




voorwoord 

op de golven 

Ben jij klaar om er weer op uit te trekken met je klas? Duik dan snel in deze 

brochure en zwem doorheen het aanbod voor leerlingen en hun leerkrachten. 

Je ontdekt alle toffe, spannende en leerrijke activiteiten die de Gemeente Koksijde 

aanbiedt. Laat je onderdompelen in cultuur en natuur uit je directe omgeving. 

Er is meer te zien en te doen dan je denkt. 

Heb je zin in woeste golven? Of liever rustig wat pootje baden. Er is voor elk wat wils. 

Kom aan boord van ons schip en trek er op uit met je klas. 

Bericht van de kapitein: 

'Heel wat activiteiten zijn gratis voor de Koksijdse scholen. Ahoi!' 

Met enthousiaste groeten 

Joeri Stekelorum 

algemeen directeur 

Lander Van Hove Marc Vonden Bussche 

schepen van Jeugd & Onderwijs burgemeester 
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Mee op pad 
met Boreas 
OVER WIND 

Boreas komt aangeblazen en blaast hard, heel hard. Bijna 

storm! Als Boreas moe wordt, blaast hij weer zachter, 

heel zachtjes en gaat liggen op het strand. Boreas laat de 

kleuters kennis maken met de wind en neemt hen mee op 

pad langs strand, duinen en zee. 

EXTRA INFO 

Voorzie winddichte kledij en aangepaste 
schoenen voor op het strand. 

ONTWIKKELINGSDOELEN 

Lichamelijke opvoeding 1.39: De kleuters kunnen 
gerichte aandacht opbrengen voor verschillende 
sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken. 

Lichamelijke opvoeding 3.1: De kleuters tonen 
een intrinsieke belangstelling om diverse nieuwe 
bewegingssituaties te verkennen. 

Wereldoriëntatie 1.2: De kleuters tonen een 
explorerende en experimenterende aanpak om 
meer te weten te komen over de natuur. 

LEEFTIJD 

l ste - 3de kleuter 

PLAATS 

Elisabethplein Koksijde-Bad 

of Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor scholen uit 

Koksijde. € 50 per groep voor 

scholen buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Reserveer via 

duinenhuis@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

2de & 3de kleuter 

l ste - 6de leerjaar 

PLAATS 

Centraal Politiehuis PZ Westkust 

Ter Duinenlaan 34A 

DUUR 

60 à 90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 25 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Minimum 4 weken op voorhand via 

pz.westkust.communicatie@ 

police.belgium.eu 

Graag steeds duidelijk datum, 

uur, school, leerjaar en 

aantal leerlingen vermelden. 

Op bezoek 

bij de politie 
IN HET COMMISSARIAAT 

Een rondleiding in het politiecommissariaat met je klas? 

Dat kan zeker! De kinderen worden tijdens het bezoek 

volledig ondergedompeld in de politiewereld. Ze maken op 

een speelse manier kennis met enkele diensten, met het 

cellencomplex, met de attributen van de politie, ... Elke 

bezoeker krijgt na afloop ook een leuk aandenken mee 

naar huis. 

EXTRA INFO 

Bezoek is het hele schooljaar mogelijk van 
9.30 tot 12 uur & van 14 tot 16 uur. 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 

Mens en maatschappij 2.3: De leerlingen kunnen met een zelf 
gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een 
collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt. 
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Bezoek 
Milieupark 
Koksijde 
LEERRIJKE RONDLEIDING 

Op school wordt een pak afval geproduceerd. Wat doen 

we met dat afval? Hoe wordt alles ingezameld en vooral 

wat kunnen we allemaal recycleren en waarvan kunnen we 

nieuwe grondstoffen maken? 

EXTRA INFO 

Fluohesjes verplicht tijdens de rondleiding. 

EINDTERMEN 

Milieu 1.13: de kleuters tonen een houding 
van zorg en respect voor de natuur. 

Milieu 1.23: de leerlingen tonen zich in hun gedrag 
bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te 
gaan met afval, energie, papier, voedsel en water. 

Milieu 1.24: de leerlingen kunnen met concrete voorbeelden 
uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, 
maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu. 

LEEFTIJD 

l ste - óde leerjaar 

PLAATS 

Milieupark Koksijde 

Veurnestraat l l 

DUUR 

60 à 90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. per gids 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

Enkel voor Koksijdse scholen 

RESERVATIE 

Reserveer via 

milieupark@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

lste - óde leerjaar 

PLAATS 

Gemeentehuis Koksijde 

DUUR 

90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Minimum l maand 

op voorhand bezorgen. 

