AANBOD Educatieve Diensten
basisonderwijs 2017-2018

Beste,
Gent heeft heel wat troeven in huis om kinderen en jongeren op een meeslepende manier kennis te laten
maken met natuur en geschiedenis. De vergeetput in het Gravensteen of een van de meest vogelrijke
natuurgebieden van Vlaanderen: Gent heeft het allemaal.
Een sterk milieubewustzijn en engagement zijn belangrijker dan ooit. De beste manier om dat te bereiken?
Kinderen zo veel mogelijk laten genieten van de natuurpracht. Ook een sterk historisch inzicht zorgt ervoor
dat we onze wereld meer gaan waarderen.
Veel kinderen en jongeren groeien op in de stad en krijgen nog te weinig de kans om zich te verwonderen
over natuur en milieu. Stad Gent blijft daarom investeren in een educatief aanbod.
De wereld van Kina, Schoolhoeve De Campagne, de School van Toen en NME De Bourgoyen vormen samen
de Educatieve Diensten van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van de Stad Gent. Hun
kerntaak: scholen ondersteunen in hun pedagogische en didactische taken door een actueel, boeiend en
interactief educatief aanbod te creëren met de focus op ervaringsgericht leren.
In deze brochure vind je het aanbod voor het schooljaar 2017-2018 voor kinderen en jongeren uit heel
Vlaanderen. Veel leesplezier!
Elke Decruynaere,
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Stad Gent

Ontdek ons ruim aanbod aan educatieve activiteiten.
Om te reserveren verwijzen we naar de contactgegevens / contactpagina’s van de organiserende dienst.
Je vindt in deze brochure ook informatie over het aanbod van onze partners
het Vredeshuis en Het Beroepenhuis vzw.

Inhoudstabel basisonderwijs:
DE WERELD VAN KINA: HET HUIS
1. Kei-Cool
2. Zapland
3. Voorhistorische zoogdieren
4. Vogels
5. Dieren bewegen
6. Filosoferen
7. ‘k Zag 2 beren…
8. Evolutie van de mens
9. Het menselijk lichaam
10. Dicht en schrijf
DE WERELD VAN KINA: DE TUIN
1. 1001 stippen
2. Tinkeltuin
3. Lentespeurtocht
4. Herfstspeurtocht
5. Paddenstoelen
6. Brood-je-gezond
7. Spinnen-spinsels
8. De Honingbij
9. Stekken van planten
10. Lieve heersbeestje,

SCHOOLHOEVE DE CAMPAGNE
1. Boerderijkoffer
2. Dieren op de boerderij
3. Natuurleerpad lente – Suzie de slak
4. Natuurleerpad herfst – Dappertje
de duif
5. Poëzieroute: Hier speel ik met een
dier
6. Boerderijwerk + ponyrit
7. Brood op de plank
8. Groenten van eigen kweek
9. Moestuinproject
10. Vertel met plezier over je dier
11. Van schaap tot draad
DE SCHOOL VAN TOEN
1. De klas van toen
2. Gekleurd verleden
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE DE
BOURGOYEN
1. Energie is Watt!
2. Elke druppel telt

3.
4.
5.
6.
7.

Bouw je eigen passief droomhuis
Grasshopper
Bijen
Winterflow
Seizoenen in de Bourgoyen

VREDESHUIS
BEROEPENHUIS
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De wereld van Kina: het Huis
Mineralen, fossielen, insecten, schelpen,
vogels,… Doorheen de jaren groeide onze
collectie uit tot een ware schat.
We presenteren die collectie op een frisse en
kindvriendelijke manier. Dat maakt van het
Huis een spannend avonturenboek waarin je
steeds verder kunt lezen.

Achter elke hoek begint een nieuw hoofdstuk
en ontdek je weer andere schatten. Vogels
bekijken terwijl ze stilzitten? Dat kan ook!

www.dewereldvankina.be
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De wereld van Kina: het Huis
Sint-Pietersplein 14, 9000 Gent
tel. 09 244 73 73
kinahuis@stad.gent

Kei - Cool
Kleuter + Lager onderwijs
Kunnen stenen smelten?
Hoe verschuiven aardplaten?
Het antwoord op deze vragen vind je in
Kei-Cool. Gesteenten getuigen in een zingend
portret over hun ontstaan.
Ook hun gebruik als bouwmateriaal zie je hier.

