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De organisatie van CNME De Rollen
In dit jaarverslag staan de hoogtepunten en meest opvallende activiteiten die door stichting Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie De Rollen (CNME De
Rollen) in 2018 zijn uitgevoerd. Al deze activiteiten dragen bij aan het verwezenlijken van de visie en de missie van CNME De Rollen: 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’; alle drie zijn even belangrijk.
Hart: Staat voor de betrokkenheid bij onze leefomgeving. Kinderen hebben deze betrokkenheid al van nature.
Hoofd: Goed natuuronderwijs is voorwaarde voor het behoud en het vergroten van die betrokkenheid, ook door kennis en inzicht.
Handen: Het bieden van handelingsperspectieven bij duurzaamheidsonderwerpen is uit pedagogisch oogpunt een must. 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
De personeelsbezetting was bij begin en einde van 2018 als volgt:
1-1-2018
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
109,2 uur per week

31-12-2018
Coördinator
Consulent
STEM-medewerker
Totaal

0,70 fte
0,55 fte
0,90 fte
2,15 fte

25 uur per week
20 uur per week
31,5 uur per week
76,5 uur per week

Te zien is een daling in het personeelsbestand van 0,89 fte. Deze daling is het gevolg van het feit dat het project STEM II aan het einde van het schooljaar
2017-2018 afliep. Project STEM PLUS loop tot juli 2019 en wordt met 0,9 fte ingevuld.

Vrijwilligers
Een groep vrijwilligers, de meesten zijn IVN-er, assisteert bij jaarlijkse activiteiten als de Boomfeestdag en het Waterveldwerk voor het Voortgezet
Onderwijs. Daarnaast zijn er vrijwilligers voor de administratieve ondersteuning, voor ontwikkeling van educatieve producten en voor onderhoud van de
lesmaterialen.

Bestuur
Het bestuur van stichting CNME De Rollen is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de financiën.
Het bestuur komt zes keer per jaar bij elkaar.
De bestuursleden zijn:
Mevr. José Ie (Stein), voorzitter
Dhr. Glenn van der Heijden (Geleen), vicevoorzitter en secretaris
Dhr. Casper Bruens (Limbricht), penningmeester
Mevr. Ria Dielissen (Grevenbicht), bestuurslid
Dhr. Math de Loo (Born), bestuurslid

Samenwerking en partners
Belangrijk is de samenwerking met de subsidiënten en opdrachtgevers, zoals de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, Waterschap Limburg
en STEM II en Ark Natuurontwikkeling.
Er is samenwerking en uitwisseling via diverse netwerken waaronder het NME Netwerk van GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling), Eco-Schools,
DuurzaamDoor, Jong Leren Eten, Nederland Schoon.
Partners en netwerkcontacten zijn bijvoorbeeld Hogeschool Zuyd afdeling De Nieuwste PABO en Pedagogiek, gemeente Beek, regionale IVN-afdelingen,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, NME-centra op provinciaal en landelijk niveau. Verdere contacten zijn o.m. Partners in Welzijn Beek,
streekboerderijen Ophovenerhof en Daniken, Repair Café Beek, Mutsaertsstichting Plinthos, Fietsen voor Bomen, Dubbel Duurzaam, Werkgroep
Schwienswei, Werkgroep Openluchtmuseum Spaubeek, Waterklaar, NLdoet, Belevenisonderwijs, Gemeente Roermond, Gemeente Beekdaelen, Limburgse
Milieu Federatie, RVO, Opeduca, OLIJFGROEN en anderen. Nieuw is de samenwerking met Ecsplore. Samen met Ecsplore heeft CNME de Rollen in 2018
tijdens de schoolvakanties vakantieactiviteiten verzorgd. Ook Bosspark, een nieuw sportief centrum in Sittard Oost zocht samenwerking met CNME De
Rollen voor hun sport- en spelfaciliteiten. Nieuw is ook de samenwerking met ‘Vrienden van de Schwienswei’ met wie we onderzoeken hoe de Schwienswei
kunnen gebruiken voor activiteiten voor scholen.
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CNME De Rollen is een netwerkorganisatie. Samenwerking met partners en anderen is nodig om goede uitvoering te geven aan de visie en missie. Het
netwerk breidt zich gestaag uit, hetgeen uitvoering aan projecten ten goede komt. Een goed voorbeeld van wat we door samenwerking met andere partijen
kunnen neerzetten is de klimaatmarkt te Einighausen. Na de inspiratiesessie over klimaatadaptatie bij CNME De Rollen is het CNME gevraagd om aan te
sluiten bij de ‘Werkgroep Pilot 4 Einighausen: Tuin van de Toekomst’. Het gevolg van deze samenwerking was de klimaatmarkt te Einighausen op 24 februari
2018.

