Wat zit er in de Zeekoffer?

Voor wie is de Zeekoffer?

I kompas

De veldwerkopdrachten van de Zeekoffer richten zich naar

I grondthermometer

de tweede en derde graad van het basisonderwijs. Wie ermee

I opzetloepes

om kan, zal ook de eerste graad van het secundair weten te

I potloepes

boeien.

I pincet
I lintmeter
I chronometer
I keukenzeef
I schopjes
I zoekkaart vogels
I zoekkaart schelpen en aanspoelsels
I cassette met vogelgeluiden

De Zeekoffer gaat uit van het principe dat leerkrachten of
animatoren zelf met een klas op speurtocht gaan langs zee
en strand. Scholen die werken met Natuurouders
(www.natuurouders.be) kunnen hen hierbij inschakelen.
Met de Zeekoffer kan je eindtermen en leerplandoelen realiseren. Er zijn daarbij heel wat mogelijkheden voor wie vakoverschrijdend wil werken.

I wimpel
I sets veldwerkopdrachten
I waterpas
I zeekijker

Hoe werk je met de Zeekoffer?

I folder veilig aan zee
I statische vogel

In de Zeekoffer tref je heel wat materialen aan die de bege-

I vel plastiek

leider ideeën aanreikt en de kinderen impulsen geeft. Aan

I potloden

de hand van een bijhorende lesbrochure worden de vele

I werkbrochure

mogelijkheden voorgesteld. De brochure ondersteunt zowel
inhoudelijk, als didactisch.

Bijkomende zeekoffer:
I 4 verrekijkers
I planktonnetje
I meetlat

Er wordt uitgegaan van taakgericht groepswerk. Problemen
worden samen aangepakt en opgelost. De kinderen krijgen
opdrachten, taken die hen aanzetten om zee en strand te
gaan exploreren.

I anemometer
Variatie troef: de werking van eb en vloed, het weer aan zee,
De brochure en de veldwerkopdrachten werken inspirerend;

het waarnemen van vogels, op zoek naar schelpen en aan-

elke begeleider kan naar eigen inzichten elementen toevoe-

spoelsels, het vangen van krabben en garnalen, een bode-

gen of weglaten afhankelijk van de groep waarmee gewerkt

monderzoek, de ontdekking van de zeedruif, … het zijn maar

wordt.

enkele van de mogelijke ingrediënten om mee te werken.

Wat is de Zeekoffer?

Waar ontleen je de Zeekoffer?

De Zeekoffer is een houten koffer speciaal gemaakt voor

De Zeekoffer kan je gratis ontlenen in de tien kustgemeen-

zij die met kinderen van acht tot twaalf jaar op een actieve

ten. Reserveren is aangewezen.

manier natuur en milieu aan zee willen verkennen.

Bij schade of verlies van materialen dien je ze tegen kostprijs te vergoeden. De lesbrochure kan je eventueel apart

Je vindt in de Zeekoffer heel wat hulpmiddelen en leuke
ideeën voor veldwerk. Om af te stappen van een passieve

aankopen.
Neem contact op met:

leermethode wordt gekozen voor leren en beleven in de
werkelijkheid, over die werkelijkheid. Met andere woorden:
het veld in om actief te ontdekken.
De vele materialen uit de Zeekoffer geven tal van aanzetten
om veldwerk in de praktijk te brengen. De opdrachten richten de aandacht op alle zintuigen; waarnemen is proeven,

Vorming

voelen, luisteren, kijken en ruiken. De kinderen meten, zoe-

Elk jaar worden in de kuststreek speciale vormingsessies

ken, snuffelen, graven, schatten, tasten, springen, vergelij-

voorzien tijdens de voorbereiding van de Week van de Zee

ken, voeren een gesprek, werken in groep, gaan zelf op ont-

(zie ook www.weekvandezee.be). Leerkrachten en animato-

dekking, veronderstellen, zoeken naar de juiste oplossing,

ren kunnen dan in kleine groepjes actief leren werken met

waarderen, beoordelen, kortom … ze zijn actief bezig met

allerhande koffermateriaal. Vergeet alvast je rubberen laar-

ontdekkend en ervarend leren.

zen niet en duffel je warm in, want het blijft werken op het
terrein.
De deelnemers die de vorming tot een goed einde brengen,
krijgen ook de lesbrochure.
De organisatie is in handen van de provinciedienst NME
(natuur- en milieueducatie) in samenwerking met Horizon
Educatief vzw.
Inlichtingen en informatie
Provincie West-Vlaanderen
Dienst Natuur- en Milieueducatie
Koning Leopold III – laan 41
8200 Sint-Andries
tel. 050 40 32 81 fax 050 40 34 03
e-mail nme@west-vlaanderen.be
www.weekvandezee.be
www.natuurouders.be

De Zeekoffer