Honderden mineralen lokken je verderop
naar de collectiekamer. Als een echte geoloog
ontdek je verderop de eigenschappen
van mineralen: vorm, hardheid, kleur,
magnetisme,…
Bewonder in de schatkamer de glinsterende
juweeltjes en fluorescerende mineralen.

www.dewereldvankina.be
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Zapland
Kleuter + Lager onderwijs
Van de machtige dino’s,
over de zee tot
de kriebelende insecten…
in deze tentoonstelling zap je
van het ene thema naar het andere.

Het is boeiend om te ontdekken wat de
kenmerken van dino’s zijn, welke dieren er in
de Noordzee leven en hoe insecten aangepast
zijn aan de biotoop waarin ze leven.
Je bepaalt zelf of je voor één enkel thema kiest
of doorheen de zaal zapt.

www.dewereldvankina.be
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Voorhistorische zoogdieren
Kleuter + Lager onderwijs
Fossielen, ze prikkelen je fantasie.
Wanneer leefde dit dier? Hoe zag zijn habitat
eruit? Wat at hij? Wie waren zijn vijanden?
Leefden dino’s samen met sommige zoogdieren?

Ben je benieuwd naar het antwoord op deze
vragen dan krijg je hier zeker een antwoord.
De tijdschaal met de ontwikkeling van het
leven op aarde, de mammoet, de holenbeer,
de wolharige neushoorn en het reuzenhert
stofferen dit verhaal.

www.dewereldvankina.be
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Vogels
Kleuter + Lager onderwijs
In het museum kan je op verschillende
manieren iets leren over vogels en de biotopen
waarin zij leven. In tientallen diorama’s kan je
opgezette vogels bewonderen.
Aan de vorm van de snavel kan je afleiden wat
ze eten, soms verklapt de kleur van de veren
iets over het geslacht van de vogel.

Je komt alles te weten over de soorten veren
en hun functies. Ben je benieuwd hoe de eerste
vogel eruit zag?

www.dewereldvankina.be
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Dieren bewegen
Lager onderwijs
Rondom ons zien we heel wat dieren.
Er zijn er die in het water leven, anderen leven
op het land. Sommige hebben een skelet, andere
weer niet. Een ding hebben ze gemeenschappelijk:
ze moeten overleven.
Om te overleven moet je kunnen bewegen. Dit is
nodig om je voedsel te vinden, bij je soortgenoten
te zijn maar ook om te vluchten bij gevaar.

Het voortbewegen kan op heel uiteenlopende
manieren gebeuren: zwemmen, vliegen,
zweven, fladderen, kruipen en lopen.
Hoe dieren precies aangepast zijn kom je te
weten tijdens deze rondleiding.

www.dewereldvankina.be
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Filosoferen
Lager onderwijs
Weet jij wat filosoferen is? Filoso-wadde?
Filosoferen is gewoon denken.
Denken over alles. Het leuke aan filosoferen is
dat er geen foute antwoorden bestaan want
niemand kent het goede antwoord.

Is er meer verleden of is er meer toekomst?
Heeft er altijd tijd bestaan? Wanneer is iets
echt? Wie ben ik? Ben je altijd jezelf?
Bestaat het niks en is nu al voorbij? Moeilijke
vragen, leuke vragen, vragen zonder einde,
vragen zonder antwoord of vragen met heel
veel antwoorden.

www.dewereldvankina.be
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‘k Zag 2 beren…
Kleuter + Lager onderwijs
Een bereleuke tentoonstelling over seksualiteit
en relaties voor kinderen. Kleuters en kinderen
kunnen wel eens nieuwsgierig worden als de poes
jongen krijgt of als het eigen gezinnetje uitbreiding
neemt.
Ze stellen dan heel wat vragen en als volwassene
vind je niet altijd het gepaste antwoord.