Samen met Dorpsplatform Einekoeze, basisschool De Leeuwerik, gemeente Sittard-Geleen, de wijkcoördinator, Waterschap Limburg, Zo Wonen, LLTB,
bewoners en andere organisaties werd de Klimaatmarkt gerealiseerd onder de naam ‘Einighausen in de weer’. Het CNME schafte een educatieve
demonstratietafel Wateroverlast aan en verzorgde educatie aan groep 8. Tijdens de markt gaven de kinderen uitleg aan de volwassen en het CNME was
aanwezig met een stand voor jong en oud.

Kinderen geven uitleg aan volwassenen over klimaatadaptatie aan de hand van lesmateriaal van CNME De Rollen tijdens de klimaatmarkt ‘Einighausen in de weer’
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Doelgroepen, activiteiten en bereik
In overleg met de subsidiënten/opdrachtgevers en partners is het jaarprogramma samengesteld en zijn thema’s uitgewerkt. Daarbij richt het CNME zich op
de volgende drie doelgroepen:
1. het basisonderwijs
2. het voortgezet en beroepsonderwijs en
3. het algemene publiek.

1. Doelgroep Basisonderwijs
Brochure Jaaraanbod
In juni ontving iedere basisschool in de regio drie exemplaren van onze brochure Jaaraanbod 2018-2019. Ook al staat het
complete aanbod online, lekker bladeren en notities kunnen maken in een papieren brochure vindt men prettig. Aan het
begin van het schooljaar kreeg elke leerkracht ook een PDF-versie in zijn eigen mailbox.
Het reguliere aanbod van gastlessen en uitleenmateriaal
Tweederde deel van de basisscholen binnen de subsidiërende gemeenten Sittard-Geleen en Stein maakt 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. De scholen in Beek maken ook veelvuldig gebruik van het aanbod.
Zij kunnen de factuur indienen bij de gemeente.
In totaal bedienden we voor uitleen en gastlessen 208 groepen, waaronder 584 begeleiders en 5305 kinderen. Dit werd
verwezenlijkt met 0,55 fte voor deze specifieke NME-taak.
De scholen buiten de subsidiërende gemeenten willen graag gebruik maken van het aanbod. Zij vallen echter in het hoge
tarief en missen de financiële middelen. Zodra een activiteit betaalbaar of zelfs gratis wordt door een subsidie, bijvoorbeeld
van Waterschap Limburg, dan is de deelname groot. De deelnemers zijn enthousiast.
Verder is er een toename in de uitleen van materialen door Buitenschoolse Opvang (BSO) en peuterspeelzalen/dagverblijven.

Projecten
In 2018 voerde het CNME de volgende projecten uit:
 Voor Kindante: project STEM-II en STEM PLUS (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en HGN
 Voor Waterschap Limburg 3 projecten, te weten: Waterlessen voor VO, Project Roode Beek en Project Educatie Beekdalen
 Voor de gemeenten Sittard-Geleen en Stein: Boomfeestdag, Boomwerkdag, Fietsen voor Bomen
 Voor de gemeenten Beek en Sittard-Geleen: Zwerfvuilacties voor scholen en buurtverenigingen en andere gegadigden
 Voor Ark Natuurontwikkeling veldlessenprogramma RivierPark Maasvallei/Meers (nieuw)

Science, Technology, Engineering & Mathematics, afgekort: STEM
CNME De Rollen is in Zuid-Limburg aanbieder van het STEM-project. Andere aanbieders zijn CNME Maastricht, Continuüm, Mad Science en Natuurhistorisch
Museum.
In de CNME-aanpak van STEM-II 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 de eerste helft van 2018 verzorgde CNME twee STEM-projecten, namelijk STEM-II en STEM-II-PLUS. Eind juni werd STEM-II afgesloten na een looptijd van
4 jaar. Hieraan deden 6 scholen mee met 58 groepen. STEM-II-PLUS is een tweejarig traject en loopt van 2017-2019. We bedienen met dit project 11
scholen met in totaal 74 groepen in de eerste helft van 2018. In de 2e helft van dat jaar doen 78 groepen mee aan STEM-II-PLUS. Dat betekent qua aantallen:

