
LESBRIEF 2

 STRIJD MEE VOOR DE EGEL!
Wat kunnen jullie doen voor de egel?

Groep
5, 6, 7 en 8 

Duur
60 minuten

Onderwijs leeractiviteit
MAAK JE SCHOOLPLEIN EGELVRIENDELIJK. 

Doelen
• De leerlingen weten hoe ze egels kunnen helpen.
• De leerlingen weten hoe ze het schoolplein/buurt/tuin egelvriendelijk kunnen maken. 

Werkvorm
• Klassikaal.

Voorkennis
• Checklist (ingevuld tijdens les 1).
• De leerlingen hebben basiskennis over de egel.
• De leerlingen weten welke problemen er zijn m.b.t. de egel.
•   De leerlingen weten waarom de egel een belangrijke thermometer voor de natuur is.  

Zie ook lesbrief 1: ‘Strijd mee voor de egel!’.

Materiaal
• Egelsnelweg sjabloon
•  Knutsel-les: maak een egelsnelweg poortje (zie werkblad ‘Egelsnelwegpoortje maken’).
•  Scharen, kleurpotloden/stiften of verf naar keuze.
•  Schep, zaag, kniptang (afhankelijk van waar jullie het poortje gaan maken).
•  Animatie: ‘De egel’ op OERRR.nl/egel-animatie.
•  Video: ‘Egelsnelweg maken’ op OERRR.nl/egelsnelweg.

http://OERRR.nl/egel-animatie
http://OERRR.nl/egelsnelweg


Vooraf - 10 min: voorkennis activeren
Herhaal de belangrijkste punten uit de vorige les (Lesbrief 1: ‘Strijd mee voor de egel!’) en haal de inge-
vulde checklist er bij. Ga in gesprek met de leerlingen. Bespreek de problemen die egels op het school-
plein ondervinden en hoe ze die kunnen verhelpen. 

 
Kern - 45 min: knutsel-les
Het is belangrijk om aan de andere leerlingen op school, maar ook aan enthousiaste tuinmannen en 
onderhoudsmensen en ouders, te laten zien dat jullie het schoolplein hebben omgetoverd tot een plek 
voor egels. Maak bordjes bij de verschillende egel-acties die de leerlingen hebben uitgevoerd (zie 
werkblad egelsnelwegpoortje maken):

- Rommelhoekjes maken.
- Voedsel en water verzorgen.
- Een doorgang creëren met een zelfgemaakt bordje voor een egelsnelweg.
- Een plek voor de winterslaap maken (zie lesbrief 3: ‘Egelhotel’).

Op deze manier wordt het initiatief bekend en kunnen mensen er rekening mee houden. Gebruik hier-
voor de werkbeschrijving ‘Egelsnelweg maken’ en bekijk de video op OERRR.nl/egelsnelweg.

Hebben jullie op school een plek ontdekt waar eigenlijk een doorgang voor de egel zou moeten zijn? 
Zoek dan contact met de conciërge om samen met hem/haar een doorgang van 13x13 cm voor de egel 
te maken. Let op: zorg dat de randen van de doorgang glad zijn. Dan kan de egel zich niet verwonden 
aan scherpe randjes. Hoe langer de egelsnelweg, hoe beter! Vraag daarom de buren van de school of ze 
meedoen. En de buren van de buren. En de buren van de buren van de buren. Maak van de hele buurt 
een grote egelsnelweg! 

Afsluiting - 5 min
Vraag de leerlingen ten slotte wat ze hebben geleerd van de les. Geef Ouderbrief 2: ‘Strijd mee voor de 
egel!’ mee naar huis. Vertel dat het heel belangrijk is om de egel te blijven helpen. Thuis kunnen ze deze 
acties ook ondernemen. Via OERRR.nl kunnen ouders een gratis actiepakket bestellen waarmee de 
kinderen ook thuis aan de slag kunnen. Dat pakket zit vol leuke verrassingen om de egels te helpen.

http://www.OERRR.nl/egelsnelweg
http://OERRR.nl