Wij hebben de oplossing in huis. Breng een
bezoek aan onze interactieve tentoonstelling.
Op een speelse manier worden vier grote
thema’s behandeld: lichaam, voortplanting,
seksualiteit en relaties.
Er is ook aandacht voor alle mogelijke
gevoelens die kinderen hierbij hebben.

www.dewereldvankina.be
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Evolutie van de mens
Kleuter + Lager onderwijs
Je mag niet denken dat de moderne mens er
onmiddellijk gekomen is. Hij is het resultaat
van een lange evolutie van mensaap tot Homo
sapiens sapiens.
De eersten in de rij kunnen we niet echt mens
noemen omdat ze meer trekken hadden van de
aap dan van de mens. Vanaf de Homo habilis
zie je een duidelijke ontwikkeling naar de
lichaamsbouw en het gezicht van de huidige
mens.

Het verhaal van deze ontwikkeling wordt
geïllustreerd aan de hand van mooie
tekeningen, afgietsels van schedels en
stenen werktuigen.

www.dewereldvankina.be
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Het menselijk lichaam
Kleuter + Lager onderwijs
Je lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen.
Cellen vormen weefsels. Weefsels vormen op hun
beurt organen. Elk orgaan heeft in ons lichaam
een belangrijke taak te vervullen.
Je hart klopt al van voor je geboren wordt.
Het pompt je bloed doorheen je lichaam. Zo
bereiken zuurstofgas en voedingsstoffen alle
delen van je lichaam en krijgen je cellen de nodige
energie.
Je longen leveren de zuurstof.

Deze twee organen zijn zo belangrijk dat ze
beschermd worden door de borstkas, een deel
van het skelet.
In twee zalen van het museum wordt het
verhaal van de verschillende stelsels en hun
wisselwerking in de kijker gezet.

www.dewereldvankina.be
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Dicht en schrijf – gedichten
doorheen het Huis.
3e graad lager onderwijs
De natuur is een wondere wereld vol bizarre,
mooie, ongelofelijke schepsels. De stoere dino’s
en de breekbare vleugels van de vlinders.
De enorme variatie aan schelpen en vogels.
Het wonderlijke leven is soms nauwelijks onder
woorden te brengen. Tijdens de tocht door het
museum zullen niet alleen de dieren maar ook
de gedichten je betoveren. Al snel merk je dat
poëzie niet alleen over de maan en de liefde
gaat.
Ook over slakken en krokodillen is er ooit iets moois
geschreven. Het blijft niet alleen bij lezen natuurlijk.
Je krijgt opdrachtjes waardoor je zelf aan het schrijven
gaat. Het begin is niet zo moeilijk maar je fantasie
tegenhouden en stoppen met schrijven is een andere
verhaal. Breng je ganzenveer, potlood of mooiste pen
mee en laat de dichter in je los.

www.dewereldvankina.be
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Nieuw in schooljaar 2017-2018
STEM-activiteit voor 2e graad lager onderwijs
Bouw je eigen vliegtuig
Meer info: www.dewereldvankina.be

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS
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De wereld van Kina: de Tuin
In De wereld van Kina: de Tuin vind je een
opmerkelijke levende collectie bestaande uit
meer dan duizend inheemse plantensoorten
en drie bijenkolonies.
Een twintigtal levende vogelspinnen zijn de
blikvanger in de spinnenzaal. Groene vingers
kunnen zaaien en stekken in de serre. In
de Tinkeltuin, een zintuigentuin, ontmoet
je Flor en de elfjes. Binnen vertellen we je
iets meer over bijen, spinnen, planten en
paddenstoelen.
De tuin is een getrouwe reconstructie
van de oudste heemtuin van België.
Miniatuurlandschappen met kenmerkende
flora (het bos, de duiden, de heide,…) en
kunstmatige groeperingen van planten,
verfplanten, keukenkruiden,… vormen een
harmonieus geheel.

www.dewereldvankina.be
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De wereld van Kina: de Tuin
Berouw 55, 9000 Gent
tel. 09 225 05 42
kinatuin@stad.gent		

1001 stippen
Kleuteronderwijs
Zelfstandig bezoek zonder gids.
Kleuters ontdekken de magische wereld
van paddenstoelen onder begeleiding van
de leerkracht(en). Enzo de eekhoorn vergezelt
hen op hun tocht door het bos en geeft uitleg
bij elke uitdaging. Een doe-tentoonstelling
met reuzegrote paddenstoelen en
reuzeleuke opdrachtjes.

