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Horizon Educatief vzw

Boordevol passie voor de zee sinds 1995
Horizon Educatief is al sinds 1995 een baken in het
educatieve landschap aan de kust. Op een steenw orp
van het strand gelegen serveert Horizon Educatief
onuitputtelijke mogelijkheden om de veelzijdigheid van
onze kust te ontdekken. Hierbij leggen w e vooral het
accent
op
natuur
&
milieu,
erfgoed
en
w ereldburgerschap. De activiteiten leggen linken met
duurzaamheid in een zo breed mogelijke context.
Creativiteit en ervaringsgericht w erken staan centraal in
het aanbod van begeleide ateliers, pakketten op maat
en vorming.
Van de kleinste kleuters tot de grootste zeebonken:
met onze schat aan ateliers kan iedereen aan de slag.
Speels en thematisch golft de zee door ons aanbod:
zee, strand, duinen, de visserij, de haven en nog zoveel
meer.
Op zoek naar een boeiende, actieve en tegelijkertijd
leerrijke activiteit aan zee? Wilt u uw zeeklassen
educatief maar toch interactief en creatief invullen? Of
w ilt u als vereniging of vriendengroep eens ' iets
anders' doen?
Zet dan koers naar Horizon Educatief!

Fortstraat 128
8400 Oostende
059 32 21 83
info@horizoneducatief.be
w w w .horizoneducatief.be
Volg ons op facebook:
facebook.com/horizoneducatief
Wendy Govaert
Administratief medew erker
Reservaties, facturatie & boekhouding
info@horizoneducatief.be

Brecht Pype
Educatief medew erker
Erfgoed en Wereldburgerschap
brecht.pype@horizoneducatief.be

Ruth Teerlynck
Educatief medew erker
Natuur & M ilieueducatie
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Anno 1465
Ontdek Walraversyde
Het verleden van Walraversijde komt tot leven dankzij
het pakket Anno 1465. In de vier gereconstrueerde
vissershuizen maak je kennis met het dagelijks leven
van de bew oners van het dorp. Verschillende
middeleeuw se spelen, bew aartechnieken, kruiden,
archeologische opgravingen ... passeren de revue. Elk
kind mag een eigen munt slaan en meenemen als
souvenir. M en kan het leven in Walraversijde niet alleen
w aarnemen, maar ook ervaren.
Doelgr oep 2e en 3e graad BaO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Raversyde, Anno 1465 (Walraversyde),
Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende.

Blik op WOII

Boelabarak

Bezoek aan Atlantikwall

De wereld op de korrel

Het pakket brengt het verhaal van de Atlantikw all op
kindermaat en brengt de Tw eede Wereldoorlog op een
originele manier tot leven. Low ie is een jongetje uit
Gent, w iens grootouders in Raversijde w onen. Als hij
voor zijn verjaardag een vlieger cadeau krijgt, trekt hij
er stiekem op uit in de duinen om zijn nieuw speelgoed
te testen. Wat Low ie daar ontdekt brengt hem
helemaal in de ban van de Tw eede Wereldoorlog. Hij is
er zelfs zo door gebeten dat hij kinderen graag toont
w at hij allemaal gezien heeft. Het pakket presenteert
een brede keuze aan thema?s uit de oorlog en legt ze
op een heldere manier uit.

Wat hebben knikkers, computers, huizen en duinen
met elkaar gemeen? Zand! M et zand kan je strooien,
bouw en, schoonmaken, schilderen en kunstw erken
maken. Ontdek de w ondere w ereld van zand in
verschillende culturen. Een te gekke sessie voor
ervaringsgerichte durvers die houden van het
verkennen van de w ereld en speels experimenteren
met materies. Op het strand bouw en w e deze heuse
w ereld uit en verw erven w e inzicht in de w ereld van
zand.
Doelgr oep 2e en 3e graad BaO

Doelgr oep 3e graad BaO en 1e graad SO

Du u r 2u

Du u r 2u

M ax. 25 leerlingen

M ax. 25 leerlingen

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Af spr aak plaat s Raversyde Atlantikwall, Duinenweg
z/n, 8400 Oostende

Boreas

Buiten westen

Wind in de zeilen

Kaart- en kompasinitiatie

Boreas biedt de beleefw ereld zee, strand en duinen
aan, verpakt in een stevige w indjas, om te voelen, te
proeven, te zien, te horen, te ruiken. We maken kennis
met de w ind die heftig trekt aan je kleren, of zachtjes
over je haren (w )aait. De kleuters experimenteren en
exploreren om zo meer te w eten te komen over de
biotopen van het strand en de duin. Er w ordt echter
vooral veel gespeeld, feest aan zee!

