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Horizon Educatief wil kinderen, jongeren en volwassenen veelzijdig op de wereld oriënteren. Onze 
werking beoogt op een speelse wijze het leven aan onze Noordzeekust te ontdekken. Daarnaast 
nodigt Horizon Educatief uit tot cultuurbeleving en roept het op tot verdraagzaamheid binnen onze 
multiculturele samenleving.

Als leerkracht vind je bij ons een schat aan sessies waarmee je aan de slag kan. Ons aanbod is een 
open hand voor elke leraar en jeugdwerker die zichzelf , de kinderen en jongeren een meerwaarde 
gunt. De kracht van onze werking schuilt in de speelse, creatieve en eenvoudige aanpak en die werkt 
aanstekelijk. De ontwikkelingsgerichte confrontatie staat bij ons voorop.

Horizon Educatief serveert eveneens vormingsprogramma?s en studiedagen, op maat voor die klas, 
groep, school, studenten die op zoek zijn naar dat ietsje meer. Onze ervaring op dit terrein staat 
garant voor een boeiende en methodisch goed onderbouwde aanpak.

HORIZON 
EDUCATIEF
BOORDEVOL PASSIE VOOR DE ZEE SINDS 1995



Naast de vele sessies uit het open aanbod, stelt Horizon Educatief jaarlijks ook een aantal 
themadagen voor. Deze spitsen zich toe op een bepaald onderwerp, telkens gelinkt aan één van de 
drie pijlers waarrond onze organisatie werkt: natuur & milieu, erfgoed of mondiale vorming. Het 
jaaroverzicht voor het schooljaar 2015-2016 vindt u in deze brochure.

De volledige waaier aan activiteiten is ook te bekijken op onze website. Inschrijvingen gebeuren 
altijd digitaal via de website. Wenst u meer informatie over een bepaalde themadag? Neem dan 
contact op met de verantwoordelijke die vermeld staat bij de themadag.

Horizon Educatief vzw

Fortstraat 128

8400 Oostende

059/322183

info@horizoneducatief.be

www.horizoneducatief.be

Volg ons ook op facebook!

facebook.com/horizoneducatief
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Jaar na jaar toont het grote succes van Open Monumentendag hoe intens ons 
erfgoed leeft. Met OMD Junior wil Horizon Educatief kinderen laten proeven van 
het mooiste en boeiendste erfgoed dat Oostende te bieden heeft. Als echte 
ontdekkings- en tijdreizigers gaan we aan de slag met het thema vakantie aan zee. 
De kinderen maken kennis met het glamoureuze Oostende waar de koninklijke 
familie tijdens de Belle Epoque graag vertoefde. 

OMD JUNIOR
ERFGOED

Datum: 14 september 2015

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 3e kleuter en 1e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: De Drie Gapers
8400 Oostende

Contact: brecht.pype@horizoneducatief.be



Samen met de erfgoedzorgers van morgen gaan we op zoek naar verborgen parels, 
klassiekers en vergeet-me-nietjes. Het accent leggen we dit jaar op de 
geschiedenis van Oostende als koninklijke badplaats: vakantie aan zee. Langs 
verschillende monumenten kunnen de kinderen denk- en doevragen oplossen. Ze 
worden op vorstelijke wijze onthaald en worden tijdens het parcours echte 
koningskinderen. 

OMD JUNIOR+
ERFGOED

Datum: 15 september 2015

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: De Drie Gapers
8400 Oostende

Contact: brecht.pype@horizoneducatief.be



Dit jaar is de Week van het Bos in de ban van superhelden. Wist je dat het bos 
vol helden zit? Grote eikenbomen toornen machtig boven kleine moedige 
struikjes uit die hun bladeren zoveel mogelijk l icht geven. En een beukennootje 
verricht eigenlijk een heldendaad om uit te groeien tot een reusachtige boom. 
Maar niet alleen de bomen en struiken zijn helden, ook jij wordt misschien wel 
een échte natuurheld! Tijdens de Week van het Bos willen we iedereen het bos 
in. Verricht kleine en grote heldendaden om de natuur een kans te geven. Ben 
je uit het goede hout gesneden? Schrijf  je klas dan snel in en ga de uitdaging 
aan!