1e helft 2018
STEM-II
STEM-II-PLUS

2e helft 2018

STEM-II-PLUS
TOTAAL

Aantal scholen
6
11
11
17 scholen

Aantal groepen
58
74
78
136 groepen

Aantal begeleiders
98
129
145
243*

Aantal leerlingen
1624
2072
2184

In 2018 gaf het CNME in het kader van de STEM-projecten aan 136 groepen les.
*Het gaat hier veelal om twee leerkrachten per groep, duo partners, die allebei in het STEM-traject worden meegenomen.
**Een groep werd vaker bezocht, het gaat hier dus om herhaald contact.
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Totaal aantal leerlingen
x 4 lessen = 6496 lln.
x 4 lessen = 8288 lln.
x 2 lessen = 4388 lln.
19.172 leerlingen**

Watereducatie in opdracht van Waterschap Limburg
Met in totaal 35 water-veldwerklessen bereikten we 200 volwassenen en 977 kinderen. Door de financiële bijdrage van het Waterschap kan dit programma
ook aangeboden worden in andere gemeenten dan Sittard-Geleen, Beek en Stein.

Met de 3 projecten bereikte CNME de volgende aantallen:

Boomfeestdag/Boomwerkdag/Fietsen voor Bomen
Rondom de Nationale Boomfeestdagen organiseerden we – in samenwerking met andere organisaties - drie verschillende boomactiviteiten op 9 locaties, te
weten de Boomwerkdagen, de Boomplantdagen en de actie Fietsen voor Bomen in combinatie met bomen planten, in Stein, Sittard, Munstergeleen en
Schipperskerk.
Stein
Voor het tweede jaar maakt gemeente Stein gebruik van de service van CNME De Rollen om de organisatie van de Boomfeestdag te coördineren en de
scholen te werven. In deze gemeente werd Boomfeestdag op maar liefst drie locaties uitgevoerd. Op alle locaties waren wethouders aanwezig. Zie hier een
overzicht van de deelnemers en het programma.
School
De Avonturijn Berg aan de Maas
De Maaskei Stein
Kc Aelse
Totaal

Groep Aantal lln.
Locatie en activiteit
7,8
30 Snoeien in Nattenhoven; afzetten bermbeplanting met als doel om het opnieuw te laten uitlopen
7
24 Planten van bosplantsoen in bosstrook Stadhouderslaan, aan de overkant van het gemeentehuis. (Bij het benzinestation)
7 (x 3)

Opening en onthulling bord met nieuwe naam speelbos Elserveld. Een groep plant bomen in speelbos Elserveld en legt
84 houtsnipperpad aan. De andere groep planten bomen in het bosplantsoen op talud in het Urdal
138
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Sittard-Geleen
In Sittard-Geleen deden 6 scholen mee aan de Boomwerkdagen in het Absbroekbos. Tijdens de Boomwerkdagen wordt onderhoudswerkzaamheden
verricht aan bomen die jaren geleden geplant zijn op Boomfeestdag. Vooraf krijgen de leerlingen les met een PowerPoint presentatie in hun eigen klas.
Tijdens deze les worden ze voorbereid op de werkzaamheden en uitleg van de noodzaak van de werkzaamheden. Aan de Boomwerkdagen deden 7 groepen
mee met in totaal 185 leerlingen. Dit is een samenwerking van CNME De Rollen, Natuurmonumenten, Gemeente Sittard-Geleen en IVN.

Twee dia’s uit de PowerPoint-instructie

Schipperskerk
In Schipperskerk organiseerde CNME De Rollen samen met gemeente Sittard-Geleen, het IKL, IVN, Consortium Grensmaas, de Dorpsraad en omwonenden
een Boomfeestdag, waarbij 60 kinderen van bs De Kingbeek uit Grevenbicht en 40 kinderen van bs De Wissel uit Born 10 knotwilgen planten, 100 vaste
planten een plek gaven, 155 meter meidoornhaag aanplanten, dit zijn 625 struikjes.

