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Gooi, Vecht- en Eemstreek

Geacht College,

Met vriendelijke groet.
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U ontvangt apart per e-mail een deelname-overzicht en het jaarverslag 2020 zodra dit beschikbaar is. 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een positieve beslissing.

In 2020 heeft boerderij-educatie vanwege de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden. Wij vragen 
daarom toestemming om de toegekende cofinanciering voor 2020 door te schuiven naar 2021. Voor dat 
jaar vragen wij dan ook geen nieuwe bijdrage aan.

Hierbij vragen wij de gemeente Huizen voor 2021 weer een basisbijdrage van €2800 voor de 
organisatie van de regionale NME-wijzer Gooi en Vechtstreek. Het platform is deze zomer geheel 
vernieuwd en nu te bereiken via www.omgevingseducatie.nl/nmewiizer. Het biedt aan de scholen het 
overzicht en mogelijkheid tot inschrijven bij aïle aanbieders in de regio met educatieve activiteiten over 
natuur, duurzaamheid en erfgoed.

Ook andere educatieve activiteiten zijn niet of beperkt doorgegaan. Aanvankelijk hadden 11 
basisscholen in Huizen (85%) ingeschreven op het NME-aanbod. Door de corona-sluiting in het 
voorjaar en de beperkingen die nog steeds gelden, hebben 7 (54%) scholen daadwerkelijk activiteiten 
uitgevoerd en lesmaterialen geleend.

De bosuitjes (natuurbeleving dichtbij school) zijn door Huizer schoten aangevraagd, maar slechts 
enkele konden worden uitgevoerd. Deze werden in 2020 gecofinancierd door de Vrienden van het 
Gooi en Rabobank Gooi en Vechtstreek.
Samen met de GAD ontwikkelden we educatie rond de thema’s afvalscheiding en compost. Deze 
lessen worden in schooljaar 2020-2021 ook weer via de NME-wijzer aan de scholen in Huizen 
aangeboden. De GAD financiert de coördinatiekosten en gastlessen.

- De duurzame leerlijn Wonderwel Gooi en Vechtstreek (lesprogramma techniek en duurzaamheid) is 
tot en met 2020 uitgevoerd met financiële steun vanuit de regionale energietransitie. Vanaf 2021 
betalen de scholen zelf de kosten voor de lessen. In Huizen maakt o.a. De Tweemaster gebruik van 
dit programma.
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Leren over cultureel erfgoed, natuur en duurzaamheid
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