Reserveer via: 

isabelle.deshayes@koksijde.be 

058 53 34 26 

of 

patricia.beddeleem@koksijde.be 

058 53 21 08 

Rondleiding 
in het 
gemeentehuis 
OVER KOKSIJDE 

De klas wordt ontvangen op het gemeentehuis en krijgt 

een rondleiding op verschillende diensten. Ondertussen 

krijgen de leerlingen ook heel wat informatie over de 

geschiedenis van Koksijde, de verschillende activiteiten 

van een gemeente, het bestuur van een gemeente ... 

Met een beetje geluk is de burgemeester ook aanwezig en 

kunnen de leerlingen kennismaken en wat vragen stellen. 

EXTRA INFO 

Een themagerichte rondleiding aanvragen is ook 
mogelijk (bv. milieu, het gezin, bouwen, ... ) 
Een rondleiding goot bij voorkeur in het voorjaar door 
(januari tot en met mei) en is mogelijk van 9 tot 12 uur & van 
14 tot 16 uur (niet op woensdag en op vrijdognomiddog). 

EINDTERMEN 

Mens en maatschappij 2.3: De leerlingen kunnen met een zelf 
gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een 
collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg droogt. 

Mens en maatschappij 2.14: De leerlingen kunnen op een 
eenvoudige wijze uitleggen dat verkiezingen een basiselement 
zijn van het democratisch funtioneren van onze instellingen. 

Mens en maatschappij 2.16: De leerlingen weten 
dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van 
het federale België en dat België deel uitmaakt van 
de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk een eigen 
bestuur heeft waar beslissingen worden genomen. 
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Neuzen naar 
schelpen 
EDUCATIEVE WANDELING 

Zin in een gezellige strandwandeling boordevol strand-en 

zeegeheimen? We gaan op zoek naar tal van schelpen, 

diertjes en andere schatten van de zee. Een nonnetje 

of kokkel herkennen wordt kinderspel. Samen met een 

strandgids speuren we naar schelpen in het zand en leren 

we die determineren. 

EXTRA INFO 

Voorzie winddichte kledij en laarzen. 
Activiteit te plannen twee uur voor laagwater. 

EINDTERMEN 

Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor 
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie. 

Wereldoriëntatie 1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte 
verzameling van organismen en gangbare materialen 
gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens 
één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden. 

Leren leren l: De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven 
en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren. 

LEEFTIJD 

l ste - óde leerjaar 

PLAATS 

Natuureducatief centrum Duinenhuis 

DUUR 

120 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor scholen uit 

Koksijde. € 50 per groep 

voor scholen buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Reserveer via 

duinenhuis@koksijde.be 



15

LEEFTIJD 

l ste & 2de leerjaar 

PLAATS 

Elisabethplein Koksijde-Bad 

of Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

120 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor scholen uit 

Koksijde, € 50 per groep 

voor scholen buiten Koksijde. 

RESERVATIE 

Reserveer via 

duinenhuis@koksijde.be 

Mee op 
pad met 
Flar en Flora 
LEREN OP HET STRAND 

De wereld van strand en duin wordt samen met Flor en 

Flora onbegrensd en speels ervaren. De kinderen voelen, 

ruiken, horen en zien en ontfutselen zo enkele geheimen 

van de natuur. 

EXTRA INFO 

Voorzie aangepaste kledij voor op 

het strand en in de duinen. 

EINDTERMEN 

Lichamelijke opvoeding 1.18: De Leerlingen kunnen eenvoudige 
spelideeën uitvoeren in eenvoudige bewegingsspelen. 

Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor 
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie. 

Leren leren l: De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven 
en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren. 
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Plastic 
Soep 
WORKSHOP 

In deze workshop maken de kinderen kennis met Gloob, 

de wereldreiziger. Hij vertelt over zijn laatste reis naar 

Suriname. De kinderen maken kennis met zijn nieuw 

vriendje uit Galibi, ze leren zijn familie kennen, waar hij 

woont en hoe zijn dag eruit ziet. Ze komen ook te weten 

dat zijn papa visser is. Visser is een mooi beroep, maar er 

is heel wat plastiek in de zee. Gloob ontdekt samen met 

de kinderen hoe dat plastiek er komt en wat er dan zo'n 

probleem is. 

EXTRA INFO 

Draag kledij en schoenen aangepast aan het weer. 