Wethouders staan ‘met de poten in de klei’

Aanleg van meidoornhaag
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Fietsen voor Bomen
In Sittard en Munstergeleen deden kinderen mee aan Fietsen voor Bomen. Dit is een actie waarbij gedurende twee weken de kinderen zelf en mensen uit
hun familie-/kennissenkring de auto laten staan en de fiets nemen of te voet gaan. Voor elke 100 uitgespaarde autokilometers levert de gemeente 1 boom,
die tijdens Boomfeestdag geplant wordt op de Wanenberg. 142 kinderen van 6 groepen spaarden tezamen bijna tienduizend kilometer.
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Zwerfvuilacties in Beek en in Sittard-Geleen

De week Beek Schoon wordt zoetjesaan traditie. De animo bij de scholen is groot. Met 30 groepen, 780 kinderen, bereikten we weer een stevige deelname.
Op zaterdag waren de bewoners van de Carmel weer actief. Helaas werkte het weer niet mee: guur, nat en koud. Nieuw was het meedoen door de Vrienden
van het Openluchttheater. Zij begeleidden de kinderen van groep 7,8 naar het Spaubeekerbos en vertelden meteen iets over het openluchttheater.

NIEUW! Grensmaaslessen
In opdracht van Ark Natuurontwikkeling voerde CNME De Rollen het veldlessenprogramma RivierPark Maasvallei/Meers uit in de zomermaanden van 2018.
In totaal 436 kinderen en 109 begeleiders van 20 groepen 6, 7 en 8 leerden alles over de redenen van de werkzaamheden langs de Maas en over de nieuwe
natuur die daar ontstaat na de grindwinningwerkzaamheden. Het programma bestaat uit een les met PowerPoint op school, enkele dagen later gevolgd
door de veldwerkles langs de Grensmaas zelf.
Financiers van dit project zijn Ark Natuurontwikkeling, Provincie Limburg en Consortium Grensmaas.

NIEUW! Zadenpakketten
In samenwerking met GDO en Rijk Zwaan kon het CNME gratis zadenpakketten voor de moestuin verstrekken aan scholen. Een pakket bestaat uit 10 zakjes
met duizenden zaden voor bindsla, radijs, kropsla, tomaat, andijvie, rode biet, stoksnijboon, prei, spinazie, peen. De zaden in de pakketten zijn vrij van
bestrijdingsmiddelen en genetische modificatie. Plus een boekje met teeltinformatie. Al dan niet in combinatie met onze kweekkastjes (gekregen van Ikea)
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konden schoolklassen hun eigen moestuin hiermee vullen. Kijk ook het aansprekende filmpje van onze collega’s in de provincie Zeeland over moestuinieren
met kinderen. Moestuinen op scholen is een reuze actueel onderwerp. In de Tweede Kamer is in november 2017 een voorstel gelanceerd om alle
basisscholen toegang te geven tot een moestuin, inclusief voedseleducatie. https://www.ad.nl/politiek/alle-basisscholen-in-nederland-moeten-eenmoestuin-krijgen~a33e48bb/
Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan heeft een droom: 'Elk kind heeft ooit in een moestuin gewerkt'. Het wil daarom begin 2018 2.500 zadenpakketten
verspreiden onder scholen via ons netwerk van NME centra. Deze droom past binnen het NME-werk en daarom werken we graag mee om de
zadenpakketten op de scholen te krijgen.