Van landschapsobservatie naar luchtfotografie, van
topografische kaart naar afstandmetingen, van
w indroos naar kompasinitiatie. Spelenderw ijs zoeken
w e onze w eg en verliezen w e er bovenal het noorden
niet bij. De animator leert de leerlingen de kneepjes van
het vak en laat hen de minder bekende plekjes op en
rond de Oosteroever zien.
Doelgr oep 2e en 3e graad BaO

Doelgr oep 2e en 3e kleuter
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

De aardbal

De kleuren van de zee

Een golvend spel

Spelend ontdekken

De aardbal is de geknipte mondiale sessie om met een
grote groep te spelen. Dit niet-competitief spel prikkelt
niet enkel de fantasie, maar biedt tevens op
alternatieve w ijze fraaie spelsituaties aan. De leerlingen
starten met hun eigen, kleine aardbal die ze koesteren,
ervaren en gebruiken. Door enkele spelvormen komen
ze tot het besef dat de w ereld van iedereen is. Samen
vormen ze dé w ereld. De bal kaatst van Noord naar
Zuid, maar belandt uiteindelijk op iedereens schouders,
zonder scheef te hangen. Evenredig gedragen, w aarbij
onderlinge afhankelijkheid en verantw oordelijkheid
vereisten blijken.

Een strandcabine stormt het strand op. In de lades
zitten kleurrijke en speelse opdrachten verborgen die
de oudste kleuters en jongste leerlingen laten
kennismaken met de maritieme w ereld. De zee in al
haar tinten blauw , haar donkergrijze w oedes of
stilgroene rust. De kinderen uiten zee, strand- en
duinimpressies in persoonlijke, authentieke creaties en
scheppen plezier in het zoeken en vinden van kleuren,
lijnen, vlakken, ritmes en vormen.
Doelgr oep 3e kleuter en 1e graad BaO
Du u r 2u

Doelgr oep 1e tot 3e graad BaO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

De zeekoffer van Faldido

Een boeiend klasspel

Veldwerk op het strand

Are you waterproof?

Centraal staat de experimenteerkoffer van de ietw at
naï eve zeerover Faldido. De koffer bevat heel w at
impulsen om zich te verdiepen in het Noordzeeleven.
De leerlingen buigen zich over de w ereld van de zee en
het strand. Aan de hand van speelse opdrachten
komen heel w at biologische aspecten aan bod
w aardoor de nieuw sgierigheid van de leerlingen
aangew akkerd w ordt.

De leerlingen krijgen de kans om kennis te maken met
allerlei maritieme aspecten in de vorm van een klasspel.
De leerlingen w orden omgetoverd tot kapitein,
hoofdw erktuigkundige en matroos. Samen moeten ze
drie spannende reizen volbrengen. M eer info:
w w w .eenboeiendklasspel.be

Doelgr oep 2e en 3e graad BaO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Doelgr oep 3e graad BaO
Du u r 2,5u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief of op locatie

Flar- en florapad

Fort Napoleon

De natuur beleven

Beleefde stenen?

Een
muzikaal
poppenspel,
een
kleine
w aarnemingstocht en een verrassend spel binnen de
w ereld van zee, strand en duin. De w ereld van het
strand en het tapijt van de duinen w orden samen met
Flar en Flora onbegrensd en speels ervaren. Aan de
hand van een plezierig natuurleerpad voelen, ruiken,
horen, zien, proeven en ontfutselen de leerlingen de
geheimen van de natuur.

Het begon allemaal tw ee eeuw en geleden, in de tijd
van Napoleon. Hij besliste, met zijn voeten in het zand
en zijn hoofd in de w olken, om geen zandkasteel maar
een echt fort te bouw en, boven op de duinen! In dat
fort huizen zijn gedachten, zijn verlangens naar een
heel groot rijk, maar ook zijn schrik voor de vijand. De
animator begeleidt de ontdekkingsreis doorheen dit
monument op een eigenzinnige manier en stimuleert
kinderen en jongeren om het fort met zijn rijke
geschiedenis uit te pluizen.

Doelgr oep 1e graad BaO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Doelgr oep 2e en 3e graad BaO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Fort Napoleon, Vuurtorenweg z/n,
8400 Oostende

Giebelton

James & co

Happen naar vis

Zeelandschap in de verf

Tong, schelvis, rog of rode poon, zeew olf, w ijting, schol
of tongschar: w aar leven ze, hoe groot zijn ze, w elke
vinnen, schubben, graten vind je terug? Welke vis eet
je best niet met respect voor onze toekomst? In de
kinderkeuken bereiden de leerlingen een smakelijk
menu bestaande uit kindvriendelijke visrecepten. Ze
maken kennis met de w ereld van vis en genieten van
een zelfgemaakt visgerecht.

Een schildershoed, een verfkw ast en een palet. M et
deze attributen zw erven w e door Ensors inspiratiebron.
We genieten en observeren met de ogen van een
kunstenaar: het landschap van de zee en de
verscheidenheid aan kleuren. Het blijft echter niet bij
kijken w ant de schildersezels staan al klaar.
Doelgr oep 1e tot 3e graad BaO

Doelgr oep 1e tot 3e graad BaO

Du u r 2u

Du u r 2u

M ax. 25 leerlingen

M ax. 25 leerlingen

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Kijken naar vreemde dingen

Koninklijke tocht

De wereld zien

Speuren in de stad

Simon is een vreemde vogel, hij ziet de dingen anders.
In zijn koffers steken allerlei vreemde dingen om te
bekijken, te besnuffelen, te proeven, te beluisteren en
te betasten. Plots lijkt het vreemde grappig en straalt
het nieuw e vertrouw en uit. Die vreemde snuiter Simon
daagt de kinderen uit om de dingen anders te bekijken
en geeft de w ereld honderdduizend kleuren. Vol vragen
en onbevooroordeeld op zoek naar het leuke en
fantasierijke in de dingen.

