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Inleiding
In dit jaarverslag staan de hoogtepunten en meest opvallende activiteiten die door stichting Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie De Rollen (CNME De
Rollen) in 2017 zijn uitgevoerd. Al deze activiteiten dragen bij aan het verwezenlijken van de visie en de missie van CNME De Rollen.

Over het CNME
CNME De Rollen wil mensen motiveren en hen middelen aanreiken om te werken aan een meer duurzame leefomgeving. Het bieden van activiteiten die
hierop gericht zijn en waarbij veel te beleven en ervaren is, is voor het CNME leidend.

De uitvoering
De activiteiten van CNME De Rollen vinden plaats op drie ‘niveaus’, namelijk die van hoofd, hart, handen. Alle drie zijn even belangrijk.
‘Hart’ staat voor de betrokkenheid bij onze leefomgeving. Kinderen hebben deze betrokkenheid al van nature. Goed natuuronderwijs vergroot deze
betrokkenheid, ook de kennis, dus niveau ‘hoofd’, draagt bij aan het behoud en het vergroten van die betrokkenheid. Het CNME gebruikt in haar lessen
altijd activerende werkvormen (onontbeerlijk bij goed onderwijs) en begeeft zich daarmee ook op niveau ‘handen’. Ook het bieden van
handelingsperspectief bij milieuonderwerpen valt hieronder. Lessen als Cradle to Cradle en Duurzame Energie zijn hier sterke voorbeelden van.
Handelingsperspectieven: laten inzien dat we keuzes kunnen maken en dat de keuzes die we maken altijd gevolgen hebben voor de omgeving.

Het team
Op personeelsgebied was 2017 een jaar met veel beweging. Er was een langdurig zieke, een vervanger vinden was moeilijk. In de tweede helft van het jaar
namen we afscheid van een STEM-medewerker en zijn drie nieuwe STEM-medewerkers aangetrokken, daarmee lag het aantal werknemers bij onze stichting
in de laatste maanden op 6. Oorzaak van deze groei is de forse stijging van het aantal deelnemende groepen aan het STEM-II-project: van 52 naar 139. Op
de laatste dag van het jaar bestaat de bezetting uit vier medewerkers educatie/STEM-medewerkers, de consulent en de coördinator. Samen voeren zij alle
voorkomende werkzaamheden uit. Het laatste kwartaal was de bezetting 3,04 fte met een verdeling als volgt:
Coördinator
Consulent
STEM-medewerker
STEM-medewerker
STEM-medewerker
STEM-medewerker
Totaal

0,70 fte
0,55 fte
0,75 fte
0,6 fte
0,11 fte
0,33 fte
3,04 fte

25 uur per week
20 uur per week
27 uur per week
21,6 uur per week
3,6 uur per week
12 uur per week
109 uur per week

Vrijwilligers
Een groot aantal vrijwilligers, vaak IVN-ers, assisiteert incidenteel bij jaaractiviteiten als de Boomfeestdag en het Waterveldwerk Geleenbeek voor het
Voortgezet Onderwijs. Daarnaast zijn er enkele vaste vrijwilligers die minder of meer regelmatig komen. Dit jaar startten twee nieuwelingen. We namen
afscheid van onze vrijwilliger voor boekhoudkundige ondersteuning. Met deze wisselingen lag het aantal vaste vrijwilligers eind december op vijf. Zij zetten
zich in voor administratieve ondersteuning, ontwikkeling van educatieve producten en onderhoud van de lesmaterialen. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom,
voor het ontwikkelen van educatieve producten, communicatie en evenementen organisatie.