Wist je dat er paddenstoelen bestaan die lijken
op een fietszadel, een oor en een voetbal?
En wist je dat er paddenstoelen in de duinen
groeien? Er groeien zelfs paddenstoelen onder
water in een rivier!

www.dewereldvankina.be
21

Tinkeltuin
Kleuteronderwijs
Van 1 april tot 15 oktober.
De Tinkeltuin is een zintuigentuin die
onderverdeeld is in vijf verschillende
subtuintjes met een pergola
als centraal vertrekpunt. Elk tuintje is in een
andere stijl ingericht, er hoort telkens een elfje
bij en er staat één zintuig centraal.
Via leuke opdrachtjes ontdekken kleuters
de prachtige plantenwereld.
De Tinkeltuin straalt een sprookjesachtige sfeer
uit. Tovenaar Flor betoverde de vijf elfjes.
Wil je hen helpen? Misschien kan je de
betovering ongedaan maken…

www.dewereldvankina.be
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Lentespeurtocht
2e graad Lager Onderwijs
Van 1 april tot 20 juni
Na een inleiding in de zaal Plant Aardig-Plant
Beeldig speuren de kinderen in groepjes in
de tuin.

De delen van een bloem en hun functie,
de bestuiving, het onderscheid tussen boom,
struik en kruid, de windrichtingen, ruiken en
voelen aan kruiden komen aan bod.

www.dewereldvankina.be
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Herfstspeurtocht
2e graad Lager Onderwijs
Van 21 september tot 31 oktober
Na een inleiding in de zaal ‘Plant Aardig Plant Beeldig’ gaan de kinderen in groepjes
speuren in de tuin.

In de herfst komen de plantendelen en
hun functie, bladval en bladvormen, vruchten
herkennen en het onderscheid tussen boom,
struik en kruid aan bod.

www.dewereldvankina.be
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Paddenstoelen
2e en 3e graad Lager Onderwijs
Wat zijn zwammen? Vanwaar komt de naam
paddenstoel? Waarmee voeden zwammen
zich? Wat is de link tussen insecten en
paddenstoelen? Wat is de giftigste paddenstoel
van België?

Op al deze vragen krijg je hier een antwoord.
Laat je verwonderen door de wereld van de
fungi! Nadien kan je een werkblad met mooi
fotomateriaal invullen.

www.dewereldvankina.be
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Brood-je-gezond
2e en 3e graad Lager Onderwijs
Een mini-tentoonstelling over brood. Je
leert over het groeiproces van graan, de
ingrediënten van brood, verschillende soorten
brood, de warme en de koude bakker en over
gezonde voeding.
Na het bekijken van een film los je de vragen
op in de werkbundel. De antwoorden vind je
terug op de wagentjes.

www.dewereldvankina.be
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Spinnen-spinsels
Lager Onderwijs
Maak kennis met onze collectie levende
vogelspinnen. Letizia de Goliathvogelspin is
dé grootste spin ter wereld.
Kom haar bewonderen! De gids geeft de
nodige uitleg en antwoordt op al je vragen.

In de tentoonstelling Spinnen-Spinsels krijg
je een overzicht van de spinnen en hun
verwanten. Je ontdekt hoe een mannetje
een vrouwtje verleidt, hoe spinnen vervellen
en hoe de webben in de loop der tijden
evolueerden.

www.dewereldvankina.be
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De Honingbij
Kleuter + Lager onderwijs
Ken je het verschil tussen een bij en een wesp?
En wat is precies een raat, een dar en een pop?
En hoe maakt een bij nu eigenlijk honing?
En waarom sterft een bij nadat ze ons steekt?