EINDTERMEN 

Mens en maatschappij 4.11: De leerlingen kunnen 
aspecten van het dagelijkse leven in een land van een 
ander cultuurgebied vergelijken met het eigen leven. 

Wetenschappen en techniek 1.26: De leerlingen tonen respect 
en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn 
levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 

LEEFTIJD 

2de leerjaar 

PLAATS 

Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

150 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. l klas 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor scholen uit 

Koksijde. € 30 voor scholen 

buiten Koksijde 

RESERVATIE 

duinenhuis@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

4de leerjaar 

PLAATS 

In de klas 

DUUR 

l lesblok, 

ongeveer 90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

l klas 

KOSTPRIJS 

GRATIS. 

Enkel voor Koksijdse scholen 

RESERVATIE 

duinenhuis@koksijde.be 

Eerlijke 

handel 
ONTDEK, PROEF EN LEER 

Koksijde is ondertussen al meer don l O jaar Foirtrodege

meente. Moor wat is dot don, Fair Trode? En wat is kor

te keten, bio? Samen met de Ecuadoriaanse Sonio leren 

leerlingen producten kennen, logo's herkennen, mogen ze 

proeven en ontdekken. Eerlijke handel met onze boeren en 

de boeren in het Zuiden! 

EXTRA INFO 

Ook aanpasbaar naar buitengewoon onderwijs. 
Bij parallelklassen graag inplannen op dezelfde dag. 
Bij voorkeur kaderend in de week van de Fair Trade (7-17 oktober). 

EINDTERMEN 

Ruimte 4.11: De leerlingen kunnen aspecten van 
het dagelijks leven in een land van een ander 
cultuurgebied vergelijken met het eigen leven. 

Natuur 1.26: De leerlingen tonen respect en zorg 
voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn 
levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 
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Rondleiding 
in de bib 
STIMULEER LEESP LEZIER 

Een bezoek aan de bib is steeds een avontuur! Kom met 

de klas naar de bib en ontdek het gigantisch aanbod voor 

kinderen van alle leeftijden. 

Stimuleer het leesplezier bij de allerkleinsten, maak ken

nis met de boekjes voor eerste lezertjes, leer waar je een 

boek, film of cd kan vinden, kom alles te weten over het 

plaatsingssysteem van de non-fictie boeken (ZIZO) of kies 

voor een speciale rondleiding rond een thema zoals Hallo

ween, Kerstmis of de Jeugdboekenmaand ... 

Er is voor elk wat wils! 

EXTRA INFO 

Wil je graag een rondleiding op maat? We passen deze graag 
aan aan jullie noden en wensen. We houden o.a. rekening met 
de leeftijd, het niveau van de klas, thema's waarrond je werkt, . . .  
Kreeg je reeds een algemene rondleiding, dan kan je gerust 
eentje aanvragen waar we dieper ingaan op bvb. een bepaald 
thema, het plaatsingssysteem van de non-fictie afdeling (ZIZO), . . . 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 

Nederlands 1.5: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = 
structureren) de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke 
wijze ordenen bij een uiteenzetting of instructie van een leerkracht. 

Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht 
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in functionele 
situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies 
naleven. 

LEEFTIJD 

l ste - 3de kleuter 

l ste - 6de leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

45 à 60 minuten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. l klas 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Voorstellen van data voor een 

rondleiding geef je door via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be 

of op koksijde.bibliotheek.be. 

Vraag deze steeds 

tijdig aan, minstens l 0 

werkdagen op voorhand. 

Je kan een rondleiding 

steeds koppelen aan 

een boekenwissel of 

klassikale ontlening. 
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LEEFTIJD 

l ste - 3de kleuter 

l ste - óde leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

30 minuten of 

volgens afspraak 

AANTAL 

DEELNEMERS 

n.v.t. 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Voorstellen van data voor 

klassikale ontleningen 

geef je bij voorkeur voor 

een volledig jaar door via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be. 

Vraag deze steeds 

tijdig aan (minstens 3 

werkdagen op voorhand), 

net als de pakketten. 

Klassikale 
ontleningen 
bib 
BOEKENWISSELS 

Kom met de klas naar de bibliotheek en kies samen met 

je leerlingen de leukste boeken, films of muziek! Werk je 

rond een bepaalde thema? Geef dit gerust door zodat we al 

enkele materialen voor je kunnen klaarzetten. Ook leerlingen 

die specifieke noden hebben (dyslexie, leesachterstand, . . .  ) 

helpen we graag op weg in onze bibliotheek. De medewerkers 

leggen je in de watten, helpen mee tijdens je zoektocht naar 

de ideale boeken en geven je goede raad en tips. Wil je 

als leerkracht graag een boekenpakket om in de klas mee 

aan de slag te gaan? Contacteer ons en wij luisteren graag. 