Bestuur
Het bestuur van stichting CNME De Rollen is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de financiën.
Eenmaal per twee maanden komt het bestuur bij elkaar voor overleg over beleidszaken zoals financiën, begroting, werkplan, communicatie en
personeelsbezetting.
De bestuursleden zijn:
Mevr. José Ie uit Stein, voorzitter
Dhr. Glenn van der Heijden uit Geleen, vicevoorzitter en secretaris
Dhr. Casper Bruens uit Limbricht, penningmeester
Mevr. Ria Dielissen uit Grevenbicht, algemeen lid
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Samenwerking en partners
Belangrijk zijn de samenwerking met de subsidiënten en opdrachtgevers, zoals de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, Waterschap
Limburg en STEM II.
CNME De Rollen is een netwerkorganisatie. Samenwerking, partners en contacten zijn nodig om goede uitvoering te geven aan de visie en missie. Dit
netwerk breidt zich gestaag uit, hetgeen uitvoering aan projecten ten goede komt. Hieronder beschrijven we twee voorbeelden: de Beek Schoon Week en
de Inspiratiebijeenkomst Watereducatie en klimaatadaptatie.

Voorbeeld 1 – Beek Schoon Week
De nota Beek Schoon vormde de opmaat voor project Beek Schoon Week. Het idee was om de huidige, jaarlijks terugkerende zwerfvuilactie groter aan te
pakken, met àlle Beeker scholen èn met opruimacties in woonwijken en dorpskernen. Meerdere partijen schoven aan om mee te denken, zoals afdelingen
van de gemeente, Partners in Welzijn, de procesbegeleider Kernenbeleid en wijkraad de Carmel. Resultaat: alle basisscholen deden mee plus zo’n 35
bewoners van de wijk de Carmel. Het streven is dat deze aanpak ieder jaar een beetje groeit en de opruimactie uitbreidt.

Wijkbewoners gaan zwerfafval opruimen

Voorbeeld 2 - Inspiratiebijeenkomst Watereducatie en klimaatadaptatie
Onderwerp van deze bijeenkomst was de uitdaging door de klimaatverandering waar we allemaal voor staan, met langere droogteperioden en heftigere
regenbuien. Onder de genodigden onder andere mensen van gemeente Sittard-Geleen, de Limburgse Milieufederatie, Waterschap Limburg, streekboerderij
Daniken, Gemeente Echt-Susteren, gemeente Venlo, Kasteelpark Born, CNME Parkstad en CNME Maastricht, IVN en Waterklaar. Het streven is dat uit dit
soort bijeenkomsten coalities ontstaan. Voor CNME was deelname aan de werkgroep Pilot Tuin van de Toekomst Einighausen het gevolg.

Partners en netwerkcontacten zijn bijvoorbeeld de Nieuwste PABO, de regionale IVN-afdelingen, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, NMEcentra in den lande en op provinciaal niveau, zoals CNME Maastricht, CNME Parkstad, CNME Weert en gemeente Roermond. Verdere contacten zijn o.m.
NJOY, Partners in Welzijn Beek, Repair Café Beek, Mutsaertsstichting Plinthos, de Sittard-Geleense Uitdaging (o.a. de Maatschappelijke Beursvloer), Fietsen
voor Bomen, Dubbel Duurzaam, RUD (Michael Lezer), de werkgroep Schwienswei, Voedselbosbrigade, Waterklaar, NLdoet, Belevenisonderwijs, Limburgse
Milieu Federatie, RVO, Opeduca, Marjon Olijve van OLIJFGROEN en anderen. Bovendien is er samenwerking en uitwisseling via diverse netwerken
waaronder het NME Netwerk van GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling), Eco-Schools, DuurzaamDoor, Jong Leren Eten, Nederland Schoon.
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Doelgroepen, activiteiten en bereik

Mede in overleg met deze subsidiënten/opdrachtgevers en partners is het jaarprogramma samengesteld en zijn thema’s uitgewerkt. Daarbij richt het CNME
zich op drie doelgroepen: het basisonderwijs, het voortgezet en beroepsonderwijs en het algemene publiek.

