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Component schooltuinen 

In 2019 hebben we op verschillende manieren samengewerkt met een groot aantal scholen. Er zijn 6 

scholen waar we, min of meer permanent, aanwezig waren met een uitgewerkt lesprogramma. Op 

de Padre Luis Diez del Pozo school was onze steun in de eerste plaats gericht op de productie van 

groente voor de eetzaal. Andere scholen hebben  via een aantal workshops ondersteuning 

ontvangen om de activiteiten in hun schooltuin voort te zetten of op te starten. 

School Klas Totaal aantal 
leerlingen 

Lesfrequentie 

Obispo Anaya 2a, b, en c  116 Elke 14 dagen 

Jesus 1b, 2a, 2c, 6a 
(voortgezet onderwijs) 

129 Wekelijks 2 klassen gedurende 
een half schooljaar 

Compañia de Jesus 1b, 2a, 2b,en 6b 
(voortgezet onderwijs) 

158 Wekelijks 

San Vicente de Paul 2a, 3a en 5a 
(voortgezet onderwijs) 

87 Wekelijks 

Peter Travesi 4a, 4b, 5a en 5b 71 Wekelijks 

Branko Petricevic 4a, 4b, 5a, 5c, 6b en 6c 143 
 

Elke 14 dagen 3 klassen 
gedurende een half schooljaar 

Totaal  704  

  

Obispo Anaya en Jesus zijn beide scholen die dicht bij het projectgebied liggen waar we ons op 

concentreren met de familiemoestuinen. Daarom hebben we er voor gekozen de samenwerking met 

hen dit jaar voort te zetten. De Compañia de Jesus school is de ochtendschool op dezelfde locatie als 

Jesus. Deze school heeft vorig jaar een aantal gastlessen gekregen om nu als nieuwe school met 

wekelijkse lessen mee te doen aan het project.  

 

 

 

 

 

 

 

Jesus en Compañia de Jesus, twee scholen waarvan de schooltuinen naast elkaar liggen 

San Vicente de Paul en Peter Travesi zijn de andere nieuwe scholen, waarbij San Vicente de Paul 

gelegen is in de wijk Mineros San Juan, waar met de familiemoestuinen de meeste aandacht naartoe 

gaat. De directeur van Peter Travesi heeft in het verleden op een andere school (San Jines) met ons 

gewerkt. Hij heeft eind 2018 contact gezocht om met zijn nieuwe school mee te doen en na een 

aantal gastlessen in 2018 is de school dit jaar als nieuwe school toegevoegd aan het project.  
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De schooltuinen van San Vicente en Peter Travesi 

Branko Petricevic heeft vorig jaar eveneens opnieuw contact met ons gezocht. Aangezien de school 

de schooltuin heel serieus neemt en gericht om ondersteuning vroeg, hebben we besloten dit jaar 

zowel Obispo Anaya als Branko Petricevic te ondersteunen waarbij we om de week van school 

wisselen. De Branko Petricevic school heeft een manier gevonden om de ouders actief te betrekken 

bij de tuin en heeft zelfs een openluchtklaslokaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schooltuinen van Branko Petricevic en Obispo Anaya 

Het reguliere lesprogramma voor de leerlingen bevat de volgende thema’s: gezonde voeding, het 

kiezen voor een optimale locatie voor een moestuin en het plannen ervan, grondbewerking, inzaaien, 

irrigatie en zorg voor de tuin, verschillende soorten bodembemesters, composteren, natuurlijke 

plaag- en ziektebestrijding, wormencompost, stadsmoestuin, recycling, oogsten, waterbesparing en 

de verticale tuin. 

De theorie wordt hierbij zoveel mogelijk ondersteund door het oefenen van de behandelde lesstof in 

de tuin bij het praktijkgedeelte van de lessen. Bovendien wordt de theorie ondersteund met 
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opdrachten en experimenten. Zo hebben we een zelfgemaakte gieterwedstrijd, inzaaien en zorgen 

voor zelfgemaakte plantenbakken , we doen een germinatieproef en we observeren de verschillende 

soorten bodems en bemesters. 