Dit pakket kan heel uitgebreid zijn zoals o.a. een pakket 

niveauboekjes, materialen rond een bepaald thema, strips, 

een pakket non-fictie/weetjesboeken, sprookjes,. . .  En dit 

allemaal op maat van jouw klas. 

EXTRA INFO 

Klassikale ontleningen gebeuren via je klaskaart of via 
een individuele lidkaart per leerling. Voor leerlingen die 
nog geen lid zijn van de bib, maken we graag een gratis 

lidkaart. We bezorgen je op voorhand een invulformulier 
zodat ouders hiervoor toestemming kunnen geven. 

Vooraleer te starten met klassikale ontleningen, 

geven we graag een rondleiding in de bib. 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 

Nederlands 2.2: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze 
aan iemand om ontbrekende informatie vragen. 

Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht 
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

Sociale vaardigheden 1.4: De leerlingen kunnen 
hulp vragen en zich laten helpen. 
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Auteurslezing 
Dirk Nielandt 
RIDDER MUIS - SUSKE & WISKE ... 

Ken je Dirk Nielandt? Hij is het gezicht achter de avontuurlijke 

verhalen van o.a. Ridder Muis en de Dievenschool. Met 

zijn boeken won hij reeds de Boekenwelp en kreeg al 3 

keer de eerste plaats bij de Leesjury met 'Ridder Muis', 

'Dievenschool op vrije voeten' en 'Fred en Wolf'. Naast 

bovenstaande boeken schrijft hij ook verhalen voor de 

Junior reeks van Suske en Wiske. Wist je dat hij mee 

schreef aan de meer dan 200 afleveringen van SCHUIF 

AF? Hij werkte ook samen met Mark Uytterhoeven, Chris 

van den Durpel, Veerle Baetens, ... Hij schrijft voor jong en 

oud, voor Nederland en België, voor de openbare oproep 

en commercieel, voor en achter de schermen, ... 

Kortom iemand die zich niet in een hokje wil laten plaatsen. 

Kom hem ontdekken samen met je leerlingen. 

EXTRA INFO 

Lezingen op donderdag 24 november 2022 
om 9.30u., l0.45u. of 14u. Deze lezingen worden 
mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie 
van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 

ONTWIKKELINGSDOELEN 

Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren 
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel. 
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht 
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 
Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in 
functionele situaties een aantal verbale en niet-
verbale gespreksconventies naleven. 

LEEFTIJD 

2de leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 50 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Mogelijk vanaf maandag 

5 september 2022 via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

l ste leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. 50 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Reserveren is mogelijk 

vanaf maandag 

5 september 2022 via 

jeugdbibliotheek@ 

koksijde.be 

Auteurslezing 
Katrien 
Vandewoude 
INTERACTIEF 

EXTRA INFO 

Lezingen op donderdag 23 maart 2023 om 9.30u., l0.45u. 
& l 4u. Deze lezingen worden mede mogelijk gemaakt dankzij 
een subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 

Wil je een lessenpakket ontvangen? Je vindt deze op: 
https.//eenhoorn.be/wp-content/up/oads/2018/0l/products

KatEnMus_Lestips_0617_A-/r.pdf of vraag hem aan via de bib. 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 

Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren 
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel. 

Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht 
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in functionele 
situaties een aantal verbale en niet-verbale 
gespreksconventies naleven. 



24

Auteurslezing 
Kathleen 
Vereecken 
BOEKEN P LEZIER 

Kathleen Vereecken schrijft al sinds begin jaren '90 

kinderboeken, vaak met een historische achtergrond. Zo 

vormde het l 8de eeuwse Frankrijk het decor voor ' Ik denk 

dat het liefde was', waarmee ze de in 201 O de Boekenleeuw 

won. Met ' Ik heet Jan en ik ben niets bijzonders', 

geïllustreerd door Eva Mouton, maakte ze een uitstapje 

naar een ander genre. Het werd een humoristisch verhaal 

over een doodgewoon jongetje in een wereld waarin 

iedereen bijzonder lijkt te zijn. Haar laatste boek 'Alles 

komt goed, altijd' is het ontroerende verhaal van Alice, 

een meisje dat opgroeit tijdens de Eerste Wereldoorlog 

en dat haar familie uiteen ziet vallen. Behalve verhalen, 

schrijft Kathleen ook non-fictie voor kinderen over o.a. het 

broeikaseffect en heksen. Wil je meer te weten komen over 

Kathleen en haar boeken? Schrijf je dan zeker in en maak 

je klaar voor een uur plezier! 

