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Horizon Educatief 
begeestert mensen om de 
veelzijdigheid van onze kust 
te ontdekken. Hierbij legt 
Horizon Educatief vooral 
het accent op natuur en 
milieu, wereldburgerschap 
en erfgoed.

De activiteiten van deze 
educatieve dienst leggen 
linken met duurzaamheid in 
een zo breed mogelijke 
context. Creativiteit en 
ervaringsgericht werken 
staan centraal in het 
aanbod van begeleide 
ateliers, pakketten op maat 
en vorming. 

Met de steun van



Kinderen begeesteren om de veelzijdigheid van het leven 
aan onze Noordzeekust te ontdekken. Dat w il Horizon 
Educatief doen. De combinatie van onze educatieve 
pakketten met de zee als natuurlijk kader zijn een 
welgemikte poging om kinderen terug naar de zee te 
krijgen. 

Horizon Educatief zet in op systeemdenken, creatief denken 
en ervaringsgericht leren. Een educatieve aanpak die we 
belangrijk vinden en aansluit bij de uitdagingen van 
morgen. We w illen kinderen anders laten kijken naar en 
denken over de wereld, met aandacht voor natuur en 
milieu, erfgoed en werldburgerschap. Kinderen, 
leerkrachten en scholen zijn daarin een belangrijke schakel. 

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, gelinkt aan één 
van de drie pijlers waarrond onze organisatie werkt. 

Het jaaroverzicht voor het schooljaar 2016-2017 vindt u in 
deze brochure. Voor elke graad zijn er meerdere thema?s en 
mogelijkheden om de eindtermen te behalen. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van elk pakket verw ijzen we naar 
de website. Daar kun je ook inschrijven voor een themadag.  
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Katia, Bart, Ann, Joke, Marleen en Marianne.



OMD Junior
Erfgoed

Wat?

Jonge kinderen zijn een belangrijk publiek, ze zijn de 
monumentenzorgers van morgen!  Daarom dit bijzonder 
aanbod op maat van jonge kinderen. De themadag bestaat 
uit een reeks leuke activiteiten uitgewerkt rond de 
mysterieuze schatkist van Walraversyde.

Voor w ie?

3e kleuter en 1e graad lager onderw ijs

Wanneer?

Dinsdag 13 september 2016. Intekenen voor ofwel de 
voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 
15u30).

Waar?

Provinciedomein Raversyde

Prijskaartje?

?  45 Oostendse scholen
?  75 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of brecht.pype@horizoneducatief.be

OMD Junior+
Erfgoed

Wat?

Het vissersdorp Walraversyde biedt een onwaarschijnlijk 
fascinerend venster op het verleden. Je kent vast het 
spreekwoord: jong geleerd is oud gedaan. Draai het om, en 
je weet wat je van deze dag mag verwachten. 

Voor w ie?

2e en 3e graad lager onderw ijs

Wanneer?

Donderdag 15 september 2016. Intekenen voor ofwel de 
voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 
15u30).

Waar?

Provinciedomein Raversyde

Prijskaartje?

?  45 Oostendse scholen
?  75 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of brecht.pype@horizoneducatief.be



Week van het Bos
Natuur &  Milieu

Wat?

Ook in 2016 zet het Maria Hendrikapark de deuren 
wagenwijd open voor een knallende edit ie van de Week van 
het Bos. Onder het motto ?Welkom in de grootste sportclub? 
zetten we de talloze sportmogelijkheden van het bos in de 
kijker.  

Voor w ie?

3e kleuter en 1e graad lager onderw ijs

Wanneer?

10, 11, 13 en 14 oktober 2016. Intekenen voor ofwel de 
voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 
15u30).

Waar?

Maria Hendrikapark

Prijskaartje?

?  45 Oostendse scholen
?  75 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of ruth.teerlynck@horizoneducatief.be

Week van het Bos+
Natuur &  Milieu

Wat?

Is jouw klas klaar om deel te nemen aan de Olympische 
Herfstspelen? Maak jullie borst maar nat en duid de 
themadag met een knalgroene stif t  aan in je agenda. We 
hebben opnieuw vanalles in petto om je lessen wat groener 
te kleuren. 