Val je voor moois van vroeger en nu, dan prijzen w e
graag onze koninklijke speurtocht aan in hartje
Oostende. Van oudsher hielden de Belgische vorsten
van Oostende. Leopold I bouw de bijvoorbeeld een
houten chalet op een verlaten duin en had zijn
koninklijke residentie in de Langestraat. Hij zorgde voor
een directe spoorverbinding tussen Brussel en
Oostende en de veerdienst tussen Oostende en Dover.
Het w as echter Leopold II die van Oostende een
koningin maakte. De Belle Epoque deed Oostende
zw ierig groeien en rijkelijk bloeien. We zoeken naar de
sprekende sporen en w aardige getuigenissen van de
grandeur van die dagen.

Doelgr oep 3e kleuter en 1e graad BaO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Doelgr oep 2e en 3e graad BaO
Du u r 2,5u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Station Oostende

Krabben vangen

Mercator

Veldwerk voor durvers

De zee in de wereld

Het is een oud vermaak maar het blijft leuk: krabben
vangen. M aak het aas vast in het netje, hang het net
aan de reling en laat het in het w ater zakken. Na een
tijdje halen w e de krabbennetten op om te zien w at de
vangst van de dag is. Onze krabbenspecialist vertelt je
alles over deze interessante dieren maar de dieren
determineren, dat doe je natuurlijk zelf! Via allerhande
doe-opdrachten kom je nog meer te w eten over het
gedrag, de levenscyclus en het voedsel van krabben. Na
het krabben vangen krijgen alle dieren uiteraard terug
de vrijheid!

Droom jij er van om matroos te w orden en de zeven
w ereldzeeën te bevaren? Dan kan je met ons mee!
Tenminste als je niet te snel zeeziek w ordt. Niet
iedereen kan zomaar matroos w orden. Eerst moet je de
boot heel goed leren kennen. Daarom nemen w e een
kijkje aan boord van de M ercator. De jonge
leerling-officieren krijgen leuke opdrachten en maken
kennis met de w ereld van de zee. De beste stuurlui
staan niet altijd aan w al!
Doelgr oep 2e en 3e graad BaO

Doelgr oep 2e graad BaO tot 2e graad SO

Du u r 2u

Du u r 2u

M ax. 25 leerlingen

M in . 25 leerlingen (max. 75 leerlingen)

Af spr aak plaat s Mercator, Vindictivelaan z/n, 8400

Af spr aak plaat s Vuurtoren Lange Nelle

Oostende

Onder de spiegel van de
Spuikom
Wateronderzoek
De Spuikom w erd tussen 1898 en 1910 gegraven. Het
w as de bedoeling het w ater uit deze plas af en toe
door de havengeul te laten lopen om het slib w eg te
spoelen, hiervoor w erd de Spuikom uiteindelijk nooit
gebruikt. De Spuikom is nu de enige plaats in
Vlaanderen met bestemming ?schelpdierw ater?. Turen in
en om dit plasje vol leven is écht een kijkje w aard!
Doelgr oep 3e graad BaO tot 1e SO

Post uit batterij Aachen
Het verhaal van WOI
M et de klas breng je een bezoek aan de enige
bew aarde
Duitse
kustbatterij
uit
de
Eerste
Wereldoorlog. De brieven van August en Cyriel vormen
hierbij een leidraad. Het pakket voorziet acht haltes in
de batterij. Per halte is er een dagboekfragment, een
korte historische omschrijving en een opdracht voor de
leerlingen. Tussen de kanonnen, met bijhorende
observatie- en personeelsbunkers gaan de kinderen op
zoek naar de verhalen van August en Cyriel. Een
bezoek aan Batterij Aachen in combinatie met het
educatief pakket is ideaal om de sfeer van de ?Langste
dag?te beleven.

Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Sluizencomplex, Vicognedijk Oostende

Doelgr oep 3e graad BaO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Raversyde Batterij Aachen, Duinenweg
z/n, 8400 Oostende

Ruimtevreters

Simon de strandjutter

Ruimte voor natuur?

Vloedlijnonderzoek

Ruimtevreters probeert een hulp te zijn bij het kritisch
bekijken van de eigen leefomgeving. Na een korte
sketch w ordt de groep door de minister ingedeeld in
kleinere
groepen:
landbouw ers,
industriëlen,
recreanten, makelaars en milieuactivisten. Elke groep
probeert aan de hand van bepaalde opdrachten
stukken terrein te veroveren. Via dit duinenspel
proberen w e de leerlingen te sensibiliseren voor het
behoud van de natuur en de open ruimte aan onze
kust. M eteen ervaren ze hoe de verschillende
elementen uit het spel rechtstreeks hun invloed hebben
op het landschap dat ons omringt.