Basisonderwijs
Brochure Jaaraanbod
In juni vielen op alle basisscholen drie exemplaren in de bus van ons Jaaraanbod. Deze catalogus is vier jaar weg
geweest, maar op verzoek van de basisscholen weer terug. Ook al staat het complete aanbod online, deze
brochure wordt goed gewaardeerd. CNME hoopt dat de deelname aan activiteiten hierdoor stijgt.
Het reguliere aanbod van gastlessen en uitleenmateriaal
Tweederde deel van de basisscholen binnen de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein maakt op een of andere
manier gebruik van het aanbod van het CNME. Dat kan zijn door het lenen van lesmateriaal, door deelname aan
een gastles of excursie of door deelname aan een grote activiteit zoals de zwerfvuilactie.
In totaal bedienden we 219 groepen, die bestonden uit 803 begeleiders en 4351 kinderen. Dit werd verwezenlijkt
met 0,4 fte voor deze specifieke NME-taak.
We zien dat scholen buiten de subsidiërende gemeenten ook graag gebruik maken van het aanbod, zij missen
echter de financiële middelen. Zodra een activiteit betaalbaar wordt door een subsidie, bijvoorbeeld van
Waterschap Limburg, dan is de deelname groot en zijn de deelnemers enthousiast.

STEM-lessen
Project STEM-II (Science, Technology, Engineering, Mathematics) loopt van 2014-2018. Hieraan doen bij het CNME 6 scholen mee met in totaal 54 groepen.
Een vervolgproject is STEM-PLUS, met een looptijd van 2017-2019. Hieraan doen nog eens 11 scholen mee met in totaal 85 groepen, dat maakt een totaal
van 139 groepen voor STEM.
De doelen van STEM zijn breed en divers. In de aanpak van het CNME zijn de doelen: 1. Onderzoeks- en Ontwerpvaardigheden van leerlingen vergroten en
2. Leerkrachten toerusten op het aanbieden van O & O (Onderzoekend en Ontwerpend leren), zodat zij deze didactiek vanaf 2020 structureel kunnen
toepassen in het curriculum van school.
In aantallen uitgedrukt: in 2017 gaf het CNME in het kader van de STEM-projecten aan 494 groepen les. Ofwel aan 13.832 leerlingen. Een groep werd vaker
bezocht, het gaat hier dus om herhaald contact. Het aantal leerkrachten dat door het CNME werd begeleid voor STEM (doel 2) bedraagt rond de 250. Het
gaat hier veelal om twee leerkrachten per groep, duo partners, die allebei in het STEM-traject worden meegenomen.

Projecten
In 2017 voerde het CNME een aantal projecten uit. Een overzicht:
 Voor Waterschap Roer en Overmaas 4 projecten, te weten:
Waterlessen voor VO, Project, Project Roode Beek en Project Educatie Beekdalen. Voor project Beekdalen werd samengewerkt met CNME Parkstad.
 Voor de gemeenten Sittard-Geleen en Stein: Boomfeestdag, Boomwerkdag
 Voor de gemeenten Beek en Sittard-Geleen: zwerfvuilactie
 Voor de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen: project Leerlijn Energie
 Voor Kindante: project STEM-II en STEM PLUS (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
 Eco-Schools
Watereducatie in opdracht van Waterschap Limburg
Met in totaal 69 water-veldwerklessen bereikten we 432 volwassenen en 1762 kinderen.
Met onderstaande 3 projecten, uitgevoerd voor Waterschap Limburg bereikte CNME de volgende aantallen, resp. groepen, leerlingen, volwassenen:

Buiten de regio bereikt CNME ook scholen en voert voor hen activiteiten uit. Dit is mogelijk door de projecten in opdracht van Waterschap Limburg.
Boomfeestdag/Boomwerkdag
De Boomfeestdag werd op maar liefst drie locaties georganiseerd, in samenwerking met andere organisaties.
Voor het eerst maakte gemeente Stein gebruik van de service van CNME De Rollen bij de organisatie van de
Boomfeestdag en het werven van de scholen. De Boomwerkdag was op twee locaties en over twee dagen.
1. Boomwerkdag Absbroeksbos: 7 groepen, 39 begeleiders, 198 kinderen
2. Boomplantdag Schipperskerk: 3 groepen, 11 begeleiders, 75 kinderen
3. Stein/Elsloo op 3 plekken: 3 groepen, 12 begeleiders, 81 kinderen

