocht vast te kunnen  
houden.

Juttetuin Wat? Hoe?



Juttetuin
Een tof eetbaar tuintje in een jutezak. 

Een uitnodiging om groene vingers te 
ontwikkelen en door te geven. 

Een zak vol spannende verhalen en 
leerervaringen die bewustmaken en 
aanzetten tot gezond en duurzaam 
leven.

Een veelzijdig leermiddel voor op 
school en thuis, voor kinderen, ouders 
én pedagogisch professionals zelf.

Ook is het mogelijk om gastlessen  
aan te vragen. Deze gastlessen 
nemen de organisatie helemaal 
uit handen van de leerkracht die 
wel actief betrokken is. En na  
de eerste les staan er al vijf  
Juttetuinen bij u op school.

De Juttetuin is veel meer dan een 
mini (moes)tuin. De Juttetuin 
is een leermiddel dat speciaal 
ontwikkeld is om het tuinieren 
makkelijk te maken voor scholen. 
Voor een klas kunnen de  
materialen voor vijf Juttetuinen 
besteld worden: 5 bijzondere 
jutezakken, 5 zakken moestuin-
mix en lesbrieven. De lesbrieven 
gaan over alle onderwerpen die 
met tuinieren te maken hebben: 
wat heeft een plant nodig om 
te groeien, zaden, de bodem, 
oogsten, koken, enzovoort. De 
leerkracht kan zelf kiezen welke 
lessen hij/zij wil ophangen aan de 
Juttetuin.

Juttetuin in de klas



(Gast)lessen
De (gast)lessen zijn ontwikkeld voor 
groep 3, 4, 5 en 6. Ze kunnen gegeven 
worden door een gastdocent. Maar 
de lesbrieven zijn zo gemaakt dat 
de leerkracht ze ook zelf in de klas 
kan uitvoeren. Ze hoeven ook niet 
allemaal uitgevoerd te worden. De 
leerkracht kan zelf een selectie uit de 
lessen maken. 

Ook is het mogelijk dat de gastlessen 
als workshop aan de leerkrachten 
gegeven worden. De leerkrachten  
maken dan een eigen Juttetuin en 
bouwen direct expertise en  
enthousiasme op om met hun klas 
aan de slag te gaan.

De Juttetuin is ontwikkeld om 
jonge kinderen te leren dat we 
de aarde nodig hebben om aan 
voedsel te komen. Eén Juttetuin 
staat eigenlijk symbool voor de 
wereld. Als wij goed voor de 
wereld zorgen, levert de wereld 
voldoende en gezond voedsel 
voor ons allemaal.

De filosofie van de 
Juttetuin Ben je enthousiast geworden en 

wil jij op school aan de slag met 
de Juttetuin of heb je vragen? 
Laat het ons weten via mail: 
onzeoogst@gmail.com of  
Tel: 0623522160.

Juttetuin werkt samen met Jong 
Leren Eten Limburg, De Gezonde 
Basisschool van de Toekomst  
en JOGG Venlo. Scholen en  
kinderopvangorganisaties  
kunnen in aanmerking komen 
voor financiering vanuit een van 
deze partijen.

Juttetuin bestellen