De zee gooit al zijn afval op het strand. Wat afval is
voor de zee, is geen afval voor Simon. Die schuimt de
stranden af op zoek naar kleine schatten. Samen met
de animator stappen de leerlingen de vloedlijn af en
verzamelen ze allerlei voorw erpen uit de zee: schelpen,
zeew ier, krabben en visnetten. Speuren, tasten en
benoemen; de leerlingen gaan als echte onderzoekers
aan de slag. Nadien bekijkt men in groepjes met een
binoculair de vondsten in detail.
Doelgr oep 2e graad BaO tot 1e graad SO
Du u r 2u

Doelgr oep 2e en 3e graad BaO

M ax. 25 leerlingen

Du u r 2u

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

M in . 25 leerlingen (max. 75 leerlingen)
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Speelduinen

Tocht van het licht

Beleef het duin

Lichtjes ferm!

In de duinen leven heel w at dieren die zich net als de
planten aangepast hebben aan het zanderig milieu. Ze
hebben het fijn, maar daar is de duingeest jaloers op.
Daarom heeft hij een vloek uitgesproken: alle planten
en dieren gaan nu op elkaar lijken. Het duingebied
w ordt steeds saaier. Het kan alleen stoppen als de
dieren de juiste toverspreuk vinden. De kinderen
ontdekken met behulp van een spelenkoffer de unieke
biotoop van de duinen en lossen het probleem op.

Een boeiende tocht in kleine groepjes richting de Lange
Nelle, de vuurtoren van Oostende. Het grote licht van
de vuurtoren zw aait de mensen aan de kust elke avond
goedenacht. Als je echter heel goed kijkt, kan je heel
w at meer lichtjes ontdekken op zee. Spanning, op zoek
naar lichtpuntjes, in de zomer in zacht avondrood, ?s
w inters in het pikdonker ... vol van sfeer, onder de
sterren! Op het einde van de tocht maken w e kennis
met een ?oude zeeman?die nog een fijn verhaal in petto
heeft.

Doelgr oep 3e kleuter tot 3e graad BaO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Doelgr oep 2e en 3e graad BaO
Du u r 2u
M in . 25 leerlingen (max. 75 leerlingen)
Af spr aak plaat s Vuurtoren Lange Nelle

Tour d'Horizon

Tuur de garnaal

Maritieme Ontdekkingstocht

Korren en kruien

De Oosteroever vormt het schitterende decor
w aarbinnen je de visserij ontdekt. Je maakt op de site
een verkenningstocht doorheen het maritieme leven.
Teambuilding
staat
er
net
als binnen
de
visserijgemeenschap voorop. Tijdens de tw ee uur
durende doorschuiftocht laveer je langs ongeziene
plekjes en vindingrijke opdrachten. Tour d' Horizon is
geschikt voor grote groepen. Afhankelijk van de
doelgroep, de beschikbaarheid en de activiteitenradius
van de partners w ordt een traject op maat uitgew erkt.

Kruien in het ondiepe w ater is net als schatten zoeken
op zolder: je w eet nooit w at je zult vinden. Gelaarsd en
gespoord, lieslaarzen of broekpakken; als echte
garnaalkruiers stappen w e de zee in. De garnaalkruier
helpt iedereen bij het onderzoek en de gevangen buit
w ordt op naam gebracht. Als de vangst groot genoeg
is, w orden de vers gevangen garnalen gekookt en
geproefd.
Doelgr oep 3e graad BaO tot 3e graad SO

Doelgr oep 3e graad BaO tot 3e graad SO

Du u r 2u

Du u r 2u

M ax. 25 leerlingen

M in . 25 leerlingen (max. 100 leerlingen)

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Af spr aak plaat s Vuurtoren Lange Nelle

't Zeehuis

Veilig aan zee

Op verkenning in het maritieme leven

Kennismaking met de redders aan zee

Aanmonsteren in ?t Zeehuis is zeeman w orden! M aak
een vindingrijke verkenningstocht door het maritieme
leven en ontdek het vissersleven als lichtmatroos,
motorist of schipper. De Noordzee w iegt je in haar
schoot, brengt de vissen groot, zorgt voor rijkdom en
vertier en laat je joelen van plezier. De vuurtoren seint
je alvast w elkom!

Op een speelse en creatieve manier proberen w e
duidelijk te maken hoe op een veilige en zorgeloze
manier kunnen genieten van onze strandvakantie aan
de Belgische kust en laten w e de jongeren kennis
maken met het uitgebreide takenpakket van een redder
aan zee.
Doelgr oep 1e tot 3e graad BaO

Doelgr oep 2e en 3e graad BaO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief of op locatie

Villa les Zéphyrs

Vliegerfeest

Schatten uit de tijd van toen

De zeewind ervaren

Aan de Henri Jasparlaan in Westende staat de
vakantiew oning van de Gentse dokter Henri
M uyshondt die, als het w eer het een beetje toeliet, zijn
drie dochters er de frisse zeelucht liet opsnuiven. De
zachte w estenw ind w as echter niet aan de bende malle
meiden besteed. Het w andelen op de dijk ruilden ze
w at te graag in voor spannende kw ajongensstreken in
de Westendse straten. Tot ze op een dag een vreemde
envelop - die bovendien uitdrukkelijk aan hen gericht
bleek te zijn - in handen kregen. Het begin van een
vreemde speurtocht w aar ze het einde niet van konden
vermoeden.