Boomwerkdag in Absbroeksbos
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Zwerfvuilacties in Beek en in Sittard-Geleen
In Beek organiseerden we samen met gemeente Beek de Beek Schoon Week, zoals reeds beschreven op blz. 3. Alle Beeker basisscholen deden mee. Van
één school zijn geen cijfers bekend, op de overige 4 scholen telden we in totaal 89 volwassenen en 684 volwassenen. Hier zijn ook de wijkbewoners van de
Carmelflats meegerekend die op zaterdag hun buurt opschoonden.
In Sittard-Geleen-Born waren basisscholen, scouting en wijk/buurtplatforms actief met afval verzamelen. 30 groepen deden mee: wijkbewoners,
schoolklassen en scoutinggroepen. In totaal 160 volwassenen en 746 kinderen staken de armen uit de mouwen om hun buurt op te schonen.
Het aantal deelnemers aan de Zwerfvuilactie groeit ieder jaar. Oorzaak hiervan is de toenemende noodzaak en de toenemende ergernis en bezorgdheid
over de rommel. Helaas zijn dergelijke acties harder nodig dan ooit.
Project Leerlijn Energie
Energie is de bron van al het leven. Het is een thema waarmee iedereen dagelijks te maken heeft. Er is in deze tijd veel aandacht voor energie en
energiegebruik. Wereldwijd heeft iedereen te maken met de noodzaak van nieuwe, duurzame energiebronnen om minder afhankelijk te zijn van de fossiele
brandstoffen, die eindig zijn en milieuvervuiling veroorzaken.
Door dit lesproject voor de groepen 1 t/m 8 worden kinderen zich bewust van energie. Ze voeren onderzoek uit naar het gebruik op school (en thuis). Zo
ontstaat inzicht in de wijzen waarop we met energie omgaan en de gevolgen hiervan.
Eco-schools
In april verkreeg CNME De Rollen het certificaat van Eco-Schools en is daarmee uitvoeringspartner, zie https://www.eco-schools.nl/partners. De Eco-Schools
methodiek is een leidraad om duurzaamheid structureel in te bedden in school. Wij kunnen vanaf nu scholen die het keurmerk willen behalen adviseren en
ondersteunen. In samenspraak met leerkrachten en leerlingen kijken we dan naar effectieve werkvormen, mogelijke partners en hulpmiddelen. CNME De
Rollen kan indien gewenst praktische ondersteuning bieden vanuit haar eigen programma-aanbod en verwijzen naar andere organisaties.
Opvallend is dat in onze regio nog geen enkele school de intentie heeft om Eco-School te worden. In Maastricht zijn 3 scholen ermee bezig en verder in
Limburg het Cita Verde College. Hiermee loopt Limburg duidelijk achter vergeleken bij de rest van het land, 140 scholen in totaal zie https://www.ecoschools.nl/scholen.