Op Peter Travesi en Obispo Anaya hebben we beide semesters salade kunnen bereiden met 

producten uit de tuin. Op de Compañia de Jesusschool hebben we dit alleen in de eerste helft van 

het schooljaar kunnen doen. Door gebrek aan goed water geven op de Jesusschool, een mierenplaag 

en veel overlast van vogels (we hebben nu in plaats van een schaduwnet een anti-vogelnet 

opgehangen), was het helaas niet mogelijk om salade te bereiden met producten uit de tuin. De 

kinderen hebben wel een aantal gewassen kunnen oogsten en mee naar huis genomen. Op de San 

Vicente school in Mineros San Juan hebben we helaas door gebrek aan ondersteuning van de 

directeur, desinteresse van de docenten en gebrek aan goed water geven gedurende het schooljaar 

niets kunnen oogsten. 

School Oogst Compost 
Obispo Anaya Peterselie 2kg, sla 14kg, bladspinazie 

23kg, Boliviaanse spinazie 10kg, 
snijbiet 17kg 

30 kg geoogst en actieve 
composthoop  

Jesus Courgette 3kg, stampompoen 2kg, 
peterselie 3kg, sperziebonen 3kg, 
snijbiet 1 kg, bladspinazie 0,5 kg, 
lente-ui 0,5 kg, rode tuinmelde 0,35 
kg, (bladgewassen zijn grotendeels 
opgegeten door de mieren) 

Leerlingen hebben weinig materiaal 
meegenomen om te composteren. 
Bij de start van het nieuwe 
schooljaar verwachten we goede 
compost aan te treffen. 

Peter Travesi Peterselie 1kg, sla 0,5kg, snijbiet 17kg, 
bladspinazie 6kg, koriander 1 kg, 
Boliviaanse spinazie 20kg, rode 
tuinmelde 6,5kg, sperziebonen 2,5kg 

Compost was nog niet voldoende 
afgebroken. Bij de start van het 
nieuwe schooljaar verwachten we 
goede compost aan te treffen 

Compañia de Jesus Courgette 5kg, snijbiet 17,5kg, 
peterselie 3kg, sla 10kg, rode 
tuinmelde 3kg, bladspinazie 11kg, 
koriander 0,5 kg 

40 kg, actieve composthoop en 
wormencompost geïnstalleerd 

San Vicente Geen oogst Leerlingen hebben weinig materiaal 
meegenomen om te composteren 

Branko Petricevic Zeer gevarieerde oogst uit eigen 
beheer schooltuin 

Composthoop wordt niet gekeerd en 
breekt hierdoor traag af. 
Wormencompost geïnstalleerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composthoop op de Compañia de Jesusschool en salade op de Obispo Anayaschool 

 



4 
 

Lesprogramma  

Door de sociale onrust na de verkiezingen eind oktober werd ons lesprogramma abrupt 

onderbroken. Toen eind november de rust weer keerde hebben de scholen nog 1 of 2 weken les 

gehad om het schooljaar af te kunnen ronden. Deze periode was zo hectisch dat er geen ruimte meer 

was om het schooltuinprogramma af te ronden met een tweede theorieexamen. We hebben vlak 

voor de vakantie nog wel de tuinen ingezaaid met maïs en verschillende bonensoorten. Als in de 

vakantieperiode de regen gunstig was gevallen, dan hadden deze gewassen zich goed kunnen 

ontwikkelen. Bonen verbeteren  de grond omdat ze stikstof uit de lucht aan hun wortels binden. De 

gedachte was dan ook vooral om de grond te verbeteren en niet zozeer om tot oogsten te kunnen 

komen. 

De leerlingen hebben halverwege het schooljaar een schriftelijk examen gedaan. Daarnaast zijn ze 

beoordeeld op het beheer van hun eigen zelfgemaakte plantenbakken (die thuis verzorgd worden) 

en ze kregen een praktijkcijfer voor de inzet bij de praktijkwerkzaamheden in de tuin en de interesse 

waarmee gft-afval meegenomen is voor de gezamenlijke composthoop. Zoals elk jaar beslissen de 

leraren zelf met welk gewicht ze het cijfer meewegen in de beoordeling van de leerlingen. De 

schooltuinactiviteiten worden opgenomen bij het vak natuurwetenschappen. 

