
Gratis veldwerkset (t.w.v. € 69,-)
& lessuggestieboek mee naar huis!

3e Conferentie Biologie Basisonderwijs
Vrijdag 8 oktober 2010
Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK, Leiden
Prijs: 217 euro p.p.

Een dag vol seks, zaden en eitjes
met o.a. 

André van Lammeren, universitair hoofddocent plantenbiologie
Jan Hindrik Ravesloot, hoogleraar fysiologie

www.nibi.nl
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Over BLOEMETJES & BIJTJES

Nieuwsflits
De nieuwste ontwikkelingen rondom 
seksualiteit en uitvindingen van de 
natuur. Je bent in een flits up to date! 
Echte wetenschappers zijn aan het woord.

Hoe dieren versieren
Duik in de wondere wereld van balts 
en dierenseks. Wil jij zien hoe de 
voortplanting van een inktvis werkt? Kom 
dan naar deze praktische workshop vol 
versiertrucs en seksorganen van heel 
dichtbij.

Bizarre versiertrucs, seksorganen en flirtende 
planten, hoe zit dat precies? Waarom leggen 
sommige dieren eieren en...hoe behandel je 
seksualiteit op de basisschool? De antwoorden 
krijg je op de 3e biologieconferentie voor het 
basisonderwijs. Als docent fris je je eigen kennis 
op en daarnaast ga je met inspirerende, direct 
inzetbare lesideeën én een gratis veldwerkset naar 
huis. Vrijdag 8 oktober is het zover. Schrijf je snel 
in en zorg zo voor praktische en inhoudelijk sterke 
lessen over voortplanting in jouw natuuronderwijs. 

Ontvangst, Informatiemarkt
Welkom 
Ochtendlezing
Pauze, Informatiemarkt
1ste ronde Workshops
Lunch & Informatiemarkt
2de ronde Workshops
Pauze, Informatiemarkt
3de ronde Workshops
Nieuwsflits
Dinerbuffet 
Dinerlezing
Afsluiting

09.00 -  10.00
10.00 -  10.10
10.10 -  11.10
11.10 -  11.40
11.45 -  12.55
12.55 -  13.55
14.00 -  15.10
15.10 -  15.40
15.45 -  16.55
16.55 -  17.45
17.45 -  19.00
18.30 -  19.00
19.00 -  19.15

8 oktober 2010

WORKSHOPS

LEZINGEN
Ochtendlezing
Door: André van Lammeren, universitair 
hoofddocent plantenbiologie
Wat is nut van seks? Hoe vind je een 
goede partner? Van Lammeren doet ‘s 
ochtends stof  opwaaien over seks en 
voortplanting. In vogelvlucht komen 
diverse levensvormen voorbij zoals 
planten, dieren, bacteriën en schimmels. 
Ook de mens zet hij te kijk.

Informatiemarkt
Tussen de lezingen en workshops 
door ben je van harte welkom op de 
informatiemarkt. Hier vind je het 
nieuwste lesmateriaal, handzame 
lesideeën en inspirerende activiteiten.

PROGRAMMA

meer info en inschrijven:  
www.nibi.nl > basisonderwijs

Speuren naar sporen
Doen paddestoelen ook aan seks? Dat 
kom je te weten in deze workshop 
waarin je samen met een deskundige 
gids naar buiten gaat om paddestoelen 
te bestuderen. Na afloop ben je zelf  
paddenstoelenexpert.

CSI met maden
Gezocht: CSI-detective. Zaak: de 
geheimzinnige dood van de hond van de 
buren. Wanneer stierf  de hond? Wilde 
iemand de hond kwaad doen? De insecten 
van de plaats delict hebben het antwoord. 
Wie lost het raadsel op? 

Dinerlezing
Door: Jan Hindrik Ravesloot, hoogleraar 
fysiologie
Zijn dieren ook verliefd? In het lichaam 
gebeurt er van alles als je op een roze 
wolk zit. Jan Hindrik Ravesloot kan je 
precies vertellen wat. Zo zitten vlinders in 
je buik niet alleen in je buik, maar ook in 
je hersenen.

Flirtende planten
Planten kunnen niet naar een feestje om 
een partner te zoeken. Toch komen hun 
zaadcellen en eicellen bij elkaar. Daarna 
leggen ze hun kinderen te vondeling. Hoe 
doen ze dat? Ga actief  aan de slag met 
voortplanting en zaadverspreiding. 

Lentekriebels
Seks behandel je niet op de basisschool. 
Of  toch wel? Ontdek hoe je voor elke 
groep passende lessen geeft over liefde 
en seksualiteit. Rutgers Nisso geeft een 
voorproefje op de spraakmakende “Week 
van de Lentekriebels”.     

Een ei hoort erbij 
Een vernuftige uitvinding van de natuur: 
het ei. Een bevruchte eicel komt niets 
te kort. Welk slimme eigenschappen 
heeft het ei? Bestudeer eieren en 
doe spannende experimenten onder 
begeleiding van een echte eierdeskundige.