WEEK VAN 
HET BOS
NATUUR & MILIEU 

Datum: 12, 13, 15 & 16 oktober 2015

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 3e kleuter en 1e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Maria Hendrikapark
8400 Oostende

Contact: ruth.teerlynck@horizoneducatief.be



Wist je dat het bos overloopt van de helden? Niet alleen de bomen hebben 
superkrachten maar vele andere helden zorgen ervoor dat onze bossen veel 
meer zijn dan een verzameling bomen. De boswachter waakt met een 
arendsoog over het beheer. De arbeider steekt twee rechterhanden uit de 
mouwen. En dan zijn er natuurlijk nog de vele onzichtbare helden! Allemaal 
hebben ze een hart voor de natuur en staan ze elke dag paraat! Tijdens de 
Week van het Bos willen we iedereen het bos in. Daarvoor hebben we heel wat 
natuurhelden nodig. Ben jij uit het goede hout gesneden? Ontdek welke rol het 
beste bij je past, bekijk bijzondere bomen en experimenteer als een echte held 
met de natuur. Ga met je klas de uitdaging aan en ontdek welke natuurheld in 
wie schuilt!

WEEK VAN 
HET BOS+
NATUUR & MILIEU

Datum: 19 - 20 oktober 2015

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Stadsrandbos   
8400 Oostende

Contact: ruth.teerlynck@horizoneducatief.be



DOE-STATIONS
KUSTVEILIGHEID
NATUUR & MILIEU

Datum: 26 - 30 oktober 2015

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Lokalen Horizon Educatief. 

Contact: ruth.teerlynck@horizoneducatief.be

Door de veranderingen van het klimaat en het gevaar op superstormen is het 
belangrijk dat Oostende en andere regio?s die in overstromingsgebied liggen, 
bestand zijn tegen deze gevaren. We willen kinderen en jongeren dan ook 
bewust maken van wat er gaande is, welke maatregelen er al in voege zijn en 
wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer er niet aan kustverdediging gedaan 
wordt. De leerlingen werken in groep aan een aantal ervaringsgerichte 
opdrachten. Door zelf  te proberen en te ontdekken, krijgen de leerlingen de 
kans om zelf  ideeën aan te brengen en oplossingen te bedenken. De 
DOE-stations zijn afgestemd op de eindtermen van het lager onderwijs.



Waar je ook woont, zonder sociale bescherming is het leven als het ware een 
loterij. Ziek worden en geen medicijnen kunnen kopen. Werken maar toch arm 
blijven. Je werk verliezen of je oogst verloren zien gaan en geen enkel inkomen 
meer hebben. Een leven lang werken en geen pensioen krijgen?  Voor ¾  van de 
mensheid is dat geen f ictie. Horizon Educatief stelt opnieuw een educatief pakket 
voor om samen met een begeleidende animator, op speelse wijze en op maat van 
elke graad dieper in te gaan op het thema sociale bescherming. Samen met de 
kinderen gaat we op zoek naar verbanden en maken we de wereldwijde situatie 
helder en behandelbaar. 

11.11.11.-
CAMPAGNE
MONDIALE VORMING

Datum: oktober - november - december 2015

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 3e graad lager onderwijs

Kostprijs: Gratis (i.s.m. Stad Oostende)

Locatie: Op locatie in de verschillende 
Oostendse scholen. 

Contact: brecht.pype@horizoneducatief.be



Allerlei aspecten van geloven en godsdiensten komen op een krit ische wijze aan 
de orde. De themadag vertrekt vanuit een poging om onder woorden te brengen 
wat geloven is en wat mensen aanzet tot geloven. Door een bezoek aan de 
vrijzinnigen, het jodendom, het christendom, het boeddhisme, de islam, het 
hindoeïsme, de orthodoxe kerk, enz. ?  dompelen de leerlingen zich onder in de 
voornaamste gebruiken, achterhalen ze de waarden die voorop geplaatst worden 
en ontwikkelen ze zich als maatschappijkrit ische jongeren.  

HEILIGE 
HUISJES
MONDIALE VORMING

Datum: 10 november 2015

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 3e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Verschillende locaties in de binnenstad 
van Oostende. 

Contact: brecht.pype@horizoneducatief.be



Dit jaar is het alweer tijd voor de negende editie van de Week van de Smaak. 
Van 12 tot 22 november staat die in het teken van ?VERGETEN??. Met Horizon 
Educatief rakelen we enkele recepten op uit grootmoeders tijd. Zo zal je zien 
dat sommige vergeten groenten en minder bekende vissoorten even 
springlevend zijn als vroeger. Zet je koksmuts op, laat de smaakpapillen maar al 
werken en kook met ons mee tijdens een verrassend kookatelier. Niet vergeten 
in te schrijven, hé!

