
GRAAG NODIGEN WE JULLIE UIT OP DE NASCHOLING
VOOR LEERKRACHTEN 

RECHT DOOR ZEE 
ALLES WAT JE NOG NIET WIST OVER WATER

‘Recht door zee’ neemt leerkrachten mee op een boeiende waterwandeling 

doorheen de stad. Duurzaamheid, mondiaal beleid en milieu zijn hierbij de 

sleutelwoorden. Het parcours leidt groepjes van 15 deelnemers langs vier 

tussenstops. Op elke locatie bieden workshops een integrale kijk op het brede 

thema ‘water’. Tijdens de sessies komt het belang van water bij ons en elders in de 

wereld aan bod en ontdek je hoe je in de klas aan de slag kan gaan met het thema.

Wanneer: Donderdag 8 februari 2018, 9u tot 16u. 

Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs. 

Waar: Ontvangst in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent. 

Duur: Hele dag (9u tot 16u). 

Prijs: Gratis. 

Aantal deelnemers: Maximum 70 leerkrachten. 

Nodig: Stevige schoenen en warme kledij. 

Inschrijven: Via vredeshuis@stad.gent. Gelieve bij de inschrijving volgende 

gegevens te vermelden: jouw naam en emailadres, het leerjaar waarin je les geeft, 

naam van de school.

08:45 - 09:00 

09:00 - 09:30 

09:45 - 10:45 

11:00 - 12:00 

12:15 - 13:00 

13:15 - 14:15 

14:30 - 15:30 

15:45 - 16:00 

Onthaal met koffie in het Vredeshuis 

Welkom, toelichting programma, verdeling groepen 

workshop 1 

Workshop 2 

Lunch met soep, brood en slaatjes  

Workshop 3 

Workshop 4  

Afsluiter

PROGRAMMA

PRAKTISCH



Onze partners bieden jou de onderstaande workshops aan. De keuze voor de workshops 

gebeurt op de dag zelf bij aankomst. Iedere deelnemer kan 4 workshops volgen. 

DJAPO 

Wil je meer weten over hoe je water duurzaam kan verrijken in je klas? Heb je zin om een 

actiegericht project rond water op te zetten? We helpen je op weg met Djapo’s projectontwerper en

verkennen het thema stapsgewijs in al zijn aspecten. Je gaat aan de slag met inspirerende 

werkvormen uit de themabundel water, op maat van de graad waarin je les geeft. Je vertrekt met 

tal van ideeën en concrete tips om je kinderen nog gevoeliger te maken voor de kostbaarheid van 

water overal ter wereld. 

doelgroep: kleuter + lager onderwijs 

PROTOS 
Per dag gebruiken we in België zo’n 7400 liter water per persoon. Dat water komt niet alleen via de

leidingen ons huis binnen, maar ook via alles wat we consumeren. In deze interactieve workshop 

kom je meer te weten over de watervoetafdruk van producten en het mondiale belang van 

duurzaam watergebruik. Je ontdekt ook welke acties je met je schoolteam kan ondernemen om de 

watervoetafdruk van je school te verkleinen. 

doelgroep: kleuter + lager onderwijs 

KLEUR BEKENNEN 
Met de bril van wereldburger op de neus, ontdek je educatieve materialen over water. Sommige 

kan je kant en klaar gebruiken in de klas, andere bieden inspiratie om een eigen les uit te werken.

Een selectie van materialen uit de documentatiecentra van kleur Bekennen wordt interactief 

voorgesteld. We gaan ook de digitale toer op met enkele methodieken die via de 

Klascementpagina ‘wereldburgerschapseducatie’ terug te vinden zijn. 

doelgroep: kleuter + lager onderwijs 

MOS 

Het thema water door een brede milieubril bekeken. De MOS-begeleider neemt je mee op een 

boeiende reis doorheen activiteiten om het thema aan te brengen, te onderzoeken, te verwerken. 

We sluiten af met een aantal praktijkvoorbeelden uit de klas of de school. 

doelgroep: kleuter + lager onderwijs

WORKSHOPS



GOODPLANET
Luister, voel, proef en kijk! Water is zo gewoon en toch zo bijzonder. Aan de hand van onze zintuigen 

ontdekken we enkele eigenschappen van deze bron van alle leven. Aan de hand van enkele 

éénvoudige handelingen zien we hoe kwetsbaar zuiver water is. 

doelgroep: kleuter 

STAD ROESELARE 

Doe de Deau is een educatief pakket voor kleuters rond duurzaam omgaan met water, bestaande uit 

drie dozen. Via dit pakket verkennen kleuters watergebruik thuis en op school. Ze gaan op verkenning 

naar water in de leefwereld van Anou in Dogbo. Deau daagt de kleuters ook uit om zelf actie te nemen 

voor het duurzaam omgaan met water. 

doelgroep: kleuter 

VREDESHUIS STAD GENT 
Plastic Soep! Via een decor dompelt dit educatief avontuur leerlingen onder in de leefwereld van 

mensen in het Zuiden. De Bengaalse visser Nadim neemt deelnemers mee naar daar, héél ver weg. 

Vervolgens maken ze via interactieve doe-opdrachten kennis met het thema watervervuiling en worden 

ze uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken. 

doelgroep: 1e en 2e graad lager onderwijs 

NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN 
De Grasshopper komt naar je klas! 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. 

doelgroep: 2e graad lager onderwijs


