
  

 

 

 

Strippenkaart 

De opdracht (wat ga je doen of onderzoeken?): 
Je gaat meehelpen met diverse onderdelen op de boerderij, namelijk: 

 Dieren verzorgen 

 Een tuinklus 

 Helpen met het begeleiden van een basisschool les 

 Helpen met het begeleiden van een naschoolse activiteit 
 

Tijdsinvestering (hoeveel uur heb je totaal nodig?): 
De strippenkaart is een stageopdracht die verspreid wordt over meerdere weken. De diverse onderdelen 
kunnen op een dag door elkaar lopen. Dit is afhankelijk van wat er moet gebeuren in een week en of er 
lessen of naschoolse activiteiten zijn gepland.  

 Dieren verzorgen      overige uren  

 Een tuinklus       5 uur 

 Helpen met het begeleiden van een basisschool les   3 uur  

 Helpen met het begeleiden van een naschoolse activiteit 2 uur 
 

(Gewenst) eindresultaat (wat wij verwachten om tot een goede afronding te komen): 

 Dieren verzorgen 

Je helpt de boerin met het voeren van de dieren. Het schoonmaken van de hokken. De dieren naar buiten 
en naar binnen brengen. Netjes houden van de boerderij; denk aan vegen, spinraggen en onkruid wieden. 
Ook zorg je ervoor dat bezoekers zich welkom voelen, je zegt ze vriendelijk gedag en beantwoord evt. 
vragen of verwijst ze door naar een vaste medewerker. Je werkt samen met andere vrijwilligers en staat 
onder begeleiding van de boerin. Soms zijn er extra klusjes wat betreft het verzorgen van de dieren, daar 
help je de boerin bij. Een actieve houding is een must. 

 Een tuinklus 

Wat voor klus dit wordt is geheel afhankelijk van het seizoen. In de lente zal het bijvoorbeeld een 
snoeiklus zijn, zomer o.a. water geven zijn, in de herfst bladeren vegen en de kas opruimen, in de winter 
iets uitzoeken en voorbereiden voor de lente. We werken met een tuinkalender en de klus zal in overleg 
met de tuinvrijwilligers uitgekozen worden. 

 Helpen met het begeleiden van een basisschool les 

Je helpt de boerin-juf met het klaarmaken van de ruimte voor ontvangst van de klas. Begeleid de kinderen 
met de opdrachten en helpt weer opruimen. Je volgt de aanwijzingen van de boerin-juf. Een enthousiaste 
en actieve houding is gewenst. 

 Helpen met het begeleiden van een naschoolse activiteit 



 

Er zijn diverse naschoolse activiteiten. In overleg kiezen we er een met je uit. Je helpt de juf dan 
voorbereiden, het begeleiden van de kinderen en opruimen. Een enthousiaste en actieve houding is 
gewenst. 

 
Voorbeelden van tuinklussen: 

Tuinklussen oktober en november 

WEIDES 

 Strooi verse varkensmest op de boomspiegels rond de fruitbomen. 

 Maai het gras deze maand voor de laatste keer. 

 Verticuteer het gras om het meer lucht te geven en het viltige laagje (dood gras/mos) te verwijderen. 

 Hark bladeren van het gras om gele plekken te voorkomen. 

 Steek de graskanten nog een keer bij, zodat de weides strak de winter ingaan. 

ONDERHOUDEN 

 Veeg blad bijeen en breng naar de composthoek voor bladcompost. 

  Laat de regentonnen leeglopen en koppel ze af. 

 

 