De tentoonstelling is het hele jaar door te
bezichtigen. Van mei tot september kan je
achter glas een levend bijenvolk bewonderen.

www.dewereldvankina.be
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Stekken van planten
Kleuter + Lager onderwijs
Van april tot en met september
Planten kunnen zich vermenigvuldigen
zonder tussenkomst van zaden. Die wijze van
voortplanting wordt ongeslachtelijk genoemd.
Stekken is hier één voorbeeld van.
Bij de ongeslachtelijke voortplanting groeit
een deel van de plant (stengel, blad, wortel…)
uit tot een nieuwe plant. De nieuwe plant
heeft net dezelfde eigenschappen als de
moederplant.
Maak een keuze uit planten zoals
citroengeranium, slaapkamergeluk of
spiraalvrucht.
De gids legt uit hoe je te werk gaat. Nadien
mag je je eigen stekje meenemen naar school.

www.dewereldvankina.be
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Lieve heersbeestje,
Kleuteronderwijs
De kleuters stappen binnen in de wereld van
het lieveheersbeestje. In een decor van gras en
bloemen gaan ze, net als het lieveheersbeestje,
op zoek naar bladluizen.
Onderweg komen ze een groot verteltheater,
een knutselhoek, een moestuinbak met
levende lieveheersbeestjes en larven en een
winterslaap-snoezelhoekje tegen.

Hier leer je hoe een lieveheersbeestje er
van dichtbij uitziet. Je ontdekt hoe de larven
uitgroeien tot lieveheersbeestjes en hoeveel
stippen de lieveheersbeestjes in je tuin
hebben.

www.dewereldvankina.be
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Nieuw in schooljaar 2017-2018
STEM-activiteit voor kleuters
September, mei & juni
Maak je eigen bloemen- en kruidengeurwater
Meer info: www.dewereldvankina.be

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS
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SCHOOLHOEVE DE CAMPAGNE
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Schoolhoeve de Campagne
Op de Schoolhoeve kan je terecht voor heel
wat programma’s, aangepast aan de leeftijd
en het niveau van de kinderen. Er is de
mogelijkheid om een halve dag te komen
of een volledige dag. De boer of boerin
(educatief medewerker) ontvangt de klas en
gaat samen met hen op stap of aan de slag.
Naast het educatief aanbod bieden wij ook
nog ondersteunend materiaal aan in de vorm
van boerderijkoffers. Deze kunnen gratis
ontleend worden en zitten boordevol met
leuke spelletjes, boekjes, handpoppen enz…
Ideaal als voorbereiding of naverwerking in
de klas.
Wanneer je op bezoek komt naar de boerderij
is het aangewezen om aangepaste kledij en
laarzen te voorzien. Oud brood of restjes
groenten zijn welkom.

www.schoolhoeve.gent.be
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Schoolhoeve De Campagne
Gijzelstraat 14, 9031 Drongen
tel. 09 323 51 21
schoolhoeve@stad.gent

Boerderijkoffer
Kleuteronderwijs
Materiaal nodig om je boerderijbezoek voor te
bereiden of als naverwerking?
De boerderijkoffer kan gratis ontleend worden
en zit boordevol leerrijke spelletjes, boeken,
handpoppen, cd’s, kleurplaten,…

Ontleen gratis (€50 euro waarborg) een
boerderijkoffer voor maximum twee weken.
We hebben twee koffers voor de 2de en 3de
kleuterklas en een derde koffer is aangepast
aan de allerkleinsten.

www.schoolhoeve.gent.be
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Dieren op de boerderij
Kleuter + 1e graad lager onderwijs
B.O. zelfde niveau
Halve dag
De boer(in) neemt de klas mee op een
rondleiding bij de boerderijdieren.
De kinderen leren welke dieren er op de
boerderij wonen en hoe ze leven. Het contact
met de boerderijdieren staat centraal.

Dieren voederen, aaien en een ponyritje
vormen samen een onvergetelijke ervaring
voor de kinderen. Afhankelijk van het niveau
worden er weetjes verteld over de dieren.
Het programma ‘dieren op de boerderij’ maakt
altijd onderdeel uit van het bezoek wanneer je
voor een volledige dag komt.

www.schoolhoeve.gent.be
36

Natuurleerpad lente
Suzie de slak
Kleuter + 1e graad lager onderwijs
B.O. zelfde niveau
Van 21 maart t.e.m. 5 mei
Halve dag
Programma zonder begeleiding van de
boer(in). Voorzie extra begeleiders zodat de
klas in kleine groepen (6 kinderen per groep)
aan de slag kan gaan. Suzie de slak heeft hulp
nodig om haar winkeltje te bevoorraden.
Omdat ze nogal traag is, vragen we de kinderen
om haar te helpen.
Tijdens een rondgang op de boerderij en in het
park voeren ze opdrachten uit rond het thema
‘lente’.
Ze maken kennis met jong leven op de
boerderij, maar er is ook aandacht voor het
ontwaken en de pracht van de natuur.