Op de Compañia de Jesus en Branko Petricevic zijn we gestart met wormencompostering (omdat de 

composthoop goed verzorgd werd en er compost beschikbaar was voor de wormen). We hopen dat 

de wormen in een redelijk grote hoeveelheid compost de zomervakantieperiode (in onze winter) 

overleefd hebben. 

Op de San Vicente de Paul school hebben we 25 bougainvilles geplant om het schoolterrein te 

verfraaien met bloemen, zodat dat dat ook zijn weerslag heeft in de wijk Mineros San Juan. De 

andere reden dat we voor deze klimmers gekozen hebben is dat na verloop van tijd de bougainville 

kan helpen om de omheining van de school te verbeteren: de doornen aan de plant kunnen 

voorkomen dat mensen makkelijk over de muur klimmen om het schoolterrein te betreden. 

Workshops voor onderwijzend personeel en ouders 

We hebben in 2019 op een drietal scholen een workshop voor leraren verzorgd: 

School Workshop Aantal leraren 

Compañia de Jesus Zorg voor het milieu en scheiden van afval 30 

Branko Petricevic Wormencompostering 20 + directeur 

Peter Travesi verticale tuinen  15 

Totaal  65 + directeur 

 

Ondanks het herhaaldelijk aankaarten bij de schooldirecties van de overige scholen om workshops in 

te plannen is het niet gelukt om dat te realiseren. We hadden ook gepland om tegen het einde van 

het schooljaar (oktober/november), bij de start van de lente, nog een aantal workshops/lezingen te 

geven aan ouders over de familiemoestuin. We wilden mensen enthousiasmeren om in het meest 

gunstige seizoen te starten met een moestuin thuis. Echter, door de sociale onrust rondom de 

verkiezingsuitslag en de beperkte bewegingsvrijheid die daardoor ontstond, was hier geen ruimte 

meer voor. We gaan er wel vanuit dat een groot aantal leerlingen de donatie van zaden aan het 

einde van het schooljaar aangrijpen om tijdens de vakantie zelf thuis een tuintje te beginnen. Zoals 

elk jaar hebben alle leerlingen een zakje met 5 soorten groente (radijs, snijbiet, peterselie, sla en 

stampompoen) gekregen bij de afsluiting van het schooljaar. Dit keer hebben we er ook een lesfolder 

over de voedingswaarde van de verschillende gewassen aan toegevoegd. 
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Schooltuin en eetzaal op de Padre Luis Diez del Pozo school 

Op deze school hebben we de schooltuin ondersteund vanuit het oogpunt dat er zoveel mogelijk 

groente geproduceerd moest worden voor de eetzaal. Christian, één van onze teamleden, was 

daarom één tot vaak zelfs twee keer per week aanwezig op de tuin om te helpen. 

Op deze manier is er op de dinsdagochtenden gewerkt met de basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 

6, en gedurende een aantal maanden is er op de zaterdagochtenden gewerkt met leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs uit groep 4, 5 en 6. In 2019 hebben in totaal 206 leerlingen deze specifieke 

schooltuinlessen, gericht op de productie voor de eetzaal, gevolgd. 

Ook hebben we op deze school een schooltuincommissie in het leven geroepen om zo met enige 

regelmaat overleg te kunnen voeren met alle betrokken leraren, de portier, de kokkin en de 

directeur, die soms bijgestaan werd door iemand van de ouderraad.  Het was voor ons een goede 

ervaring om met een schooltuincommissie te werken en daardoor regelmatig een aantal zaken aan 

de orde te kunnen stellen. Zo’n commissie vraagt een extra tijdinvestering van iedereen op de school 

en het zal niet makkelijk zijn om dat op alle scholen in te stellen. Aangezien we de Padre Luis Diez del 

Pozoschool ook financieel steunen was het makkelijker om dit verzoek in te dienen.  

Zeker als de tuin dient om groente te produceren voor consumptie is het belangrijk om samen te 

zoeken naar een zo optimaal mogelijk beheer. Maar het blijft natuurlijk een schooltuin en dat houdt 

in dat de beschikbare tijd voor de tuin beperkt is en er vrijwel uitsluitend onder schooltijd in gewerkt 

wordt. Dit maakt een optimaal beheer van de tuin onmogelijk. Echter, dankzij een goede inzet van 

iedereen is er dit jaar voor het eerst een significante hoeveelheid groente geoogst voor de eetzaal. 