De groentenzaden

Kweekkastjes staan klaar voor de uitleen

2. Doelgroep Voortgezet onderwijs en HBO
Graaf Huyn College
9 groepen van het Graaf Huyn College deden mee aan Waterveldwerk Geleenbeek, onderdeel van project Waterlessen VO, medegefinancierd door
Waterschap Limburg. Hiermee bereikte het CNME 248 leerlingen.
HBO-stagiaires
Van september tot februari liepen twee HBO-studenten stage bij het CNME. Eén studente volgt de opleiding Vormgeving/Visuele Communicatie, onderdeel
van de Maastricht Academy of Media Design and Technology. In deze opleiding leren studenten hoe ze als vormgever met ontwerpen de boodschap in
visuele beelden overbrengen, omdat één beeld meer zegt dan duizend woorden. Deze studente had als stageopdracht ontwerpvoorstellen te maken voor
de stand die CNME De Rollen gebruikt bij evenementen en markten.
De andere studente studeert Toegepaste Psychologie. Zij werkte mee aan de ontwikkeling van het evenement en de leskist Plastic Soep.
Gedragsverandering is hèt issue waar het gaat om het verduurzamen van gedrag. Toegepaste psychologie biedt ons inzicht over gedrag en hoe
gedragsverandering tot stand kan komen.
Maatschappelijke stage VO
Twee leerlingen van scholengemeenschap Trevianum liepen in oktober een week maatschappelijk stage bij het CNME.
Zij woonden lessen en activiteiten bij en assisteerden bij administratieve klussen. Samen met de twee HBO-stagiaires bezochten zij Chemelot, waar zij van
Casper Bruens (bestuurslid) uitleg kregen over soorten plastic, de eigenschappen en toepassing van het gebruik van plastic en de Ladder van Lansink.
Deze excursie werd als leerzaam ervaren.
Duurzaamheidsteam Trevianum
Met Trevianum zijn contacten met het Duurzaamheidsteam en begeleidende docenten. Het Duurzaamheidsteam is een groep leerlingen die succesvol
geijverd heeft voor afvalscheiding op school. Tijdens een bijeenkomst van de ambassadeurs Stop Afvaldumping in Sittard-Geleen hebben leden van het
Duurzaamheidsteam een presentatie gehouden. Ze oogstten veel lof en complimenten voor hun initiatief.
De Nieuwste PABO
Op 26 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 naar het CNME weten
te vinden voor ondersteuning bij hun eigen lesactiviteiten.
HBO-Pedagogiek, Van Hall Larenstein, Lerarenopleiding Biologie
Aan deze drie scholen biedt CNME De Rollen actief stageplaatsen aan.
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3. 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 worden wijkbewoners van de Carmelflats betrokken, met het oogmerk uit te breiden naar andere wijken en dorpskernen. In totaal
ruim 300 mensen.
De Open Dag in samenwerking met Dierenbescherming Limburg, IVN Swentibold en studenten van Cita Verde trok 1500 bezoekers. In het leslokaal van het
CNME konden kinderen leren over insecten en een insectenhotelletje maken om mee naar huis te nemen. IVN Swentibold assisteerde enkele CNME’ers om
deze activiteit in goede banen te leiden. 68 kinderen bouwden hun eigen insectenhotelletje. In de rest van het pand waren ook activiteiten, georganiseerd
door de Dierenbescherming.

Grote belangstelling tijdens de Open Dag: 1500 bezoekers; 68 kinderen maakten een insectenhotel
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De cijfers van de projecten in een grafiek

Let wel: het aantal groepen van STEM werd zes maal bezocht. De groepen
voor de Grensmaaslessen, Fietsen voor Bomen en de Boomwerkdagen
werden twee maal bezocht. Deze getallen kun je dus eigenlijk verzesvoudigen
resp. verdubbelen, dat geeft een realistischer beeld van de tijd die besteed is
aan het project.

inkomsten uit projecten
€ 7.800,00
€ 6.154,00
€ 9.311,00
€€ 12.875,00

€ 62.400,00

STEM-activiteiten

Waterschapactiviteiten

Boomfeestdagactiviteiten

Zwerfafval

Bijdragen scholen

Grensmaaslessen*
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Overige zaken

NLDoet
De landelijke actiedag NLDoet is benut voor ordening in de opslagruimtes. De stellingkasten met lesmateriaal zijn opnieuw ingedeeld. De indeling is nu
volgens een systeem dat in kaart is gebracht. Deze kaarten hangen naast de deur. Elke gebruiker kan nu moeiteloos opzoeken waar materialen te vinden zijn
èn opgeborgen dienen te worden. Inspiratie voor dit systeem werd opgedaan tijdens een bezoek aan de Onderwijs Werkplaats van CNME Maastricht en
regio.

Nieuwsbrief CNME
In 2018 verschenen 7 nieuwsbrieven van CNME De Rollen. Deze worden verstuurd naar alle leerkrachten van het basisonderwijs in de regio, naar VOdocenten, bestuurders, partners, collega-NME’ers en overige belangstellenden. Op de maillist staan een kleine 1100 namen. Door de nieuwsbrief worden
mensen geïnformeerd over de activiteiten, ontwikkelingen en wederwaardigheden van het CNME.

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, kinderdagverblijven, scholen uit de regio Susteren–Echt en IVN-ers doen
incidenteel een beroep op het CNME voor het lenen van materiaal of voor het uitvoeren van een activiteit.

Scholing CNME-medewerkers
De consulent en de coördinator volgden een training over het vergroenen van schoolpleinen. Tevens bezocht de coördinator een aantal landelijke
bijeenkomsten, gericht op netwerken, professionalisering, kennisuitwisselingen en voorlichting.

Dit zijn in een notendop de highlights van CNME De Rollen in 2018.
April 2019, 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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