www.schoolhoeve.gent.be
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Natuurleerpad herfst
Dappertje de duif
Kleuter + 1e graad lager onderwijs
B.O. zelfde niveau
Van 19 september t.e.m. 26 oktober
Halve dag
Programma zonder begeleiding van de
boer(in). Voorzie extra begeleiders zodat de
klas in kleine groepen (6 kinderen per groep)
aan de slag kan gaan.

De leerlingen helpen Dappertje de duif om de
post rond te brengen in het bos. Tijdens de
natuurwandeling voeren ze allerlei opdrachten
uit rond het thema herfst, aanpasbaar aan het
niveau van de groep.

www.schoolhoeve.gent.be
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Poëzieroute:
hier speel ik met een dier
1e graad lager onderwijs
Of leesniveau AVI M3-AVI E3
Van 19 februari t.e.m. 29 juni
Dompel je klas vandaag maar onder in de
wereld van dieren, gedichten en taal.
Ontdek op de poëzieroute de dieren met hun
eigen fantastisch verhaal.

www.schoolhoeve.gent.be
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Boerderijwerk +
ponyrit
3e kleuter + 1ste graad lager onderwijs
Halve dag
Kinderen helpen de boer(in) met stallen
uitkuisen, water en hooi aan de dieren geven
en andere klusjes op de boerderij.

De klas wordt in kleine groepjes aan het werk
gezet onder begeleiding van de leerkracht(en).
Voorzie hiervoor best extra begeleiders.
Met aangepast materiaal steken ze zelf de
handen uit de mouwen. De kinderen ervaren
hierdoor dat dieren verzorging nodig hebben.

www.schoolhoeve.gent.be
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Brood op de plank
3e kleuter + 1ste graad lager onderwijs
B.O. zelfde niveau
Halve dag
Stap voor stap wordt het proces van graan tot
brood uitgelegd door de boer(in).
Elk kind maakt zijn eigen broodje en neemt het
mee naar huis.

www.schoolhoeve.gent.be
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Groenten van eigen
kweek
2e graad lager onderwijs
Van 1 september t.e.m. 27 oktober en van 13
maart t.e.m. 29 juni (enkel op maandag en
donderdag)
Halve dag
De leerlingen ontdekken de moestuin aan de
hand van enkele opdrachten. Welke diertjes
vind je in de composthoop? Wat hebben
planten nodig om te groeien? Welke groenten
vind je in de moestuin? Welke kruiden ruiken
lekker? …
Leerlingen mogen groenten oogsten en
verwerken tot soep.

www.schoolhoeve.gent.be
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Moestuinproject
2de graad lager onderwijs
Van 13 maart tot 29 juni (enkel op maandag
en donderdag)
Halve dag
Dit project is een samenwerking tussen
Schoolhoeve De Campagne en De wereld van
Kina: de Tuin.
Het eerste deel gaat door in De wereld van
Kina: de Tuin. Tijdens de maanden januari en
februari, leren de kinderen over de zaden en
bevruchting. Ze zaaien zelf in de serre.
Op de Schoolhoeve worden deze gezaaide
plantjes verspeend of verplant. Een kijkje in
de serre op de boerderij en opdrachten in de
moestuin horen er ook bij.
Er wordt soep gemaakt van verse groenten.

www.schoolhoeve.gent.be
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Vertel met plezier
over je dier
2e graad lager onderwijs
Van 1 september t.e.m. 27 oktober en
van 13 maart t.e.m. 29 juni
Halve dag
In de klas bereiden de leerlingen het bezoek
voor aan de hand van identiteitskaarten
en weetjes (www. schoolhoeve.gent.be/
lespakketten).

Tijdens de rondleiding geven de leerlingen zelf
uitleg over één van de dieren. De boer(in) vult
aan. Het contact met de dieren staat centraal.
De dieren voederen en aaien hoort erbij.

www.schoolhoeve.gent.be
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Van schaap tot draad
2de graad lager onderwijs
Van 21 november tot 9 maart (enkel op
maandag en donderdag)
Hebben we dieren nodig om kledij te maken?
Kinderen ontdekken dit ‘aan den lijve’.
Vooral het schaap wordt onder handen
genomen.