Voortgezet onderwijs
7 groepen van het Graaf Huyn College deden mee aan Waterveldwerk Geleenbeek, onderdeel van project Waterlessen VO, medegefinancierd door
Waterschap Limburg. Hiermee bereikte het CNME 183 leerlingen.
Twee leerlingen van scholengemeenschap Trevianum liepen in oktober een week maatschappelijk stage bij het CNME.
Zij woonden lessen en activiteiten bij. Er was een keuzemenu aan opdrachten waaruit zij het volgende kozen: een verbeterplan voor het gebruik van social
media en voor onze communicatie-uitingen.
Facebook bedrijfspagina optimaal inzetten: plan maken met tips en adviezen; dit ook uitvoeren/in gang zetten; resultaat: een verbeterde
Facebookpagina en een A4-tje met tips en adviezen voor vervolg.
Instagram account maken voor CNME met tips en adviezen voor medewerkers CNME; resultaat: https://www.instagram.com/cnme.derollen/
Maak een Moovly over het onderwerp Cradle to cradle; resultaat: https://gallery.moovly.com/video/2193137a-1f0d-49e0-8824-dfd77c72ed5c
Prezi over Onderzoekend & Ontwerpend leren maken; resultaat: https://tinyurl.com/y8h6xorp
Het VO benut niet alle mogelijkheden die het CNME biedt. CNME wil graag de contacten en de samenwerking te intensiveren. Hierop is ingezet onder meer
met het watereducatieproject LabQuest, in samenwerking met Opeduca/RCE Rhine Meuse. Ook voor samenwerking op het gebied van STEM zijn hier goede
mogelijkheden. Helaas hebben de inspanningen - door diverse oorzaken - niet opgeleverd wat beoogd was. CNME heeft te weinig menskracht en mensuren
om hier goed en adequaat op in te zetten en daarom besloten hier – nu – geen energie in te steken.

PABO-dag
Eind oktober zijn de eerstejaars studenten van de Nieuwste PABO een dag bij het CNME te gast geweest. Door middel van (veldwerk)activiteiten en
onderzoek maakten ze kennis met CNME De Rollen. Doel is dat ze de mogelijkheden van het CNME leren kennen en voortaan de weg weten te vinden voor
ondersteuning bij hun eigen lesactiviteiten.

5

Doelgroep inwoners/ volwassenen
Veel volwassenen komen in aanraking met CNME De Rollen doordat ze met schoolklassen meekomen als begeleider, zowel bij de lessen in de Rollenbol (het
eigen leslokaal van het CNME), bij buitenlessen in het veld en bij acties als de Boomwerkdagen.
Verder doen volwassenen, inwoners van onze gemeenten dus, mee aan de zwerfvuilactiviteiten. In Sittard-Geleen waren 8 partijen actief hiermee, te weten
Wijkplatforms Ophoven en Broeksittard, Buurtverenigingen Europapark, Hoogveld en Haagzitterd op Dreef, Un Blokske te Limbricht, Scouting Verkenners
Kluis en het CDA. In Beek is een begin gemaakt om wijkbewoners te betrekken, dit zal ieder jaar uitgebreid worden naar andere wijken en dorpskernen. In
totaal ruim 300 mensen.
Op 23 april was CNME met een stand, kriebelbeestjes- en wateractiviteiten aanwezig op de Open Dag te Plinthos, waar de Mutsaersstichting gevestigd is.
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Repair Café
In maart opende Repair Café Beek voor het eerst haar deuren in het Gemeenschapshuis te Neerbeek. CNME De Rollen werkte mee aan de opening en was
aanwezig met een bandenplak workshop.

Watereducatie, Klimaatadaptatie
Zie ook bladzijde 3. In april organiseerde CNME De Rollen - in samenwerking met het GDO, Gemeentes Duurzaam Ondernemen - een inspiratiebijeenkomst
over watereducatie met betrekking tot klimaatadaptatie.
Onderwerp van deze bijeenkomst was de uitdaging door de klimaatverandering waar we allemaal voor staan, met langere droogteperioden en heftigere
regenbuien. In steden kan het water niet meer weg omdat er overal verharding is. Gemeenten willen en waterschappen móeten het waterprobleem
oplossen, maar dit kunnen ze niet alleen. Klimaatadaptatie – de omgeving aanpassen aan het klimaat - is het antwoord. Klimaatadaptatie is bijvoorbeeld
mogelijk door in je tuin meer groen te plaatsen. Regenwater zakt dan in de grond, in plaats van het riool. Zo ontstaat er minder overlast op straat. Deze
natuurlijke manier van omgaan met regenwater is ook beter voor de biodiversiteit. De handreiking 'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig
en klimaatbewust' vormde de aanleiding voor deze inspiratiebijeenkomst. Onder de genodigden onder andere mensen van gemeente Sittard-Geleen, de
Limburgse Milieufederatie, Waterschap Limburg, streekboerderij Daniken, Gemeente Echt-Susteren, gemeente Venlo, Kasteelpark Born, CNME Parkstad en
CNME Maastricht, IVN en Waterklaar. Het streven is dat uit dit soort bijeenkomsten coalities ontstaan.
Voor CNME leidde deze bijeenkomst tot deelname aan de werkgroep Pilot Tuin van de Toekomst Einighausen.