WEEK VAN 
DE SMAAK
NATUUR & MILIEU

Datum: 12 - 22 november 2015

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 3e kleuter,                                                 
1e en 2e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 60 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Lokalen Horizon Educatief

Contact: ruth.teerlynck@horizoneducatief.be



DOE-STATIONS
KUSTVEILIGHEID
NATUUR & MILIEU

Datum: 23 - 27 november 2015

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Lokalen Horizon Educatief. 

Contact: ruth.teerlynck@horizoneducatief.be

Door de veranderingen van het klimaat en het gevaar op superstormen is het 
belangrijk dat Oostende en andere regio?s die in overstromingsgebied liggen, 
bestand zijn tegen deze gevaren. We willen kinderen en jongeren dan ook 
bewust maken van wat er gaande is, welke maatregelen er al in voege zijn en 
wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer er niet aan kustverdediging gedaan 
wordt. De leerlingen werken in groep aan een aantal ervaringsgerichte 
opdrachten. Door zelf  te proberen en te ontdekken, krijgen de leerlingen de 
kans om zelf  ideeën aan te brengen en oplossingen te bedenken. De 
DOE-stations zijn afgestemd op de eindtermen van het lager onderwijs.



Leerlingen uit het 5de leerjaar laten we proeven van de werkvloer, door hen mee 
te sturen met iemand die misschien hun droomjob uitvoert. Met een reeks actieve 
en ervaringsgerichte sessies willen we kinderen inspireren, hen genoeg 
zelfvertrouwen meegeven om die grote sprong naar een vaktechnische richting te 
wagen. De leerlingen kruipen een voor- of namiddag in de huid van een 
bouwvakker, piloot, chef-kok, podiumtechnicus en nog veel andere technische 
beroepen uit verschillende sectoren als energie, bouw, marit ieme beroepen, 
luchtvaart, horeca, Zorg, haarzorg en klank- en lichttechnieken. Ze steken zelf  de 
handen uit de mouwen en ontdekken hun talenten. 

BEROEPEN EN 
ONDERWIJS AAN ZEE

PROJECT

Datum: 18 - 22 januari 2016
25 - 29 januari 2016

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30)  of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 3e graad lager onderwijs, 5de leerjaar

Kostprijs: Gratis (i.s.m. Stad Oostende)

Locatie: Op locatie bij de verschillende 
partners.

Contact: brecht.pype@horizoneducatief.be



Een indrukwekkende kennismaking met de leefwereld van mensen in het Zuiden. 
De leerlingen maken aan de hand van verschillende werkvormen kennis met twee 
leeftijdsgenoten in Vietnam. Linh uit de hoofdstad Hanoi en Thao uit het dorp Bao 
Loc bereiden zich voor op het T?t Nguyên ? án, het Vietnamees nieuwjaarsfeest. 
De leerlingen maken kennis met de familie, vrienden, hobby's en dromen van de 
twee Vietnamese leeftijdsgenoten. De verwachte verschillen tussen hier en daar 
worden doorgeprikt met beelden die de leerlingen niet automatisch met Vietnam 
associëren. Al proevend van de verschillende gerechten dringen we  dieper en 
dieper door in het hart van het Vietnamese T?t-feest. 

VIETNAM-
ATELIER
MONDIALE VORMING

Datum: 1 - 5 februari 2016

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 2e - 3e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 60 euro               
Andere scholen: 70 euro

Locatie: Lokalen Horizon Educatief

Contact: brecht.pype@horizoneducatief.be



WEEK 
VAN DE ZEE
NATUUR & MILIEU

Datum: 22 april tot 8 mei 2016

Tijdstip: Nog te bepalen

Doelgroep: 3e graad lager onderwijs - 1e graad 
secundair onderwijs

Kostprijs: Nog te bepalen

Locatie: Nog te bepalen

Contact: ruth.teerlynck@horizoneducatief.be

De 20e Week van de Zee springt uit de startblokken in Oostende. Tijdens de Week 
van de Zee wordt de natuur en het milieu aan de kust in de kijker geplaatst. Ter ere 
van deze aandachtsweek stellen we een gloednieuwe sessie voor waarbij we 
vooral focussen op duurzame energieopwekking op zee. Windmolens leveren heel 
wat groene stroom op, maar wat wil dat nu precies zeggen? Wat is groene energie 
en hoe werken windmolens? Watt, vermogen en joules zullen geen geheimen 
meer voor je hebben na deze sessie. 