In de voormiddag ontdekken de leerlingen van
welke dieren we de vacht gebruiken om kledij
te maken. We onderzoeken de verschillende
stappen van de wolverwerking. In de namiddag
steken de kinderen zelf de handen uit de
mouwen en leren ze wol kammen, spinnen en
weven.

www.schoolhoeve.gent.be
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DE SCHOOL VAN TOEN
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De School van Toen
De School van Toen is een museum met een
historische onderwijscollectie.
De leerlingen maken op een kindvriendelijke
en aanschouwelijke manier kennis met het
schoolleven van voor het digitale tijdperk.
Herinneringseducatie is de rode draad
doorheen de werking. De School van Toen:
voor leerlingen van nu, met een blik op de
toekomst.

www.schoolvantoen.gent.be
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De School van Toen
Klein Raamhof 8, 9000 Gent
tel. 09 225 29 03
schoolvantoen@stad.gent

De Klas van Toen
Lager onderwijs
De kinderen ervaren hoe het klasleven vroeger
was. Een gids van de School van Toen zorgt
voor een inleefmoment in de Klas van Toen.
De zoektocht doorheen het museum gebeurt
onder begeleiding van de leerkracht.

www.schoolvantoen.gent.be
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Gekleurd verleden
3e graad lager onderwijs
Dit project is een samenwerking tussen de
School van Toen en het Vredeshuis.
De deelnemers worden meegenomen naar
de meidagen van 1940.
De School van Toen laat dit naadloos toe.
Hoe werden leerlingen ingelicht over de Duitse
inval? Wat waren de onmiddellijke gevolgen?
Wie vertrok met schamele bezittingen op
vlucht? Hoe hernam het ‘normale’ leven? Wat
waren de regels van de bezettende overheid?
Hoe evolueerde de schaarste inzake voedsel,
brandstof en medische producten?
Hoe creatief omzeilde men de avondklok
en het verbod om naar de Engelse radio te
luisteren?

www.schoolvantoen.gent.be
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NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
DE BOURGOYEN
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NME De Bourgoyen
Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen
is de uitvalsbasis voor het educatieve team.
In het Stedelijk Natuurreservaat BourgoyenOssemeersen kunnen klasgroepen terecht
voor gegidste wandelingen, bijenactiviteiten,
biotoopstudies, beheerwerken,… De
Grasshopper komt dan weer naar je toe in
een groengebied dichtbij de school.

nme.stad.gent
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Natuur- en Milieueducatie
De Bourgoyen
Driepikkelstraat 32,
9030 Mariakerke
tel. 09 226 15 01

Energie is Watt!
2e graad Lager onderwijs
Activiteit op je school
Januari - februari
Professor Watt trekt aan de alarmbel: we
verbruiken te veel energie. Een assistent komt
langs op school en neemt samen met jullie de
school onder de loep.
Waar zitten de energievreters en hoe kunnen
we het energieprobleem oplossen?

nme.stad.gent
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Elke druppel telt
2e graad Lager onderwijs
Activiteit op school
Oktober - november
Spieter, spetter, spater,… we hebben nood aan
water.

Om een bijdrage te leveren aan een duurzame
wereld moeten we meer zorg dragen voor dat
water. Verschillende waterteams gaan aan de
slag en zoeken oplossingen om bewuster om te
gaan met water.

nme.stad.gent
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Bouw je eigen
passief droomhuis
3e graad Lager onderwijs
December - januari - februari
Als bouwbedrijf gaan de leerlingen op
ontdekkingstocht in het gebouw en ontdekken
waaraan een passiefhuis moet voldoen.
Door het bouwen van hun eigen passief
droomhuis komen ze meer te weten over
de uitstoot van broeikasgassen en hoe ze de
klimaatverandering kunnen tegengaan.