De Oosterse cultuur kent een grote traditie van
vliegeren. In diverse Aziatische landen komt een rijke
cultuur van siervliegeren voor, vaak met een spirituele
inslag. Vliegeren w ordt ook als vechtsport beoefend,
het zogeheten vechtvliegeren. M et de kamishibai
w ordt het verhaal van Ping-Li aangebracht. Het verhaal
spoort aan om zelf een kleurrijke vlieger te maken. De
leerlingen vinden plezier en voldoening in het beeldend
vormgeven en oplaten van hun eigen vlieger.
Doelgr oep 2e en 3e graad BaO
Du u r 2u

Doelgr oep 3e graad BaO

M ax. 25 leerlingen

Du u r 2u

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan
173, 8434 Westende

Water om te leven

Windpainting

Een belevende ontmoeting

Schilderen met wind en zee

De zee heeft aan de w ieg gestaan van meer verhalen,
gedichten, muziekstukken, kunstw erken en vormen van
(bij)geloof dan enig ander element. Steeds meer dringt
het besef door dat w ater een kostbaar goed is. De
kinderen beleven een w aterfestijn w aarbij ze spelend
uitgedaagd w orden om w ater in al zijn varianten te
beleven en te ervaren. Het spel, het beleven en het
verhaal kunnen een doel op zich zijn, maar kan ook de
aanleiding geven om projectmatig een w eek te w erken
rond het thema zee of w ater.

De w ind speelt en kleurt met natuurlijke pigmenten het
strand. Licht en schaduw laten w e spelen, aanspoelsels
w orden kunstw erken door onze handen. Samen
bekijken w e w erken van Land Art-kunstenaar Bob
Verschueren, vervolgens gaan w e zelf aan de slag. M et
de hele klas doen w e een eindtentoonstelling en
bekijken w e elkaars creaties.
Doelgr oep 2e en 3e graad BaO
Du u r 2u

Doelgr oep 3e kleuter en 1e graad BaO

M ax. 25 leerlingen

Du u r 2u

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Woeste Willem

Zand, zee, zon

Belevingsspel

Bolderkar vol speelse impulsen

Tussen duin en zee w oont Woeste Willem. Willem is
zeerover, of eigenlijk: Willem w as zeerover, w ant hij is
met pensioen. Woeste Willem is een echte barbaar. Hij
zw aait met zijn armen en lacht:"Hoepel op,
landrotten". Willem is ook dol op vliegeren, schatkisten,
zeemeerminnen en dolle pret op het strand. Groot
vertier voor de kleinsten.

In een heuse bolderkar vind je een schat aan materialen
om samen met peuters en jongste kleuters je een w eg
te banen doorheen het w arme zand of om te stranden
in de koelte van het zilte zeew ater. Groot en klein
strandmateriaal, zandvormpjes en fantasieprikkelende
voorw erpen
zetten
onze
kleinsten
aan
tot
bew egingsoefeningen, liedjes en relaxatiemomentjes.

Doelgr oep 2e kleuter tot 1e graad BaO

Doelgr oep 1e en 2e kleuter

Du u r 2u

Du u r 2u

M ax. 25 leerlingen

M ax. 25 leerlingen

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Zee- en kustverkenner

Zeekicks

Op onderzoek

Havenexploratie

Aan de hand van veldw erk maken de leerlingen kennis
met de verschillende ecosystemen van het strand.
Ecologie staat hierbij voorop. Het veldw erk bestaat uit
kruien in de branding met een boomkor en
hyperbenthosslede, het zeven van bodemorganismen
uit het zand, onderzoek van abiotische factoren van het
zeew ater en een onderzoek van het strandhoofd. Het
labo bestaat uit oefeningen rond het voedselw eb op
basis van de vangsten uit de branding, onderzoek van
de densiteiten van bodemorganismen en de toetsing
van een hypothese.

Kuieren in verhalen langs haven en zee. Een boeiende
ervaringstocht langs de Oostendse haven, een haven
op mensenmaat met een rijk verleden. Creatief en
explorerend maken w e kennis met de maritieme
w ereld die voortdurend in bew eging is. Een verhaal van
vissersschepen en jachten, sluizen en scheepshellingen
en de steeds aanw ezige dreiging van een
overstroming. Snuif de zeelucht op en zet al je
zintuigen aan het w erk!

