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Geachte docent, 

Hierbij ontvangt u de OnzeSchooltuin catalogus voor het seizoen 2014. Wij 

streven er naar om u en de leerlingen een zo goed mogelijk schooltuin-

seizoen te laten beleven. Daarom zijn al onze producten met zorg  

uitgekozen.  

 

Op de website OnzeSchooltuin.nl kunt u veel informatie vinden over het  

aanleggen en onderhouden van een schooltuin. Aan het raadplegen van 

deze website zijn geen kosten verbonden en ook leerlingen kunnen hier 

meer informatie vinden voor spreekbeurten en/of andere opdrachten die 

gekoppeld zijn aan het schooltuinseizoen.  

 

Mocht uw school niet over voldoende ruimte beschikken voor een  

volledige schooltuin: niet getreurd! U kunt uw leerlingen toch een volledig 

seizoen in de tuin meegeven door middel van de vierkantemetertuin.  

Op www.OnzeVierkantemetertuin.nl kunt u alle informatie rustig door-

lezen. Daarnaast hebben wij speciale zadenpakketten en boeken  

beschikbaar die u kunnen ondersteunen bij de aanleg van een  

vierkantemetertuin.  

 

Ook voor de kleuters hebben wij tuinproducten beschikbaar. Bij kleuters 

leggen wij de nadruk op verwondering. Hierbij proberen wij de zintuigen 

van de kleuters te stimuleren. Meer informatie over de kleutertuin kunt u 

vinden op www.OnzeKleutertuin.nl. 

 

Speciaal voor de groepen 5 t/m 8 hebben wij ook een website en nieuws-

brief met natuurthema’s in brede zin beschikbaar: OnzeNatuur.nl. Op deze 

site komen maandelijks actuele thema’s aan de orde op het gebied van 

voedsel en gezondheid, energie en water, natuur- en milieueducatie, de 

land– en tuinbouw en natuurlijk de schooltuin. U kunt zich op 

www.OnzeNatuur.nl ook inschrijven voor de gratis nieuwsbrief.  

 

Nieuw dit jaar: bij alle producten zijn de verzendkosten inbegrepen. 

 

Stichting Visiria , Fostedina 2, 1676 EA Twisk 

telefoon 0227-542464 

E-mail: meedoen@onzeschooltuin.nl 
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Schooltuinproducten - zaden 

Schooltuin basispakket 

Voor slechts €19,95 bent u in het bezit van het schooltuin basispakket.  

Dit pakket bevat 14 soorten zaden voor groenten en kruiden. Ideaal voor 

een wat kleinere schooltuin, maar ook zeer geschikt voor een particuliere 

tuin!  

De zaden zijn: Tuinkers, Koriander, Peterselie, Sugar Snaps peulen,  

Stamslabonen (naaldbonen), Wortelen,  Radijs, Rode Biet, Paksoi, Snijbiet, 

Gemengde snijsla, Courgette, Pottomaat en Suikermaïs. 

Schooltuin klaspakket 

Voor €37,95 heeft u dezelfde zaden als hierboven genoemd, maar nu vaak 

in dubbele aantallen zodat er voldoende is voor een grote schooltuin voor 

een hele klas. Met maar liefst 28 zakjes/doosjes/kokers zaden! 

Schooltuin aanvulpakket 

Voor €12,95 heeft u dit extra zadenpakket met o.a. bijzondere bloemen 

voor het "algemene" deel van de schooltuin al in huis. Natuurlijk kan dit 

pakket ook prima in de particuliere tuin gebruikt worden. Leuk om het 

ontvangstgedeelte van de tuin op te vrolijken en er zijn voldoende  

bloemen om de hele klas te versieren! Met tien soorten bloemen, kruiden 

en spectaculaire vruchten! 

De zaden zijn: Oost-Indische Kers, Dille, Pronkbonen (roodbloeiend),  

Cosmos, Goudsbloemen, Zonnebloemen, Pompoen, Komkommerkruid, 

Zinnia (mooie snijbloem) en Lathyrus (sterk geurende). 
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We hebben voor u een paar zadenpakketten beschikbaar die perfect 

aansluiten op de uitgangspunten van de vierkantemetertuin. Voor de 

goede orde: er zijn ook pakketten voor de "gewone" schooltuin 

beschikbaar. Tussen die pakketten zit duidelijk verschil. Waarom? De 

reden is dat de vierkantemetertuin vaak niet zo diep is. Daar kan veel in 

verbouwd worden, maar niet alles. Waar nodig hebben we de soorten dus 

aangepast.  