Voor w ie?

2e en 3e graad lager onderw ijs

Wanneer?

17 en 18 oktober 2016. Intekenen voor ofwel de 
voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 
15u30).

Waar?

Stadsrandbos

Prijskaartje?

?  45 Oostendse scholen
?  75 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of ruth.teerlynck@horizoneducatief.be



Heilige Huisjes
Wereldburgerschap

Wat?

Heilige Huisjes maakt kinderen wegwijs in de w irwar van al 
die verschillende godsdiensten die in onze stad leven. De 
huisjes hebben het over geloof in diverse t ijden, vormen en 
op allerlei plaatsen. We houden halt binnen stekjes waar 
mensen elkaar ontmoeten en ontdekken wat zingeving ook 
voor onszelf kan betekenen. 

Voor w ie?

2e en 3e graad lager onderw ijs

Wanneer?

Donderdag 10 november 2016. Intekenen voor ofwel de 
voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 
15u30).

Waar?

Op locatie bij de verschillende partners.  

Prijskaartje?

?  45 Oostendse scholen
?  75 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of brecht.pype@horizoneducatief.be

Zee-in-zicht
Natuur &  Milieu

Wat?

Door verandering in ons klimaat stijgt de zeespiegel en 
regent het vaker en harder. Onze dijken en brede stranden 
zorgen voor veiligheid, maar een overstroming is nooit uit te 
sluiten. Wat doe je dan? Hoe kan je je daar op 
voorbereiden? In 8 DOE-stations gaan kinderen doen, 
ontdekken en experimenteren. 

Voor w ie?

2e en 3e graad lager onderw ijs

Wanneer?

28 november tot 2 december 2016. Intekenen voor ofwel 
de voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 
tot 15u30).

Waar?

Lokalen Horizon Educatief, Fortstraat 128

Prijskaartje?

?  45 Oostendse scholen
?  65 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of ruth.teerlynck@horizoneducatief.be



Beroepen en Onderwijs aan Zee
Project

Wat?

We laten kinderen proeven van de werkvloer, door hen mee 
te sturen met iemand die misschien hun droomjob uitvoert. 
Met een reeks actieve en ervaringsgerichte sessies w illen we 
kinderen inspireren, hen genoeg zelfvertrouwen meegeven 
om die grote sprong naar een vaktechnische richting te 
wagen.

Voor w ie?

3e graad lager onderw ijs, 5de leerjaar

Wanneer?

23 januari tot 3 februari 2017. Intekenen voor ofwel de 
voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 
15u30).

Waar?

Op locatie bij de verschillende partners.

Prijskaartje?

Gratis

Inschrijven?

Via de website of brecht.pype@horizoneducatief.be

Vietnamees Nieuwjaar
Wereldburgerschap

Wat?

Het Vietnam-atelier is een indrukwekkende kennismaking 
met de leefwereld van mensen in het Zuiden. De kinderen 
helpen mee met de voorbereidingen van het Vietnamees 
Nieuwjaarsfeest. Samen met de klas tellen we af naar het 
nieuwe jaar 3, 2, 1 ... chuc mung nam moi!

Voor w ie?

2e en 3e graad lager onderw ijs

Wanneer?

20 tot 23 februari 2017. Intekenen voor ofwel de 
voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 
15u30).

Waar?

Lokalen Horizon Educatief, Fortstraat 128

Prijskaartje?

?  60 Oostendse scholen
?  75 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of brecht.pype@horizoneducatief.be



Wereldwaterdag
Natuur &  Milieu

Wat?

Water is een ongelooflijk boeiend thema en verweven met 
zowat alle facetten van ons leven. Kennis opdoen over 
water en in actie komen. Dat is de educatieve uitdaging die 
we met Wereldwaterdag w illen aangaan. De verschillende 
partners t ijdens  Wereldwaterdag bieden workshops aan en 
begeleiden scholen in een traject. 