Doelgr oep 2e en 3e graad SO
Du u r 2u
M in . 25 leerlingen (max. 75 leerlingen)
Af spr aak plaat s Horizon Educatief

Doelgr oep 2e graad BaO tot 1e graad SO
Du u r 2u
M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Vuurtoren Lange Nelle of
Museumschip Amandine

Zeemansboter

Zee-in-zicht

Overzees kokkerellen

Doen, ontdekken en experimenteren

Hou je van vis? Dan komt dat goed uit. Hou je een
beetje veel van vis? Dan komt dat nog beter uit, w ant
op ons w ereldbord verschijnen de heerlijkste hapjes.
Het koken kan beginnen! We toveren lekkernijen uit
alle delen van de w ereld tevoorschijn, proeven van
vurige specerijen en maken kennis met overzeese
eetgew oontes. Wedden dat niemand de gerechtjes kan
w eerstaan? M o indidi yea (smakelijk eten)!

De zee komt naar je toe! In een (klas)lokaal zetten w e
7 DOE-stations op w aarin leerlingen zelfstandig, in
kleine groepjes kunnen experimenterenen ontdekken.
De zee is zow el een bedreiging als een voordeel voor
de mens. Die continue w isselw erking tussen mens en
natuur beï nvloedt ons meer dan je op het eerste zicht
zou vermoeden. Via aee-in-zicht krijgen leerlingen op
een praktische manier meer inzicht in diverse
zee-gerelateerde
onderw erpen
zoals
getijden,
kustbescherming en golfw erking.

Doelgr oep 1e tot 3e graad BaO
Du u r 2u

Doelgr oep 2e en 3e graad BaO

M ax. 25 leerlingen

Du u r 2u

Af spr aak plaat s Horizon Educatief

M ax. 25 leerlingen
Af spr aak plaat s Horizon Educatief of op locatie

Landschapskoffer

KOFFERS

Een landschap vertelt een verhaal. Het is net als een
boek dat gelezen moet w orden w il je dit verhaal leren
kennen. De Landschapskoffer helpt je hierbij. In
eenvoudige stapjes leer je observeren, analyseren,
meten en schatten, oriënteren en interpreteren. De
koffer is een boeiend instrument om met de hele klas
in het landschap te w erken. De koffer biedt een ruime
w aaier aan activiteiten en boeit, door de afw isseling,
van begin tot einde.
In h ou d plooimeter, rolmeter, kompas,
opdrachtkaarten, boomhoogtemeter, kleurenfoto?s,
potloepen, w aterpas, meetstok, oriëntatiecirkel,
map, w erkfoto?s, w erkbladen, infobladen,
zoekkaarten, topografische kaart, kijkbuis,
w erkbrochure

Boskoffer
Het bos is een thema dat erg tot de verbeelding
spreekt en dit niet alleen gedurende de herfst. Een bos
nodigt uit en spoort aan om op ontdekking te gaan en
aan veldw erk te doen. De boskoffer biedt hulp bij dat
veldw erk en voorziet heel w at veldw erkmaterialen
w aarmee je naar buitentrekt.
In h ou d lintmeter, spiegeltje, boomhoogtemeter,
rolmeter, pincet, opzetloepen, petri-schaaltjes,
potloepen, zakmes, schopje, plastiek vel,
naaldbomenspoor, loofbomenspoor, bladerentabel,
knipplaat, zoekkaart, spartekening, dentekening,
w erkbrochure

ZEEnario

Aminata

De zee barst van het leven en menselijke activiteit. In
ZEEnario krijg je de rol van kapitein, visser, toerist of
een andere gebruiker van de zee. Deze gebruikers
verkiezen vaak dezelfde uitverkoren plekjes en komen
daardoor in elkaars vaarw ater. Daarnaast moet je nog
de w indmolens omzeilen of w ord je geplaagd door
drijvende olievlekken. De uitdaging is zoveel mogelijk
ruimte te benutten op zee. Enkel aan eigen belangen
denken, haalt echter niets uit. Ontdek zelf hoe je kunt
w innen.

Samen met Aminata beleef je momenten uit het
dagelijkse leven in Senegal: opstaan, aankleden, w ater
halen, mama helpen, spelen met het kleine zusje, mee
naar tante Louise in de stad, luisteren naar de
verhalenverteller, dansen ... Het hoort er allemaal bij.
M et tekeningen, voorw erpen, instrumenten, kleding,
poppen, verhalen, foto' s, ... brengen w e een stukje
West-Afrika op een realistische, maar vooral positieve
manier in de klas.

In h ou d speelbord, pionnen, schijfjes, pinnen,
speelkaarten, speluitleg

Kabouterpad
Het Kabouterpad vertrekt vanuit de leefw ereld van de
kleuters en biedt hen de beleefw ereld bos, park en
bomen aan, verpakt met ontdekkend materiaal in de
kaboutercaddy. In de caddy zitten 10 kleurrijke
kabouters die uitgezet dienen te w orden in een
natuurzoekpad. Daarnaast zijn er ook een w aaier aan
kleurrijke, leuke en aansprekende opdrachtkaartjes
aanw ezigom te voelen, te horen, te ruiken, te zien, te
proeven.
Alle
zintuigen
w orden
voortdurend
geprikkeld.
In h ou d kabouterfiguren, opdrachtkaarten, lang
touw , plooimeter, plastiek vel, schepnet, plastiek
schaal, opzetloepen, potloepen, geurpotjes,
blinddoek, voelzakje, reuzenzandloper, spiegel, set
kaarten (groen, rood, bruin, geel), w erkbrochure