Incidenteel
Ook andere dan genoemde doelgroepen maken gebruik van ondersteuning en voorzieningen van het CNME. Instellingen voor buitenschoolse opvang zoals
BSO De Bonte Bende, natuurouders, leerlingen die een spreekbeurt houden, dagcentrum de Munnik, kinderdagverblijven, scholen uit de regio Susteren–
Echt, het IVN, doen incidenteel een beroep op het CNME voor het lenen van materiaal of voor het uitvoeren van een activiteit.
CNME was ook als deelnemer bij de Maatschappelijke Beursvloer van de Sittard-Geleense Uitdaging. Dit leidde tot 3 match-afspraken
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Scholing en training door CNME-medewerkers
Twee educatie medewerkers volgden een studiedag bij Speelplezier over het werken met deze methode voor de jongste groepen van het basisonderwijs.
Met deze kennis zijn zij nog beter in staat leerkrachten van de groepen 1 en 2 te begeleiden in Onderzoekend en Ontwerpend Leren (O&O) voor het STEMproject.
Een andere educatie medewerker volgde een Interregionaal Vaksymposium te Krefeld over het project „Door Nieuwsgierigheid Leren“ voor een
grensoverschrijdende uitwisseling van Duits-Nederlandse concepten van handelen op het gebied van natuurwetenschappelijk-technisch onderwijs
(videografie en videoanalyse) in de basisopleiding (Elementarbereich) en de basisschool (Primarbereich, 1° - 4° klas in Duitsland).
Het hele team volgde een training Begeleidingsvaardigheden. Deze training werd in het eigen gebouw gevolgd. Ook medewerkers van CNME Maastricht
waren uitgenodigd en volgden de training.
De coördinator volgde een training van Eco-Schools en behaalde het certificaat, waarmee CNME De Rollen het accountmanagement Eco-Schools voor de
regio heeft verworven.
Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 51.000
deelnemende scholen in 68 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO.
Tevens was de coördinator bij een aantal landelijke bijeenkomsten, gericht op netwerken, professionalisering, kennis uitwisselingen en voorlichting.

Nieuwsbrief CNME
In 2017 verschenen 5 nieuwsbrieven van CNME De Rollen. Deze worden verstuurd naar alle leerkrachten van het basisonderwijs in de regio, naar
bestuurders, partners, collega-NME’ers en overige belangstellenden. Op de maillist staan een kleine 1100 namen. Via de nieuwsbrief worden mensen
geïnformeerd over de activiteiten, ontwikkelingen en wederwaardigheden van het CNME.

Nl Doet
Op 10 maart kreeg CNME hulp van drie vrijwilligers die hielpen bij het aanbrengen van akoestische platen in leslokaal de Rollenbol.

Dit zijn in een notendop de highlights van CNME De Rollen in 2017.
Augustus 2018, Jacqueline Tilman
Coördinator CNME De Rollen

CNME De Rollen
Langereweg 9
6121 SB Born
T 088 – 8113700
E info@derollen.nl
W www.derollen.nl
https://www.facebook.com/derollen
https://twitter.com/CNMEDeRollen
CNME De Rollen heeft geen openingstijden. Bezoek is mogelijk op afspraak.
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