Vanaf juni werd er steeds meer geoogst uit de schooltuin. In totaal is er zo’n 15,5kg snijbiet, 6,5kg 

radijs, 10,5 kg spinazie, 25kg ui en 4kg bladselderij geoogst. Daarnaast was er ook, in kleinere 

hoeveelheden, wortel, tomaat, paprika, aubergine, komkommer, stampompoen, rode biet, 

basilicum, munt, sla, koolraap en kool. Deze groente zou 1040 Bolivianos (136 Euro) waard geweest 

zijn als die verkocht zou zijn op de centrale markt. De waarde van biologische groente ligt eigenlijk 

een stuk hoger en is bovendien voedzamer en smakelijker dan de groente die op de markt verkocht 

wordt. Het is nog steeds noodzakelijk om de eetzaal financieel te blijven ondersteunen, maar het laat 

tegelijkertijd zien dat de schooltuin wel degelijk zelf bij kan dragen aan het reduceren van de kosten. 

Indien in 2020 de schooltuin wat sneller van start gaat, we blijven inzetten op een grotere 

verantwoordelijkheid van de school zelf én de irrigatie goed wordt opgepakt dan kan de productie 

van groente aanzienlijk verhoogd worden voor het schooljaar 2020. 

 

 

  

De oogst én wat groente op het bord die er anders niet geweest zou zijn 
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Gedurende het schooljaar hebben we ook 140 kilo compost geoogst, wormencompostering 

geïnstalleerd en ongeveer 30 m schaduwnet opghangen (deels verticaal tegen het hek om de kracht 

van de laaghangende zon te breken en de tuin te beschermen). Daarnaast hebben we het 

druppelirrigatiesysteem dat gedoneerd was door de stichting April verbeterd (de lekken zijn gedicht) 

en we hebben een grotere watertank geplaatst: een volle tank kan de tuin nu een week irrigeren. 

Verder is er het goede nieuws dat de dakoverdekking van het sportveld aangelegd is. Dit dak moet 

regenwater op gaan vangen voor de twee door stichting April geïnstalleerde watertanks. Er is dus 

voldoende potentieel aanwezig om in 2020 de groenteproductie verder te verhogen mits de 

interesse en inzet van het lerarenteam gewaarborgd blijft. 

   
Grotere watertank en het druppelirrigatiesysteem 

 

Schooltuinen op scholen uit voorgaande jaargangen en verzoeken van nieuwe scholen 

 

 

 

School Team Alerta 
Verde 

Klassen Aantal leerlingen  Aantal  workshops  

Villa Graciela Christian 3, 4 en 5 66 2  

Santa Mónica 
Christian 2a, 2b en 3a 90 1 (en 

voorbereidend 
bezoek) 

Quintina Perez Erika/Christian 2a en 2b 67 4  

Inmaculada 
Concepción 

Erika 5a 32 4  

Republica de 
México 

Christian 4a en 4b 48 2  

San Jinez Christian 6a en 6b 24 4  

Guillermo Urquidi Christian 4a, 5a en 6a 45 2  

Santa Maria 
Micaela 

Christian 2a, 2b, 3a en 5a 132 4  

Esclavas del 
sagrado corazon 

 2 t/m 5 a en b (7 
leerlingen per klas) 

56 4  

El Salvador 
 6a en 6b prim 75 3 (vooral gericht op 

de siertuin) 

Totaal   635  

Van de scholen uit voorgaande jaren zijn het vooral Villa Graciela, Santa Maria Micaela, Santa Monica 

en Inmaculada Concepcion die nagenoeg zelfstandig de tuinen in stand te houden. Het zijn 

bovendien scholen die de tuin combineren met hun Sociaal Productieve Project om zo meer gewicht 

aan de schooltuin te kunnen geven.  
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De scholen Esclavas del sagrado corazon en El salvador hebben een verzoek ingediend om in 2020 als 

nieuwe schooltuinschool wekelijks mee te mogen doen aan het project. Via Facebook heeft een 

leraar van de Cornelio Fernandez school contact met ons gezocht met het verzoek om ook mee te 

mogen doen. Dit is de middagschool op dezelfde locatie als Villa Graciela. We hopen deze drie 

scholen in 2020 in ons programma op te kunnen nemen.  De kans op een succesvolle schooltuin 

wordt over het algemeen groter als de school zelf om ondersteuning heeft gevraagd. 