In h ou d geëmailleerde borden, houten lepels,
veegborstel, natuursponzen, stamppot met stamper,
duimpiano, houtskoolstel, houtvuurstel, prenten,
kalebas, klapspel, gedroogde peulvrucht, masker,
metalen auto, rubberen sandalen, houten haarkam,
w erkbrochure

Kindsoldaten
Wanneer je 12 jaar bent, hoor je normaal aan de
schoolbanken te zitten. In sommige landen is dit niet
zo
vanzelfsprekend.
Kinderen
w orden
soms
noodgedw ongen ingeschakeld voor allerlei vormen van
kinderarbeid. De meest mensonw aardige vorm van
kinderarbeid is het inschakelen van kinderen als
kindsoldaten in gew apende conflicten overal ter
w ereld. M et de koffer ' kindsoldaten' verschaffen w e de
leerlingen inzicht in de fenomenen van gew eld,
kindsoldaten en schending van kinderrechten.
In h ou d videocassette Interview met een
kindsoldaat, geluiden-cd, fotodoek, blinddoek, kaart
Uganda, fotomap, Ugandese kranten

SESSIES

PRIJZEN

Oostendse andere
scholen
scholen

extra

Anno 1465

? 45

? 65

+ ? 3/ lln

Bl ik op WOII

? 45

? 65

+ ? 3/ lln

Boel abarak

? 45

? 65

-

Boreas

? 45

? 65

-

Buit en west en

? 45

? 65

-

De aardbal

? 45

? 70

-

De kl euren van de zee

? 45

? 70

-

De zeekof f er van Fal dido

? 45

? 65

-

Een boeiend kl asspel

gratis

gratis

-

Fl ar- en f l orapad

? 45

? 65

-

Fort Napol eon

? 75

? 75

-

Giebel t on

? 65

? 85

-

James & co

? 50

? 70

-

Kijken naar vreemde dingen

? 45

? 70

-

Koninkl ijke t ocht

? 45

? 65

-

Krabben vangen

? 60

? 80

-

Mercat or

? 45

? 70

Onder de spiegel van de
Spuikom

? 55

? 80

Post uit bat t erij Aachen

? 45

? 65

Ruimt evret ers*

? 45

? 65

-

Simon de st randjut t er

? 45

? 65

-

Speel duinen

? 45

? 65

-

+ ? 2/ lln
+ ? 3/ lln

Oostendse
scholen

andere
scholen

extra

Tocht van het licht*

? 110

? 140

-

Tour d' Horizon*

? 220

? 250

-

Tuur de garnaal

? 80

? 100

-

' t Zeehuis

? 45

? 65

Veilig aan zee

? 65

Villa les Zéphyrs

Een aantal sessies kunnen ook ontleend w orden als
educatieve koffer om zelfstandig aan de slag te gaan.

KOFFERS

Uitleenkost

Waarborg

Termijn

Aminat a

? 10

? 25

7 dagen

-

Boreas

gratis

? 25

7 dagen

? 65

-

Boskof f er

gratis

? 25

7 dagen

? 45

? 65

+ ? 1/ lln

De aardbal

? 10

? 25

7 dagen

Vliegerfeest

? 45

? 65

+ ? 6/ lln

De zeekof f er van Fal dido

gratis

? 25

7 dagen

Water om te leven

? 45

? 70

-

Fl ar- en f l orapad

gratis

? 25

7 dagen

Windpainting

? 45

? 70

-

Kabout erpad

gratis

? 25

7 dagen

Woeste Willem

? 45

? 70

-

Kijken naar vreemde dingen

? 10

? 25

7 dagen

Zand, zee, zon

? 45

? 65

-

Kindsol dat en

? 10

? 25

7 dagen

Zee- en kustverkenner*

? 105

? 135

-

Landschapskof f er

gratis

? 25

7 dagen

Zeekicks

? 45

? 65

-

Zand, zee, zon

? 10

? 25

7 dagen

Zeemansboter

? 65

? 85

-

ZEEnario

gratis

? 25

7 dagen

Zee-in-zicht

? 45

? 65

-

* De vermelde prijzen zijn slechts een indicatie voor een
groep van maximaal 25 leerlingen. Gezien deze sessies
mogelijk zijn voor grotere groepen, kan de prijs afw ijken
(afhankelijk van de grootte van de groep). Voor een
prijsberekening op maat, neem contact met Wendy Govaert
(059 32 21 83 | info@horizoneducatief.be).