Voor w ie?

2e en 3e graad secundair onderw ijs

Wanneer?

Donderdag 23 maart 2017

Waar?

Lokalen Horizon Educatief, Fortstraat 128

Prijskaartje?

Nader te bepalen. 

Inschrijven?

Via de website of wereldwaterdag@horizoneducatief.be

Week van de Zee
Natuur &  Milieu

Wat?

Ieder jaar richt de Week van de Zee de aandacht op de 
natuur en milieu aan de kust. Zee en strand: hier leef je je 
uit en kom je tot rust. Horizon Educatief benadrukt de 
unieke waarde van de natuur aan de kust met een reeks 
wandelingen en workshops. 

Voor w ie?

Lager en secundair onderw ijs.

Wanneer?

21 april tot 7 mei 2017

Waar?

Lokalen Horizon Educatief, Fortstraat 128

Prijskaartje?

Afhankelijk van de sessie uit het open aanbod. 

Inschrijven?

Via de website of ruth.teerlynck@horizoneducatief.be



Erfgoeddag
Erfgoed

Wat?

Erfgoeddag is hét moment waarop je als leerkracht 
aandacht kan en mag vragen voor alle facetten van cultureel 
erfgoed. We nemen kinderen mee in een boeiend verhaal 
vol historische feiten en leuke weetjes. Dat de themadag 
mag bijdragen tot een (her)ontdekking van onze boeiende 
en kleurrijke feestcultuur. 

Voor w ie?

3e kleuter en 1e graad lager onderw ijs

Wanneer?

Maandag 24 april 2017. Intekenen voor ofwel de 
voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 
15u30).

Waar?

Lokalen Horizon Educatief, Fortstraat 128

Prijskaartje?

?  45 Oostendse scholen
?  75 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of brecht.pype@horizoneducatief.be

Sprookjes van de Zee
Natuur &  Milieu

Wat?

Heel speciale planten en dieren maken de zee en het strand 
tot een rijk biotoop. Sprookjes van de Zee stuurt kinderen 
op een zeer speelse manier terug de natuur in. Verschillende 
nieuwe sprookjesfiguren leren hen iets over de zee. De 
themadag stemt actie, fantasie en verbeelding  perfect op 
elkaar af. 

Voor w ie?

1e graad lager onderw ijs

Wanneer?

Donderdag 4 mei 2017. Intekenen voor ofwel de 
voormiddag (9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 
15u30).

Waar?

Lokalen Horizon Educatief, Fortstraat 128

Prijskaartje?

?  45 Oostendse scholen
?  75 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of ruth.teerlynck@horizoneducatief.be



Overzicht themadagen
Schooljaar 2016-2017

2e 
kleuter

3e 
kleuter

1e 
graad

OMD Junior x x

OMD Junior+

Week van het  Bos x x

2e 
graad

3e 
graad

sec

x x

Week van het  Bos+ x x

Zee-in-zicht x x

Heil ige Huisjes x

B&O aan Zee x

Vietnamees Nieuwjaar x x

Wereldwaterdag x

Week van de Zee x x x x x x

Erfgoeddag x x

Sprookjes van de Zee x

Zeeroverdag x x

Zeeroverdag
Natuur &  Milieu

Wat?

Zeerovers en piraten spreken tot de verbeelding van de 
jongste spruiten. Waar houden piraten zich schuil? Hoe 
overvallen ze schepen? Moeten ze hun kapitein 
gehoorzamen? Hoe is het leven aan boord? Trek ten aanval 
met onze piraten ... en samen gaan we op zoek naar de 
schat!  

Voor w ie?

2e en 3e kleuteronderw ijs

Wanneer?

Dinsdag 6 juni 2017. Intekenen voor ofwel de voormiddag 
(9u30 tot 11u30) of de namiddag (13u30 tot 15u30).

Waar?

Lokalen Horizon Educatief, Fortstraat 128

Prijskaartje?

?  45 Oostendse scholen
?  75 andere scholen

Inschrijven?

Via de website of ruth.teerlynck@horizoneducatief.be


