
De visexcursie begint met het maken van een vistuigje. 

De kinderen doen dat in kleine groepjes onder begelei-

ding van vrijwilligers van de lokale hengelsportvereni-

ging. Daarna gaan ze op weg naar het viswater om het 

tuigje in de praktijk te testen: vissen dus! Maar eerst 

spreken we af dat we respect voor de natuur hebben, de 

vissen voorzichtig zullen behandelen en weer terugzet-

ten en dat we geen rommel achterlaten.

Voor wie is de visles bestemd?

De vislessen en het lespakket zijn gericht op de groepen 

7 en 8 van de basisschool. Ook scholen voor bijzonder 

onderwijs komen in aanmerking: in overleg kunnen we 

dan kijken welke groepen les krijgen en eventueel het 

niveau aanpassen.

Wat verwachten wij van u?

Eigenlijk alleen dat de school ons een klas met enthou-

siaste leerlingen levert. Aan de visles zijn voor de school 

geen kosten verbonden en alle benodigde materialen 

nemen wij zelf mee.

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

Visles op uw school?
Heeft uw school ook interesse in een visles? Kijk di t igje
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Contact met de natuur is fantastisch!  

De waterkant oefent een magische aantrekkings-

kracht uit op kinderen. Wie heeft er niet in zijn jeugd 

langs de slootkant gelopen, met een hengel of een 

netje, op jacht naar een bijzondere vangst? Een sala-

mander, een stekelbaars, kikkervisjes. Wie herinnert 

zich niet de verwondering over het leven onder de 

waterspiegel? Vissen is een fantastische manier om 

kinderen in contact te brengen met de natuur. Maar 

ook om kinderen te leren genieten van het buiten zijn, 

ze te vertellen over de wondere onderwaterwereld en 

ze respect bij te brengen voor planten en dieren. 

Vissen is spanning en ontspanning tegelijk. De span-

ning van het spel en het onbekende, de ontspanning 

van het even lekker tot rust komen. Een gezonde 

tegenhanger van games, computers en tv.

De visles in het kort

Het programma bestaat uit twee delen: ruim een uur 

biologie – de visles – en twee uur visexcursie. ‘s Ochtends 

komt in de visles aan bod welke vissen in Nederland 

leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder 

water kunnen ademen en allerlei visvragen die de kin-

deren zelf bedenken. Hoe groot is de grootste vis die je 

in Nederland tegen kunt komen? Wat is een blauwneus? 

Hoe oud kan een snoek worden? Hoe planten palingen 

zich voort? Op al die vragen kun je antwoord krijgen in 

de visles.

Tijdens de visles krijgt iedere leerling een lespakket 

van Sportvisserij Nederland, dat bestaat uit een leuk 

en leerzaam werkboek en een drietal zoekkaarten over 

waterplanten, waterdiertjes en vissen. Met het werkboek 

kan de leerkracht met de leerlingen nog een aantal les-

sen aan de slag.

t d t is fantastisch!

sen aan de slag.

i l i het kort
Vissen met de klas
Sportvisserij Nederland heeft samen met vrijwilligers van 
aangesloten hengelsportverenigingen inmiddels aan duizen-
den kinderen visles gegeven. Al die kinderen hebben even een kijkje kunnen nemen in die fascinerende onderwaterwereld. 
Maar ze hebben ook iets geleerd over de vissen en de sportvis-serij en meer respect voor de natuur gekregen. En de meesten hebben ook nog vis gevangen met hun zelfgemaakte vistuigje!

Vissen met de klas

leerzaam

wondere onderwaterwereld