Reservaties

PRAKTISCH

-

-

-

-

Het reserveren van een sessie en/of uitlenen van
een koffer gebeurt via de w ebsite of via mail
(info@horizoneducatief.be).
Reserveer je sessie(s) tijdig en hou rekening met
de toegestane capaciteit van maximaal 25
leerlingen per sessie.
Horizon Educatief stuurt je zo snel mogelijk een
antw oord. Je ontvangt bericht of er kan
ingegaan w orden op jouw w ensen: gew enste
data / aanw ezigheid koffers / beschikbaarheid
gidsen en animatoren. Wanneer jouw keuze niet
meer ingew illigd kan w orden, zal een alternatief
moment of alternatieve sessie voorgesteld
w orden.
Horizon Educatief en de animatoren investeren
veel energie in de goede gang van zaken. Kan
een geboekte sessie om één of andere reden
niet doorgaan, annuleer dan minstens 5
w erkdagen op voorhand. Zoniet w ordt de sessie
alsnog aangerekend.

Zeeklassen
Voor klassen of schoolgroepen die meerdere dagen
aan onze kust verblijven in een zeeklasverblijf of een
jeugdverblijfcentrum kan Horizon Educatief een
programma op maat uitw erken en bieden w e ook
enkele avondsessies aan.

Teambuilding
Ben je met je organisatie, jeugdbew eging, lerarenkorps
of bedrijf op zoek naar een teambuildingsactiviteit in
Oostende? Dan ben je bij Horizon Educatief aan het
juiste adres. Voor elke vraag kunnen w e samen kijken
of Horizon Educatief een aanbod naar w ens kan
uitw erken, afhankelijk van de doelgroep, omvang van
de groep en het vooropgestelde budget.

Bereikbaarheid
-

Fortstraat 128, 8400 Oostende
-

Aangepaste kledij
Hou er rekening mee dat de temperatuur op het
strand enkele graden frisser kan zijn dan op de
speelplaats. Om nog maar te zw ijgen van het
frisse zeew ater. M aak dus ook de ouders attent
op dit feit zodat ze hun zoon of dochter goed
ingeduffeld naar school sturen op de dag van
jullie bezoek aan Horizon Educatief.

-

Enthousiasme w erkt aanstekelijk
We verw achten van de leerkracht voldoende
participatie bij de geboekte sessie(s). De
leerkracht blijft op eender w elk moment tijdens
de sessie verantw oordelijk voor zijn/haar klas.

Auto
Ter hoogte van de Fortstraat bevindt zich een
ruime parking w aar leerlingen vlot afgezet en
opgehaald kunnen w orden. De parking biedt
ook voldoende plaats om gedurende een
volledige dag gratis te parkeren.

Nog even dit
-

Adres

-

Openbaar vervoer
Horizon Educatief is vlot bereikbaar met de
kusttram. Je stapt af aan halte Oostende ? Duin
en Zee. Vanaf deze halte is het hooguit 5
minuten w andelen tot aan de lokalen van
Horizon Educatief.

-

Poppelepee
Horizon Educatief is een erkende M OS-schakel
w aardoor M OS-scholen gebruik kunnen maken
van een Poppelepee-voucher voor het merendeel
van onze sessies.

Faciliteiten
-

Picknick

Contactgegevens
-

Je kan steeds terecht bij één van onze
medew erkers. Ze helpen je graag verder bij het
uitstippelen van je bezoek of zeeklasverblijf aan
onze kust.

Openluchtcentrum Duin & Zee beschikt over een
ruim grasplein met tal van picknickbanken. Het
staat klassen vrij van deze openluchtruimte
gebruik te maken. Het openluchtcentrum ligt
ook op een boogscheut van de duinen en het
strand, die vrij toegankelijk zijn voor klassen.

Wendy Govaert
Administratief medew erker
Reservaties, facturatie & boekhouding
info@horizoneducatief.be
059/32 21 83 (enkel in de voormiddag)

Horizon Educatief beschikt zelf niet over een
binnenruimte om te picknicken. Het is w el
mogelijk om de overdekte eetzaal (en/of
sanitaire blok) van het openluchtcentrum af te
huren tegen een vergoeding. Klassen die voor
een ganse dag naar Duin & Zee komen, w orden
aangeraden deze eetzaal te boeken, gezien er
op de dag zelf geen regeling meer getroffen kan
w orden als het regent en buiten picknicken niet
aan de orde is.
Voor alle inlichtingen, prijzen en reservaties
omtrent deze eetzaal, neem je ? ten laatste een
maand voordien ? contact op met Annie Serré
via het nummer 059 32 01 06 (enkel in de
voormiddag) of via annie.serre@oostende.be
-

Speelruimte
Het centrum beschikt over een kindvriendelijk
speelplein dat vrij betreden mag w orden. Verder
beschikt het centrum ook over een grote
voetbal/speelw eide en grote graspartijen.

Wie is w ie

Brecht Pype
Educatief medew erker Erfgoed en
Wereldburgerschap
brecht.pype@horizoneducatief.be
059/32 21 83
Ruth Teerlynck
Educatief medew erker Natuur & M ilieueducatie
ruth.teerlynck@horizoneducatief.be
059/32 21 83
-

Openingsuren
Horizon Educatief is elke w erkdag open van 9u tot
12u. In de namiddag op afspraak.
Gesloten op feestdagen.
Jaarlijkse verlofperiode tussen Kerstmis en
Nieuw jaar.