EXTRA INFO 

Lezingen op donderdag l O november 2022 
om 9.30u., l 0.45u. of 14u. 
Deze lezingen worden mede mogelijk gemaakt dankzij 
een subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 

EINDTERMEN 

Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren 
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel. 

Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht 
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in 
functionele situaties een aantal verbale en niet-
verbale gespreksconventies naleven. 

LEEFTIJD 

4de leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 60 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Mogelijk vanaf maandag 

5 september 2022 via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

3de leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. 50 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Mogelijk vanaf maandag 

5 september 2022 via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be 

Auteurslezing 
Evelien 
De Vlieger 
I N T E RACTI E F  OV E R  B O E K E N  

Evelien De Vlieger is van alle markten thuis. Ze debuteerde 

in 1 997 met 'Lekker brood', een informatief boek over 

brood. Erna volgden nog tal van informatieve werken. Pas 

later startte ze met het schrijven van boeken voor eerste 

lezertjes, jeugdromans en volwassen boeken. Ze schrijft 

vooral realistische verhalen die zich in het hier en nu 

afspelen. Felix leert op een speelse manier uitzoeken wat 

vriendschap en tijd betekenen in de boeken 'Hoe maak ik 

een vriend' en 'Hoe maak ik tijd'. Benieuwd? Kom zeker 

naar de lezing ! Tijdens de lezing gaat ze ook dieper in op 

de boeken die ze als kind graag las, hoe boeken gemaakt 

worden, . . .  Ze stelt veel vragen zodat de kinderen zelf ook 

aan bod komen en hun boekenliefde kunnen delen. Bereid 

je alvast enkele vraagjes voor om aan haar te stellen? 

EXTRA INFO 

Lezingen op donderdag 1 6  maart 2023 

om 9.30u. ,  10 .45u. of l 4u. 

Deze lezingen worden mede mogelijk gemaakt dankzij 

een subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 

EINDTERMEN 

Nederlands 5.3: De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren 
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel. 
Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht 
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 
Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in 
functionele situaties een aantal verbale en niet-
verbale gespreksconventies naleven. 
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Achter de 
schermen i n  
de b ib 
BIBLIOTHEEKGEHEIMEN 

LEEFTIJD 

3de - 6de leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

45 à 60 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. l klas 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Voorstellen van data voor de 

rondleiding geef je door via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be 

of op koksijde.bibliotheek.be. 

Vraag deze steeds tijdig aan, 

minstens 1 0  werkdagen 

op voorhand. 

Je kan deze rondleiding steeds 

koppelen aan een boekenwissel 

of een klassikale ontlening. 

Kwam je met je klas al naar de bib voor een rondleiding? 

Of kom je met je klas regelmatig op bezoek om boeken te 

kiezen? We bieden je graag een speciale rondleiding aan, 

eentje waar we tal van geheimen met je delen. Hoe ziet 

een werkdag van een bibmedewerker er uit? Wat gebeurt 

er met een boek vooraleer deze in het rek wordt gezet? 

Hoe werkt de inleverbus en hoe ziet die er aan de 

andere kant uit? Hoe weet het uitleentoestel welk boek ik 

meeneem? Waar staan de boeken van de volwassenen? 

Waar staan er leuke films om met het hele gezin naar te 

kijken? Je krijgt een antwoord op al deze vragen tijdens 

deze rondleiding achter de schermen. De rondleiding is 

volledig op maat, afhankelijk van de leeftijd en het niveau 

van de leerlingen en je wens als leerkracht. 

EXTRA INFO 

Deze rondleiding is speciaal voorzien voor klassen 

die regelmatig de bib bezoeken. Een goede kennis 

van de werking van de bibliotheek is aangeraden. 

Ideaal als extraatje! 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 

Nederlands 1.5: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = struc
tureren) de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze 
ordenen bij een uiteenzetting of instructie van een leerkracht. 

Mens en maatschappij 1.7: De leerlingen hebben aandacht 
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in functionele 
situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies 
naleven. 
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LEEFTIJD 

4de - óde leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

60 à 90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. l klas 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Voorstellen van data voor het 

Bibsterspel geef je door via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be 

of via koksijde.bibliotheek.be. 