Geleerde lessen 

 Sinds vorig jaar zijn we gestart met het gebruik van informatieborden in de tuinen, vooral op de 

scholen waar we als stichting ons schooltuinproject uitvoeren. Dit jaar hebben we bovendien in 

een aantal tuinen de muren of omheining geverfd. Meer aandacht voor dit visuele aspect van de 

schooltuin zorgt voor een grote stap voorwaarts. De schooltuin krijgt op deze manier een 

prominentere plaats op het schoolterrein en wordt zichtbaarder voor iedereen. 

 

 
Obispo Anaya school met verschillende informatieborden en geverfde muren 

 

 Dit jaar hadden we relatief veel scholen met voortgezet onderwijs die meededen met het 

project. De samenwerking was moeizaam. Het probleem is dat de klassen voor alle vakken 

andere leraren hebben, waardoor de docent die betrokken is bij de schooltuin maar een paar uur 

per week les heeft met de klas. De overige docenten ondersteunen de schooltuin niet. Dit zorgt 

voor complicaties in de irrigatie van de tuin. Er kan namelijk alleen water gegeven worden vóór 

schooltijd of in de pauze, terwijl bij de basisschoolklassen met een vaste leraar nogal eens tijd 

vrijgemaakt wordt om water te geven onder schooltijd. Daarnaast is het moeilijk om bij het 

voortgezet onderwijs tijdstippen te vinden waarop wat extra’s gedaan kan worden voor de tuin. 

 Op de San Vicente de Paul school heeft de directeur de grootste moeite om zijn lerarenteam aan 

te sturen. Wij denken dat hij zich min of meer verplicht voelde om mee te doen aan het 

schooltuinprogramma omdat stichting April 2 grote watertanks voor de opslag van regenwater 

geplaatst had. Zelf heeft de directeur weinig affiniteit met de schooltuin. Deze desinteresse bij de 
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leidinggevenden heeft helaas ook een negatieve uitwerking op de leerlingen: de schooltuin werd 

bijzonder slecht onderhouden. Indien er elke week geen of te weinig water gegeven wordt, is het 

met één bezoek per week van ons team niet voldoende om een funcionerende schooltuin op te 

zetten. Dit jaar gaan we weer proberen of we met het basisonderwijs kunnen werken, omdat we 

dan in ieder geval leraren hebben die nagenoeg de hele dag hun eigen klas les geven. De 

directeur stond er in eerdere instantie op dat we met het voortgezet onderwijs de tuin opzetten. 

Aangezien de school midden in onze wijk ligt waar we een zo groot mogelijk impact willen 

bereiken (Mineros San Juan) hopen we de samenwerking voort te kunnen zetten en zullen we 

blijven zoeken naar een manier om wel een succesvolle schooltuin op te kunnen zetten.  

 De Peter Travesi school heeft grote stappen gezet in de infrastructuur van de tuin en er was een 

goede inzet om tot resultaten te komen. Dit kwam vooral door het enthousiasme van de 

directeur (die bij ons een verzoek ingediend had om mee te kunnen doen aan het project). De 

school kon ook rekenen op ondersteuning van de ouders bij het opzetten van de omheining van 

de schooltuin. Dit laat zien dat ondersteuning van de ouders echt een pluspunt is voor een 

succesvolle schooltuin. Helaas zijn er veel scholen (grotendeels in de Zona Sur) die de grootste 

moeite hebben om de ouders bij de school te betrekken, niet alleen op schooltuingebied maar 

ook op andere vlakken. In de armere wijken zijn gezinnen in het algemeen te druk om dagelijks 

voldoende inkomsten te vergaren voor het gezin en daardoor heeft ouderbetrokkenheid bij de 

school een erg lage prioriteit. 

 Op de Padre Luis Diez del Pozo school hebben we het afgelopen schooljaar, dankzij goede 

medewerking van de directeur en enthousiasme onder de leraren, eindelijk een redelijke 

hoeveelheid groente kunnen oogsten uit de schooltuin. We hopen deze stijgende lijn in 2020 

voort te zetten en we zullen daarbij blijven werken met de schooltuincommissie om samen te 

plannen en te evalueren. 


