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Beste directie, NME-coördinator, leerkracht, 
 
Het nieuwe Educatief Aanbod voor schooljaar 2018 – 2019 staat online! Ook 
het komende schooljaar kun je weer kiezen uit een breed aanbod aan lessen, 
leskisten, excursies en projecten. We nodigen je van harte uit om ons aanbod te 
bekijken. Kijk hiervoor op www.weizigt.nl en klik vervolgens op Scholen, Primair 
Onderwijs. 
 
Beleving is onmisbaar  
Bij Weizigt zetten we in op in op ervaringsgericht leren. Wij geloven namelijk dat dit 
onmisbaar is willen we kinderen op laten groeien tot betrokken volwassenen die 
duurzame keuzes maken en zo bijdragen aan een duurzamere wereld.  
 

 
 
Educatief Aanbod – schooljaar 2018 – 2019 
Hieronder vind je een overzicht van het aanbod voor komend schooljaar. 
 
Lessen 
 
Les Thema Periode Leerjaar 
Aquaramales  Water Tot juni 2018 5 t/m 8 
Bij de bijen op bezoek Natuur Mei & juni 5 & 6 
Draai je wijzer Natuur en Water Sept, okt, april t/m juni 1 t/m 6 
Energie? Natuurlijk Duurzaam! Duurzaamheid Oktober t/m december 5 t/m 8 
Waterproef Water Sept & okt, mei & juni 7 & 8 

Nieuw reserveringssysteem 
Met ingang van aankomend schooljaar werkt Weizigt met een nieuw 
reserveringsysteem. Alle uitleg over het reserveren in dit nieuwe systeem vind je op 
onze website. Hierbij ontvang je je nieuwe inlognaam en wachtwoord: 
Inlognaam: 
Wachtwoord: 
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3314 BH Dordrecht 
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Leskisten 
 
Leskist Thema Periode Leerjaar 
Bakker Natuur in de stad Het hele jaar 1 t/m 8 
Bizzy de bij Natuur in de stad Het hele jaar 1 t/m 4 
Bodemdiertjes Natuur in de stad Het hele jaar 5 & 6 
Energieke Scholen Energie Het hele jaar 7 & 8 
Over de Pot en de Put Afval en Water Het hele jaar 1 t/m 8 
Paddenstoelen Natuur in de stad Het hele jaar 1 t/m 4 
Water leeft! Doe-kisten Natuur en Water Het hele jaar 1 t/m 8 

 
Excursies 
 
Excursie Thema Periode Leerjaar 
Rioolwaterzuivering WSHD Afval en water Tot juni 2018 6 t/m 8 
Afval- & energiecentrale HVC Afval en energie Tot juni 2018 8 

 
Inschrijven met ons nieuwe reserveringssysteem 
Enthousiast geworden? En een keuze gemaakt? Ga dan naar www.weizigt.nl. Daar 
vind je in het digitale aanbod meer informatie over het aanbod en het reserveren 
van een educatief product. 
 
Ga als volgt te werk: 

 Ga naar www.weizigt.nl; 
 Ga naar het menu Scholen en klik op Primair Onderwijs; 
 Klik op de button Naar het aanbod; 
 Je kunt nu het hele aanbod Natuur- en Duurzaamheidseducatie inzien. Heb 

je je keuze gemaakt? Log dan in met de nieuwe gegevens die je van ons in 
deze brief ontvangen hebt en reserveer een educatief product; 

 Als de aanvraag definitief is, ontvang je een bevestiging van Weizigt met 
een ingeroosterde datum; 

 Geef eventuele wijzigingen en/of annuleringen tijdig door.  
 
Let op! Sommige lessen zijn erg gewild. Hoe eerder je reageert, hoe meer kans je 
hebt dat de gewenste les en periode nog vrij zijn. Wil je dus zeker zijn van een 
plekje voor jouw klas, schrijf je dan voor 17 september in. 
Heeft je school nog geen gebruikersaccount? Neem dan contact op met 
Duurzaamheidscentrum Weizigt via educatieweizigt@dordrecht.nl of telefonisch: 
(078) 770 82 00. 
 
Ben je op zoek naar een les, leskist of activiteit op het gebied van duurzaamheid? 
Dan ben je bij Duurzaamheidscentrum Weizigt aan het juiste adres! 
 
We hopen je snel te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Duurzaamheidseducatie 
Duurzaamheidscentrum Weizigt 