Vraag deze steeds 

tijdig aan, minstens l 0 

werkdagen op voorhand. 

Speel het 
b ibsterspel 
O P  D I G I TA L E  

O N T D E K K I N G S TO C H T  

Wist je dat je in de bib op digitale ontdekkingstocht kan 

gaan met tablets? Tijdens het Bibsterspel lossen de 

leerlingen in teams van twee of drie leerlingen een reeks 

vragen op door opzoekwerk te doen in de catalogus, het 

gebouw of online! Welk team zal het spel winnen? 

EXTRA INFO 

Voor het spelen van dit spel is het aangeraden 

om de leerlingen vooraf te laten kennismaken 

met de catalogus en de bibliotheek. 

Ideaal als extraatje ! 

EINDTERMEN 

Nederlands 1.5: De leer l i ngen kunnen 
(verwerk i ngsn iveau = structu reren) de i nformat ie op 
een persoon l i j ke en overz ichte l i j ke wijze ordenen b i j 
een u iteenzetti ng of i nstruct ie van de leerkracht. 

ICT 6: De leer l i ngen kunnen met behu l p  van ICT voor hen 
bestemde d i g i ta l e  i nformat ie opzoeken , verwerken en bewaren. 

Sociale vaardigheden 1.5: De leer l i ngen ku nnen bi j g roepstaken 
l e i d i ng geven en onder l e i d i ng van een mede leer l i ng  meewerken. 
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Auteurslezing 
Frank Geleyn 
INTERACTIEF OVER BOEKEN 

Zie jij die man zitten in een hoekje met een boekje, in 

een diepe bioscoopzetel of op zijn stalen ros? Het is Frank 

Geleyn! Hij debuteerde met ' Ik zwijg! '  een jeugdroman 

over pesten die op de longlist van de Boekenkeeuw stond. 

In de zomer van 2022 kwam zijn 18e boek uit, 'Het net'. 

Arthur is een voetballer, een gamer en een heimelijk 

verliefde tiener, maar zijn wereld staat op instorten als hij 

te weten komt dat zijn moeder uitgezaaide kanker heeft . . .  

In deze en zijn andere tienerromans, vind je vooral 

gevoelige, realistische verhalen. Zijn boeken werden reeds 

vertaald in het Deens, Chinees en Koreaans. Tijdens deze 

lezing kom je te weten hoe boeken ontstaan, hoe zijn 

schrijfproces verloopt, hoe hij de thema's van zijn boeken 

bepaalt, welke personages erin gaan meespelen, . . .  

Kortom: een lezing o m  niet te missen! 

EXTRA INFO 

Lezingen op donderdag 9 maart 2023 

om 9.30u. ,  1 0.45u. of 14u. 

Deze lezingen worden mede mogelijk gemaakt dankzij 

een subsidie van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 

EINDTERMEN 

Nederlands 5.3 :  De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
Luisteren de volgende strategie inzetten: tijdens het luisteren 
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel. 

Mens en maatschappij 1.7 : De leerlingen hebben aandacht 
voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

Sociale vaardigheden 2: De leerlingen kunnen in 
functionele situaties een aantal verbale en niet-
verbale gespreksconventies naleven. 

LEEFTIJD 

5de leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. 50 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Mogelijk vanaf maandag 

5 september 2022 via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

6de leerjaar 

PLAATS 

Bibliotheek Koksijde 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 60 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen 

RESERVATIE 

Mogelijk vanaf maandag 

5 september 2022 via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be 

Auteurslezing 
Luc Embrechts 
LEERRIJKE LEZIN G  

Luc Embrechts vocht lang tegen het schrijfbeestje in zijn 

hoofd. Uiteindelijk waagde hij de sprong en zijn boeken 

kwamen er met reeksen aan! O.a. de Vampierzootjes-reeks 

is een leuke reeks vol humor en spanning. De vampieren 

zijn zo dom dat ze elke opdracht verknoeien . . .  

Aan de hand van ludieke voorbeelden kom je tijdens deze 

lezing te weten hoe een boek tot stand komt. Welke factoren 

komen er allemaal bij kijken zoals bvb. de zoektocht naar 

een illustrator, testlezers, . . .  Naast het voorlezen van 

fragmenten uit zijn boeken en het verspreiden van de 

leesmicrobe, is er uiteraard ruimte voor vragen. Net zoals 

zijn boeken is deze lezing overgoten met een sausje van 

spanning en humor! 

Heb je ook al leeshonger? Kom naar de lezing van Luc 

Embrechts! 