nme.stad.gent
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Grasshopper
2e graad Lager onderwijs
In een groengebied dichtbij de school
Wriemels in het groen • september - mei - juni
Met loeppotjes, netjes en schopjes gaan we
op zoek naar wriemelbeestjes. In Wriemelstad
delen we de diertjes in volgens lichaamsbouw en
komen we te weten wat ze eten.
Met een estafettespel leven ons in in de
voortbeweging van enkele diertjes.
Herfstgeritsel • september t.e.m. november
De herfst heel veel verborgen schatten.
We versieren onszelf met een herfstjuweel,
voelen en ruiken aan de bladeren en de bomen.
Maken we een trollendorp of een kunstwerk?
Lentekriebels • maart - april
Vreemde voorwerpen zitten verstopt in de
natuur. Wat hoort bij de lente en wat niet?
In het poelspel ontwaken de kikkers en padden
uit hun winterslaap. De zoektocht naar hun
geboortepoel is niet zonder gevaar, maar
onthult de geheimen van de lente.

nme.stad.gent
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Bijen
4e tot 6e leerjaar Lager Onderwijs
In een groengebied dichtbij de school
September t.e.m. oktober & maart t.e.m. juni
Welk soort bijen bestaan er? We bekijken de
bijenmuur, onderzoeken bloemrijke bermen en
sluiten af met de Stuifmeelrace.

In die Stuifmeelrace proberen de spelers zo
snel mogelijk stuifmeel te verzamelen in hun
nestplaats. De leerlingen leren zo het belang
van bijen in de natuur inzien.
De Stuifmeelrace kan ook uitgeleend worden.

nme.stad.gent
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Winterflow
4e leerjaar
In het Stedelijk Natuurreservaat
Bourgoyen-Ossemeersen
Januari t.e.m. maart
In de Winterflow voeren we tijdens een
wandeling opdrachten uit. Daarna maken jullie
zelf een natuurflyer op school.
Verschillende winterthema’s worden
aangereikt en natuurlijk hebben we ook
aandacht voor vogels.

nme.stad.gent
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Seizoenen in de Bourgoyen
3e graad Lager onderwijs
In het Stedelijk Natuurreservaat BourgoyenOssemeersen
Herfst in de Bourgoyen • September t.e.m.
november
Ontdek de wondere wereld van de vogeltrek, de
spinnen, de paddenstoelen en de gallen. Verzamel
vruchten en zaden en vergelijk verschillende
bladeren.
Winter in de Bourgoyen • Januari t.e.m. maart
Observeer met je neus in de wind en met een
verrekijker talrijke vogels in de overstroomde
meersen. Wie zijn ze, waar komen ze vandaag en
wat eten ze?
Lente in de Bourgoyen – Bermen en graslanden
Maart t.e.m. juni
Wandel en verken de verschillende graslanden met
hun bewoners.
Lente in de Bourgoyen – Sloten en plassen
Maart t.e.m. juni
Met schepnetten en zoekkaarten opent een
heldere waterwereld zijn deuren. De sloten van het
natuurreservaat herbergen een rijke fauna en flora.

nme.stad.gent
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Vredeshuis
In het Vredeshuis worden kinderen en
jongeren bewust gemaakt van NoordZuidverhoudingen. De spelcircuits,
tentoonstellingen, wandelingen en workshops
vormen samen een gevarieerd aanbod over
internationale solidariteit en duurzame
ontwikkeling. Scholen en verenigingen
krijgen steeds een vakkundige en doelgericht
begeleiding. Het aanbod is gratis.

www.stad.gent/vredeshuis
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Vredehuis
Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent
Tel. 09 233 42 95
vredeshuis@stad.gent

Beroepenhuis
In het Beroepenhuis kunnen jongeren van
11 tot 14 jaar samen met hun leerkrachten
op een educatieve manier kennismaken met
een brede waaier aan technische en praktisch
uitvoerende beroepen en de daarbij horende
talenten.
Het Beroepenhuis wil jongeren aansporen
om een bewuste studie- en beroepskeuze
te maken in functie van hun talenten, en
open te staan voor het beroeps-of technisch
secundair onderwijs.

www.beroepenhuis.be

Het Beroepenhuis vzw
Doornzelestraat 86-92
9000 Gent
Tel. 09 330 85 50
info@beroepenhuis.be

67
67

V.u.: Mieke Hullebroeck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent – 2017			

00407

