
AANBOD EDUCATIEVE DIENSTEN
Activiteiten en uitleenmateriaal voor scholen

2022 - 2023

Schoolhoeve
De Campagne

Natuur- en milieueducatie
De Ruigte



De wereld van Kina: het Huis

Zee in Zicht - 1.30 uur 
Kei-Cool - 1.30 uur 
Vogels, hoe herken je ze? - 1 uur 
Het Vogelpaleis - 1.30 uur 
STEM: bouw je vliegtuig - 1.30 uur
Voorhistorische zoogdieren - 1.30 uur
Evolutie van de mens - 1.30 uur 
Het menselijk lichaam - 1.30 uur 
‘k Zag 2 beren - 1.30 uur 
Museumzoektochten - 1 tot 1.30 uur
Museumbezoek zonder gids

De wereld van Kina: de Tuin

1001 stippen - 1.30 uur 
Tinkeltuin - 1.30 uur 
STEM: maak je eigen geurwater - 3 uur 
(met pauze)
Lente- of herfstwandeling
 45 min (kleuter) / 1 uur (lager)
Lente- of herfstspeurtocht - 1.30 uur
Paddenstoelen - 1.30 uur
Stuifmeelrace - 1 uur 
Spinnen - Spinsels
 45 min (kleuter) / 1 uur (lager)
 + werkblaadje - 1.30 uur 
De honingbij - 1.30 uur 
Stekken van planten - 45 min
Tuinmateriaal - 45 min 
Zaaien in de serre
 1.15 uur (<15 lln)/ 1.45 uur (>15 lln)
Museumbezoek zonder gids

Schoolhoeve De Campagne

Dieren op de boerderij - halve dag
Van graan tot brood - dag 
Dieren op de boerderij + werken - dag
Poëzieroute ‘Gebabbel en gekakel’ - dag
Moestuinproject ‘Zaaien en aaien’ - dag
Herfstpad Daan de duif - halve dag
Lentepad Saar de slak - halve dag

De Ruigte

NIEUW!
Over stoepplantjes en stadsmussen – 2.30 uur
Herfst in de Gentbrugse Meersen* – 2 uur

Wilde bijen - 2.30 uur 
Herfst in de Bourgoyen - 2.30 uur
Winterflow - 2.30 uur 
Winter in de Bourgoyen - 2.30 uur
Bouw je eigen passief droomhuis - 3 uur
Winter binnenstebuiten - 2.30 uur
Bermen en graslanden - 2.30 uur
Sloten en plassen - 2.30 uur 
Wriemels in het groen**- 3 uur
Lentekriebels** - 3 uur 
Elke druppel telt** - 3.30 uur 
Energie is Watt!** - 3.30 uur 
Activiteiten binnen themaweken
 *Gaat door in de Gentbrugse Meersen
**Gaat door in een groengebied dichtbij jouw
   school of bij jou op school

Kijk op educatievediensten.stad.gent voor meer gedetailleerde en praktische informatie.
Je reserveert er ook eenvoudig online je favoriete activiteiten of uitleenmateriaal.

Basisonderwijs



Secundair onderwijs
De wereld van Kina: het Huis

Kei-Cool - 1.30 uur
Evolutie van de mens - 1.30 uur
Het menselijk lichaam - 1.30 uur
Goede minnaars - 1.30 uur
Museumzoektocht - 1.30 uur
Museumbezoek zonder gids

De wereld van Kina: de Tuin

De honingbij - 1.30 uur
Stekken van planten - 1 uur
Voortplanting bij zaadplanten + wandeling  
 in de tuin: 45 min + 45 min
Spinnen - 1 uur
 + werkblaadje - 1.30 uur
Museumbezoek zonder gids

De Ruigte

Natuurwandeling fauna - flora - beheer
- 2.30 uur
OKAN-workshop Beestig - 2.30 uur 
OKAN-workshop Kruidig - 2.30 uur
Postentocht Yin & Yang - 2.30 uur
Biotoopwandeling - 2.30 uur
Meer dan gras - 2.30 uur
Water leeft - 2.30 uur
Actie in de natuur - 2.30 uur
Themaweek rond WereldWaterDag

Uitleenmateriaal
Zelf aan de slag met je klas? Op educatievediensten.stad.gent vind je heel wat
uitleenkoffers bomvol inspirerend lesmateriaal, voor basisonderwijs én secundair
onderwijs.

Ontdek De Zzzoemkoffer over bijen, De Vleermuizenkoffer, De Gentse Waterkoffer,
De Bos-Hopper-Koffer, De Zintuigtas en nog veel meer.



Wil je jouw leerlingen iets bijleren en ze tegelijk een portie verwondering, spanning,
avontuur en plezier bezorgen?

Ook in het schooljaar 2022-2023 kan je met je klas terecht bij 
De wereld van Kina, Schoolhoeve De Campagne en De Ruigte.

Je kan eenvoudig online je activiteit of bezoek reserveren: educatievediensten.stad.gent
Doorblader het aanbod, maak je keuze en vraag in enkele klikken je bezoek aan.
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