EXTRA INFO 

Lez ingen op donderdag 1 7  november 2022 

om 9.30u . ,  l 0 .45u .  of 1 3 .30u .  

Deze lez i ngen worden mede moge l i j k  gemaakt dankzi j 

een subs id ie  va n het Vlaams Fonds voor de Lette ren .  

EINDTERMEN 

Neder lands 5 .3 :  De leer l i ngen ku nnen  b i j  de e i ndtermen 

Lu isteren de vo lgende strateg ie  i nzetten :  t i jdens het l u i steren 

hun aandacht behouden voor het bere i ken  van het doe l .  

Mens en maatschapp ij 1 .7 :  De leer l i ngen  hebben aandacht 

voor de onu itgesproken  rege ls  d ie de i nteracties b i nnen  een 

g roep typeren en z i jn  bere id e r  reken i ng  mee te houden .  

Soc ia le  vaard igheden 2 :  De leer l i ngen  ku nnen  i n  

fu nct ione le  s i tuat ies e e n  aanta l verba l e  en  n i et-

verba le  gespreksconvent ies na l even .  
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LEEFTIJD 

2de & 3de kleuter 

PLAATS 

Natuu reducat ief centrum 

Du i nenhu is 

DUUR 

90 m i n uten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max .  20 l l n .  

KOSTPRIJS 

GRATIS voor  Koksi jdse scho len 

€ 60 per g roep voor scho len 

bu iten Koks i jde 

RESERVATIE 

Reserveren v ia 

d u i nenhu is@koksijde .be 

l 

Kleutergenot 
rond de 
mossel pot 
KOOKWORKSHOP 

Koksmutsen op en schorten aan !  Na het waarnemen van 

a l l e  boodschappen u i t  de  g rote boodschappenmand, steken 

we de handen u i t  de mouwen en maken we een lekker 

mossel potje k laar. Groenten schoonmaken, mosse ltjes 

wassen, a l les i n  de kookpot . . .  we doen het a l lemaa l  zelf . 

We snu iven de mosse lgeur  op en . . .  Wie du rft proeven? 

EXTRA INFO 

Schortje meebrengen .  Act iv i te it moge l i j k  

t i jdens het mosselseizoen .  

ONTWIKKELINGSDOELEN 

Neder lands 2 .5 :  De k leuters kunnen iemand of i ets beschr ijven 

vo lgens k leur, vorm, g rootte of een speci f ieke e igenschap .  

Wereldor iëntatie 1 . 1 :  De k leute rs kunnen versch i l l e n  

ondersche iden i n  ge l u id ,  geu r, k leur, smaak en voe len .  

Wereldor iëntatie 2 .8 :  De k leuters z i j n  bere id 

hyg iën isch, ve i l i g  en zorgzaam te werken .  
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l 

Oscare lessenpakket 
brandveilig(er) leven 
+ bezoek brandweer 
B RA N D P R E V E N T I E I N  D E  K I J K E R  

Voorkomen blijft nog steeds beter dan genezen. Preventie 

en brandveilig(er) leven kan je leren! Door jongeren mee 

te nemen in een herkenbaar verhaal probeert Oscare 

vzw hun engagement en betrokkenheid te stimuleren. 

Voor 3de kleuter is er een preventieles beschikbaar. Via 

een kringgesprek komen verschillende onderwerpen 

rond brand aan bod komen. Voor lager onderwijs is er 

ook een preventieles beschikbaar, in de vorm van een 

interactieve powerpoint presentatie van 50 minuten. 

Daarin gaat de leerkracht de dialoog aan met de 

leerlingen en krijgen ze het belang van brandveilig leven 

mee. Bijkomende Oscare-tools die je kan aanvragen zijn 

o.a. een 'fire escape house' spel en een memoryspel. 

Daarnaast blijft het mogelijk om de brandweerkazerne van 

Koksijde te bezoeken. 

EXTRA INFO 

https://www.oscare.be/preventie-sensibilisering-op-maat/ 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 

Kleuter: de kleuters gaan op zoek naar de gevaren thuis en 
de risico's die kinderen op die leeftijd lopen. Hoe kunnen de 
kinderen gevaar leren herkennen en hoe gaan ze ermee om? 

Lager: het doel van het lessenpakket en een kazernebezoek 
bestaat erin dat kinderen gevaarlijke situaties leren 
herkennen. Ook de verschillende pictogrammen, eerste 
hulp bij brandwonden en de verschillende graden van 
brandwonden, het vluchtplan, het blusdeken, oorzaken van 
brand en het belang van rookmelders komen aan bod. 