Verdere concrete informatie over dit nieuwe pakket wordt later nog 
gecommuniceerd op de website en facebook.



Erfgoed zit in de lif t. Het thema van Erfgoeddag in 2016 is rituelen. Rituelen: ze 
zijn van alle tijden en overal ter wereld duiken ze op. Iedereen kent ze ook en 
koestert er wel een paar ? hoogstpersoonlijke of publieke. Maar wat zijn rituelen 
precies en waarom zijn ze zo krachtig en betekenisvol? Horizon Educatief gaat 
samen met de leerlingen op zoek naar kleine en grote rituelen: verjaardagen, 
geboortes en religieuze feesten passeren de revue, met de nadruk op de 
verschillen tussen diverse landen. 

ERFGOEDDAG
ERFGOED

Datum: 25 april 2016

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 1e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Lokalen Horizon Educatief

Contact: brecht.pype@horizoneducatief.be



De ref lecties van katoenen zeilen in het water en het gekletter van touwen tegen 
houten masten?  Oostende voor Anker komt er aan! De hele havenstad staat van 
donderdag 26/05 tot zondag 29/05 helemaal in teken van het marit iem erfgoed: 
van de kleinste houten jol tot ijzer geklonken stoomboten, driemasters en replica?s 
van kaperschepen. Het thema de oude visserij vormt de leidraad van een nieuwe 
themadag. Op een speelse en actieve manier komen alle facetten van de visserij 
aan bod. De themadag Oostende voor Anker is meer dan een leuke uitstap. De 
kinderen steken zelf  de handen uit de mouwen en ontdekken het marit iem 
erfgoed.

OOSTENDE 
VOOR ANKER
ERFGOED

Datum: 26 - 27 mei 2016

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Vissersplein (langs Visserskaai)
8400 Oostende

Contact: brecht.pype@horizoneducatief.be



Zeerovers en piraten spreken tot de verbeelding van de jongste spruiten. In 
hun fantasie zijn het angstwekkende acrobaten, bloeddorstige rovers of 
zeevaarders die voor niets terugschrikken en slingerend aan touwen andere 
schepen veroveren. De wereld van kapers, vrijbuiters en andere stoere 
zeevaarders prikkelt hun creativiteit en daagt hen uit om zelf  deel uit te maken 
van die boeiende verhalen. Op zeeroverdag mogen de kleintjes zelf  in de huid 
van een piraat kruipen om zich volledig uit te leven in het piratenverhaal!

ZEEROVERDAG
NATUUR & MILIEU

Datum: 7 juni 2016

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 2e en 3e kleuteronderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Lokalen Horizon Educatief

Contact: ruth.teerlynck@horizoneducatief.be



Tijdens Sprookjes van de Zee maken de leerlingen van de eerste graad kennis 
met het kustmilieu op een zeer speelse manier. Verschillende nieuwe 
sprookjesf iguren leren hen iets over het strand en de zee. King Krab, Miel de 
Meeuw, Koning Neptunus, Zita de Zeemeermin, Aff ie Afval, Jack de Zeerover en 
tal van andere personages nemen de kinderen mee in hun verhaal. Bij 
Sprookjes van de Zee worden actie, fantasie en verbeelding perfect op elkaar 
afgestemd. 

SPROOKJES 
VAN DE ZEE
NATUUR & MILIEU

Datum: 21 juni 2016

Tijdstip: Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag 
(13u30 tot 15u30)

Doelgroep: 1e graad lager onderwijs

Kostprijs: Oostendse scholen: 45 euro               
Andere scholen: 75 euro

Locatie: Lokalen Horizon Educatief

Contact: ruth.teerlynck@horizoneducatief.be



Horizon Educatief vzw   
Fortstraat 128        
8400 Oostende   

Openingsuren: 

     weekdagen van 9u tot 12u

     in de namiddag op afspraak

(T) 059/322183

(E) info@horizoneducatief.be

facebook.com/horizoneducatief


