Handleiding voor leerkrachten van basisscholen in gemeente
Lingewaard

De digitale NME-gids voor het reserveren van al uw natuurlessen buiten
Welkom! Fijn dat u ook dit jaar weer gebruik wilt maken van de NME-lessen, die
wij in opdracht van gemeente Lingewaard verzorgen.
De lessen zijn bij ons uitsluitend te reserveren via de digitale NME-gids die dag en nacht
online te bereiken is.
Op onze vernieuwde website (https://www.lingewaardnatuurlijk.nl) hebben wij u het
inloggen gemakkelijker gemaakt.
U hoeft alleen maar te kiezen voor NME.

Daarna komt u op de pagina speciaal voor de leerkrachten: NME-lessen.

Vanaf hier kunt u doorklikken naar de NME-gids die dag en nacht online te bereiken is.
Om in te loggen heeft u uw gebruikersnaam/nummer en wachtwoord nodig, dat u eerder is
verstrekt.
Ook vindt u daar een link naar deze handleiding en links naar onze laatste nieuwsbrieven.
U kunt ook direct naar ons reserveringssysteem door hier te klikken:
https://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/nmegids.php?aanbieder=lw

U ziet dat er op diverse manieren gezocht kan worden. U kunt zoeken op: groepsniveau,
maar ook op lesmethode en hoofdstuk. Daardoor is meteen zichtbaar hoe onze
natuurbelevings-les aansluit op uw eigen lessen op school. Zoekcombinaties zijn ook
mogelijk. Als u géén zoekcriteria opgeeft wordt al het materiaal getoond.
Bovendien is er een mogelijkheid om direct naar ons complete aanbod te gaan, via de knop
<aanbod tonen>
Dan komt u in het scherm waar al onze lessen te zien zijn. Als u op een willekeurige les naar
keuze klikt worden alle details zichtbaar.
Voor de leerlingen van het speciaal onderwijs wordt het niveau van de les aangepast aan
de doelgroep.

Als u een geschikte les heeft gevonden klikt u op <reserveer> of <inloggen>

Vul de 4 cijferige gebruikersnaam in en daarna het wachtwoord en klik op: <aanmelden>
Er wordt een nieuw scherm geopend waarin gevraagd wordt om uw schoolgegevens en
groepen toe te voegen en/of te wijzigen. Hier vindt u ook onze algemene voorwaarden. (zie
ook bijlage 1 hieronder)

De jaarlijkse controle van de algemene gegevens hoeft slechts 1 x per school en per
schooljaar uitgevoerd te worden.
De NME-contactpersoon houdt de schoolgegevens actueel.
Daarna kunt u rechtstreeks de les van uw keus reserveren via de knop [reserveer].

In ieder scherm ziet u rechtsboven een blauwe helpknop. Hiermee kunt u uitleg
over het betreffende scherm opvragen.
Voor het maken van een reservering hebben we de gegevens van uw groep nodig. Deze kunt
u het beste ieder schooljaar vooraf invullen bij de [schoolgegevens]. Bij het reserveren kiest

u vervolgens een gewenste lesdatum en tijd.
Wij vinden het belangrijk dat er direct contact is tussen de natuurgids en de leerkracht.
Het digitale systeem zorgt dat er een voorlopige bevestiging in uw mailbox komt en dat er
een mail naar de betrokken natuurgids gestuurd wordt. Deze gids zal u per mail laten weten
of de les door kan gaan en vanaf dat moment is de les definitief vastgelegd.
Na iedere reservering ontvangt u binnen 24 uur een bevestigingsmail.
U kunt via de knop [bestellingen] in het overzichtsscherm zien welke reserveringen er dit
jaar voor uw school geplaatst zijn, en of deze al zijn ingepland.
Zeventien dagen voor de besproken les ontvangt u een herinnering waarin alle relevante
gegevens nogmaals terug te lezen zijn. U heeft dan nog tijd om de hulp-ouders op de hoogte
te stellen en uw laatste voorbereidingen te doen. Indien noodzakelijk kunt u contact
opnemen met de natuurgids waarvan de naam en telefoonnummer in de herinneringsmail
worden vermeld.
De gemeente Lingewaard wil graag dat iedere leerling tijdens zijn schoolloopbaan minimaal
achtmaal een natuurles bij ons volgt. Dat zijn 8 onvergetelijke ervaringen. Die gunnen wij elk
kind.
Voor inhoudelijke ondersteuning, zoals vragen of suggesties over het aanbod zelf kunt u
contact opnemen met educatie@lingewaardnatuurijk.nl
Bijlage: Algemene voorwaarden NME-gids van stichting Lingewaard Natuurlijk
Met vriendelijke groet,
Rietje van Dalen
NME-coördinator Stichting Lingewaard Natuurlijk
telefoon: 0481 462663
Bijlage 1
Algemene voorwaarden NME-gids van stichting Lingewaard Natuurlijk
Aanmelding
Scholen melden zich aan via www.lingewaardnatuurlijk.nl U kunt gedurende het hele schooljaar
inschrijven, maar tot uiterlijk vier weken van tevoren. Leerkrachten die een bepaalde les reserveren
komen via email direct in contact met de betreffende gids. Als de gids bevestigt dat de les door kan
gaan is de boeking definitief. Bij wijzigingen of annuleringen neemt de leerkracht contact op met de
gids om samen te onderzoeken of er een alternatieve datum beschikbaar is.

Wij adviseren de leerkrachten om de jaarplanner van de school te raadplegen en zelf te checken of
de datum die hij / zij wil reserveren uitkomt met het jaarrooster van de school. Indien u een andere
aanvangstijd voor de middagexcursie wenst, kunt u uw voorstel bij de reservering aangeven. Onze
gids zal samen met u naar een oplossing zoeken.
Afmelding
Afmelding voor lessen door scholen kan tot uiterlijk 14 dagen voor de geboekte datum. De afmelding
vindt plaats bij de betreffende gids.
Meldt u zich niet tijdig af, dan staat onze gids letterlijk voor niets in de kou. Wij werken met
gekwalificeerde gidsen die hun vrije tijd inleveren om met uw kinderen aan het werk te gaan.
Betaling
Activiteiten in het basispakket zijn voor scholen kosteloos.
Veiligheid en Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor de leerlingen tijdens de lessen ligt bij de school.
Verantwoordelijkheid school t.a.v. lessen
•

Lessen zijn bestemd voor groepen van maximaal 30 leerlingen.

•

Per les wordt aangegeven hoeveel hulpouders er nodig zijn. Zij hebben een actieve rol
tijdens de les.

•

Het is de verantwoordelijkheid van de school dat deze begeleiders ingewerkt worden.

•

De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de leslocatie.

Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: educatie@lingewaardnatuurlijk.nl

