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Voor wie is de visles bestemd?

leren de kinderen met
Voorafgaand aan de visexcursie
vis op een goede manier
behulp van een kunstvis hoe je een
in kleine groepjes onder
onthaakt. De kinderen doen dat
de lokale hengelsportverbegeleiding van vrijwilligers van
naar het viswater om
eniging. ’s Middags gaan ze op weg
gen: zelf vissen dus! Maar
het geleerde in de praktijk te bren
voor de natuur hebben,
eerst spreken we af dat we respect
ndelen en weer terugzetten
de vissen voorzichtig zullen beha
en.
en dat we geen rommel achterlat

Ouders maken het verschil!

heeft de vismeester hulp
Voor de visexcursie in de middag
n bij het vissen. Daarvoor
nodig om de kinderen te begeleide
elsportvereniging, maar
vragen we vrijwilligers van de heng
at een visles pas kan
die zijn niet altijd beschikbaar. Omd
begeleiders in de middag
doorgaan wanneer er voldoende
(groot)ouders, die kunnen
zijn, vragen we de school om hulp
rs kan een visles doorgaan,
vissen. Bij minimaal vijf vrijwillige
dus elke ouder telt!

De vislessen en het lespakket zijn
gericht op de groepen
7 en 8 van de basisschool. Ook scho
len voor speciaal
onderwijs komen in aanmerking:
in overleg kunnen we
dan kijken welke groepen les krijg
en en eventueel het
niveau aanpassen.

Wat verwachten wij van u?

Eigenlijk alleen dat de school ons
een klas met
enthousiaste leerlingen en bij voor
keur enkele vissende
hulp(groot)ouders levert. Aan de
visles zijn voor de school
geen kosten verbonden en alle beno
digde materialen
nemen wij zelf mee.

Visles aanvragen
Heeft uw school ook interesse in
een visles? Kijk dan
voor meer informatie op www.viss
enschool.nl of neem
gewoon direct contact met ons op.
Wij kunnen al uw
vragen beantwoorden en met u een
afspraak voor een
visles en visexcursie maken.

re sp ec t vo or de na
tu ur

Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Tel. (030) 605 84 00
www.sportvisserijnederland.nl

08018 01-02 Sportvisserij NL Folder ‘Visles op basisschool’.indd 1

25-03-19 16:28

Contact met de natuur is fantastisch!
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De visles in het kort

Vissen met de klas
Sportvisserij Nederland heeft sam
en met vrijwilligers van aangesloten hengelsportverenigingen
en federaties inmiddels aan
tienduizenden kinderen visles gege
ven. Al die kinderen hebben
even een kijkje kunnen nemen in
die fascinerende onderwaterwereld. Maar ze hebben ook iets
geleerd over de vissen en de
sportvisserij en meer respect voor
de natuur gekregen. En de
meesten hebben ook nog vis geva
ngen tijdens een visexcursie!
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