Vierkantemetertuin basispakket  

In ons zadenpakket voor de vierkantemetertuin zitten de volgende 

soorten: Rode bietjes, Radijs - ronde soorten gemengd, Tomaat, Wortelen - 

kort, Pak Soi, Komkommerkruid, Dille, Koriander, Peterselie, Gemengde 

Snijsla, Snijbiet (regenboog), Stamslabonen (naaldboontjes), Tuinkers, 

Goudsbloem, Cosmea Mix, Lathyrus Mix, Zinnia Mix. Prijs: €19,95 

 

Vierkantemetertuin klaspakket 

Als alle ca 25 leerlingen van een klas een tuintje aanleggen, bestel dan het 

Klaspakket. U ontvangt dan de bovenstaande zaden met van enkele 

soorten extra zakjes zaden om tekorten te voorkomen. Prijs: €34,95 

Vierkantemetertuin kruidenpakket 

Als u een volledige vierkantemetertuin wilt benutten als specifieke 

(keuken-)kruidentuin: ook daarvoor ligt een pakket klaar. Basilicum, 

Borage, Bieslook, Dille, Koriander, Peterselie, Tuinkers, Thijm, 

Citroenmelisse, Oregano, Munt, Salie en Echte Kamille: het zit allemaal in 

dit pakket. Als sluitstuk voegden we nog toe Radijsjes aangevuld nog met 

Rucola en Snijsla. Prijs: €19,95 

Vierkantemetertuin - Budgetstartpakket  

Compleet pakket met 16 zakjes zaden, met een mix van veeeeel groenten, 

kruiden en bloemen. Met o.a. radijsjes, wortelen, bietjes, tomaten, maar 

ook met boontjes, peterselie en bieslook en diverse soorten bloemen. De 

collectie in dit pakket kan aan wijziging onderhevig zijn! Prijs: € 12,95 

Vierkantemetertuin - zaden 
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We hebben voor u een zadenpakket beschikbaar dat perfect aansluit bij 

deze Kleutertuin. U ontvangt 16 soorten zaden, met bloemen, kruiden en 

een paar soorten groenten. Allemaal afgestemd op hele jonge kinderen. Het 

is gevarieerd, met vele vrolijke kleuren en sluit aan bij gedachten over 

zintuiglijke waarnemingen. M.a.w.: om te zien, te ruiken, te proeven en te 

voelen! Snel resultaten. De soorten zijn daar zorgvuldig op afgestemd. 

U kunt de zaden gebruiken in uw gewone voor- of achtertuin, of binnen de 

schooltuin. Ze zijn zo geselecteerd dat ze ook prima passen binnen een 

vierkantemetertuin.  

Kleutertuin Speciaal zadenpakket  

Als u één of enkele kleine tuintjes aanlegt, dan kunt u met dit pakket 

enkele jaren vooruit. Voor scholen: van de meeste zaden hebt u voldoende 

voor een grote (kleuter-)schooltuin of 10 - 15 vierkantemetertuintjes. 

In ons zadenpakket voor de Kleutertuin Speciaal zitten de volgende 

soorten: 

Mengsel van Pluksla, Radijs, Tomaat, Wortelen, Dille, Peterselie, Selderij, 

Tuinkers, Pronkboon, Juffertje In 't Groen, Zonnebloemen, Oost-Indische 

Kers, Goudsbloem, Cosmea Mix, Lathyrus Mix en Zinnia Mix. Prijs: € 19,95 

 

OnzeKleutertuin - zaden 
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Zadenpakketten voor thuis 

Wilt u de leerlingen in de gelegenheid stellen om ook thuis in een eigen 

tuintje met groenten of bloemen bescheiden aan de slag te gaan?  

Daarvoor hebben we ook oplossingen.  Wij hebben voor u drie pakketten 

samengesteld die speciaal zijn geselecteerd voor thuisgebruik. 

