Educatieve info van het NIOO – linkjeslijst...
Films

•
•
•
•

De film over het NIOO en het bijzondere gebouw (die we vorige week ook gekeken hebben):
https://www.youtube.com/watch?v=D4qRp2RpyPM
Het onderzoek wat we doen, uitgelegd op de open dag in oktober 2016 en met commentaar
van kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=_VXxZpAi8cg
En meer filmpjes op ons YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/user/NIOOKNAW
De Klokhuis-aflevering over ons ‘kringloopgebouw’: http://www.hetklokhuis.nl/tvuitzending/2896/Kringloopgebouw

Ecofactsheets

•
•
•
•

Alles over Poep = Goud staat op https://nioo.knaw.nl/nl/poep-goud. De ecofactsheet vind je
ook al als bijlage bij deze mail.
Ecotech bij het NIOO - de natuur als voorbeeld:
https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/downloads/EcotechbijhetNIOO.pdf
Persoonlijkheden bij dieren:
https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/downloads/Ecofactsheet%20persoonlijkheid.pdf
En meer op https://nioo.knaw.nl/ecofactsheets

Games

•

Er staat er nu 1 online (zo goed als klaar, komt nog docenteninfo bij).
Climate Pursuit, om zelf te ervaren als plant of dier wat klimaatverandering met je doet:
www.climatepursuit.nl
Wil er iemand testen in zijn/haar klas?!

Posters

•
•

De Poep = Goud poster:
https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/downloads/poep%20%3D%20goud.pdf
De andere drie posters (Plant = Stroom, Warmte = Koude en Meidoorn = Prikkeldraad) zijn
ook te downloaden: zie de linkerkolom op https://nioo.knaw.nl/ecofactsheets.

En ook leuk

•

•
•
•
•
•

De Bodemdierendagen: www.bodemdierendagen.nl (in oktober 2017 ook weer!!). En
‘paspoorten’ van bodemdieren zijn te vinden op https://nioo.knaw.nl/nl/onbekendeschatten-onder-onze-voeten (zie kolom links)
Citizen science of hoe mensen kunnen helpen bij het doen van onderzoek:
https://nioo.knaw.nl/nl/citizenscience
Wat gebeurt er in een nestkast (met QR-codes een route uit te zetten, in het bos of op het
schoolplein): www.nioonestkast.nl
Meer dierecologie op: https://nioo.knaw.nl/nl/dierecologie-4all
Overzicht bodemtransplantatie in Nederland: www.nioo.knaw.nl/bodemtransplantatie
Dokter Ecologie die al je vragen beantwoordt met een knipoog naar de natuur:
https://www.facebook.com/Dokter-Ecologie-189295104464475/, blogs op
https://nioo.knaw.nl/nl/dokter-ecologie

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bodem
Biodiversiteit
Biomimicry
Epigenetica
Evolutie
Ecosysteemdiensten
Gedrag
Klimaatverandering

•

Kringlopen (maar dan niet saai...): je kunt de case Poep = Goud als context gebruiken om
kringlopen en het belang van bepaalde elementen te behandelen. Wedden dat je dan meer
de aandacht hebt?
Leren van de natuur
Microbiologie, microbioom
Natuurherstel
En meer...

•
•
•
•

Contact:
Froukje Rienks
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Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW)

Versie 15 februari 2017