Groenten thuispakket 

Pakket zaden met Radijs, Wortel, Bietjes, Slamix en Tomaten. Even wachten 

op redelijk weer - en dan binnen een maand de eerste oogst! Prijs: €4,95 

Kruiden thuispakket 

Pakket zaden met Dille, Peterselie, Koriander, Bieslook en Basilicum (ook 

voor in pot). Natuurlijke smaakmakers eerste klas! Prijs: €4,95 

Bloemen thuispakket 

Pakket zaden met Cosmos, Juffertje in 't Groen, Lathyrus, Goudsbloemen en 

Zonnebloemen. Lukt altijd - een tuin vol met geuren en kleuren! Prijs: €4,95 

Kids thuispakket 

Een combinatie van de drie thuispakketten aangevuld met extra zaden! 

Prijs: €14,95 

Planten etiketten 

Geel 10 cm lang - per 25 stuks met potlood - alleen als extra bestelling bij 

zadenpakketten. Prijs: € 2,75  

Zaadstrooier 

Om regelmatig en nauwkeurig te zaaien. Instelbaar - alleen als extra 

bestelling bij zadenpakketten. Prijs: €2,75 

Extra Producten 
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Klasproject voor scholen 

Dit is een pakketje zaden voor leerlingen thuis. Je kunt dan immers zelf 

thuis beleven wat het is om groenten en bloemen op te kweken. Niet alleen 

leuk voor de kinderen, maar ook voor de ouders.  

Met ons thuispakketje krijgen de leerlingen groentezaden en bloemenzaden 

mee voor thuis. Daarnaast voegen we los een passend aantal pronkbonen 

toe en ook een paar stamslabonen per leerling. Als de leerling dat thuis zelf 

nog aanvult met een kleine aardappel, en een sjalotje, kleine ui of een paar 

knoflookteentjes, dan ontstaat toch een prachtig beginnerstuintje. 

Ons pakket met alleen maar erkende en gekeurde kwaliteitszaden kost 4,95 

euro per leerling en bevat: radijs, rode bietjes, ronde worteltjes, tuinkers, 

goudsbloemen, lathyrus, pronkbonen (hoge oranje bloeiende klimmers) * 

en naaldbonen *. (* van deze soorten ca. 5 stuks per leerling) 

Aansluitend kunt u in de klas ook experimenten doen. Begin bijvoorbeeld 

met het pronkbonen experiment in een glas met natte watten.  

Zie http://www.onzeklassetuin.nl/proef.php?proef=bonen_(ontkiemen) 

Wijs de leerlingen en ouders ook op de handleiding die we beschikbaar 

hebben - en het moet een succes worden! 

http://www.onzevierkantemetertuin.nl/Downloads/

OnzeVierkantemetertuinDoeboek.pdf   

Let wel, het gaat hier om klasbestellingen. Dit pakket is vanaf 15 eenheden 

verkrijgbaar! 

 

VERKRIJGBAAR VANAF 15 EENHEDEN 

PRIJS PER EENHEID: €4,95 

Stichting Visiria 



Naam School: __________________________________________________________________________ 

 

Naam Besteller: __________________________________________________________________________ 

 

Adres:  __________________________________________________________________________ 

 

Postcode:______________ Plaats: _______________________________________________________ 

 

Bestelformulier 

_____ X Schooltuin basispakket à €19,95 

_____ X Schooltuin klaspakket à €37,95 

_____ X Schooltuin aanvulpakket à €12,95 

_____ X Vierkantemetertuin zadenpakket à €19,95 

_____ X Vierkantemetertuin klaspakket à €34,95 

_____ X Vierkantemetertuin kruidenpakket à €19,95 

_____ X Vierkantemetertuin Budgetstartpakket à €12,95 

_____ X Kleutertuin zadenpakket à  €19,95 

_____ X Groenten thuispakket à €4,95 

_____ X Kruiden thuispakket à €4,95 

_____ X Bloemen thuispakket à €4,95 

_____ X Kids thuispakket à €14,95 

_____ X 25 planten etiketten à 2,75 

_____ X Zaadstrooier à €2,75 

_____ X Klasproject voor scholen 

Stuur dit formulier op naar: Stichting Visiria, Fostedina 2, 1676 EA Twisk 

Of bestel via onze webshop: www.VisiriaWebshop.nl 