LEEFTIJD 

3de kleuter 

l ste - 6de leerjaar 

PLAATS 

Op school of in de brandweerkazerne 

DUUR 

50 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. l klas 

KOSTPRIJS 

Lespakket: GRATIS 

Bezoek brandweerkazerne Koksijde: 

GRATIS, enkel voor Koksijdse scholen. 

RESERVATIE 

Interesse in het lessenpakket? 

Neem contact met Oscare vzw op 

via info@oscare.be waarna ze je 

graag een woordje uitleg geven. 

Bezoek de brandweerkazerne van 

Koksijde: vraag minstens 2 weken 

op voorhand aan. Mail naar 

koksijde@brandweerwesthoek.be. 
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Kookgenot 
rond de 
mossel pot 
KOOKWORKSHOP 

De leerlingen leren alle ingrediënten van een lekker 

mosselgerechtje van dichtbij ontdekken. Ze proeven, ruiken 

en snijden onder deskundige begeleiding de groenten en 

maken een heerlijke mosselmaaltijd klaar. 

EXTRA INFO 

Schortje meebrengen. Activiteit mogelijk 

tijdens het mosselseizoen. 

EINDTERMEN 

L ichamel i j ke opvoed ing 1 . 27: De leer l i ngen 
kunnen de functione le g repen ged ifferent ieerd 
gebru i ken voor het hanteren van voorwerpen 

Neder lands 1.6: De leer l i ngen kunnen de  i nformat ie op een 
persoon l i j ke en overz ichte l i j ke wi jze ordenen b i j  een voor 
hen bestemde i nstruct ie voor een bu itenschoolse s i tuat ie. 

Wereldor iëntatie 2. 1 6: De leer l i ngen z i jn bere id 
hyg iën i sch, na uwkeu r ig ,  ve i l i g  en zorgzaam te werken. 

LEEFTIJD 

l ste - 4de leerjaar 

PLAATS 

Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen 

€ 60 per groep voor scholen 

buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Reserveren via 

duinenhuis@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

l ste - 3de kleuter 

l ste - 6de leerjaar 

PLAATS 

MuseOs 

Veurnestraat 2, Koksijde 

DUUR 

30 à 45 minuten per opdracht 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Opdrachten bij voorkeur in 

kleine groepjes (2 tot 5 lln.) uit 

te voeren; groepen tot max. 30 

à 40 lln. 

KOSTPRIJS 

€ 3 per ll. en € 5 per 

begeleider voor volledige 

bezoek, onafhankelijk aantal 

gekozen opdrachten / 

binnenactiviteiten 

Drankje en koekje inbegrepen. 

RESERVATIE 

Reserveer via 

info@museos.be 

of 058 51 1 9  39 

Bezoek 
MuseOs 
MET D OE- OPDRAC HTEN 

MuseOs is een natuurhistorisch museum over dierkunde 

en anatomie. Gespecialiseerd in schedels, skeletten en 

fossielen van gewervelde dieren. Dit is het levenswerk 

van twee gepassioneerde biologen: Luc Tyteca en Leentje 

Vandenhoudt. 

BESCHIKBARE OPDRAC H TEN 1 .  Antilopensafari : 
dieren op foto's determineren op basis van hun hoornvorm 
2. Fotozoektocht: foto's van dieren linken aan hun schedel 
3. 'Zoek en tel'-oefening 4. Een volledige ruggegraat van 
een leeuw bouwen 5. Silhouetten (schaduwbeelden van 
schedels) herkennen 6. Detailfoto's van schedels herkennen 
7. Werken met een stereomicroscoop. Onze ervaring tot op 
heden heeft geleerd dat een bezoek eveneens interessant 
voor kleuters als eerste kennismaking met een museum. 

EINDTERMEN 

Wetenschappen en techn iek :  

1 . 1 :  De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen 
en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren. 

1 .3 :  De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling 
van organismen en gangbare materialen gelijkenissen 
en verschillen ontdekken en o.b.v. min. één criterium 
een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden. 

1 .7: De lln. kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren 
a.d.h.v. minstens twee met elkaar verbonden voedselketens. 

1 .9 :  De leerlingen kunnen de functie van de zintuigen, het 
skelet en de spieren op een eenvoudige wijze verwoorden. 

1 . 24: De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden 
uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, 
maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu. 

1 . 26: De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit 
het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van 
het natuurlijk leefmilieu. 
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LEEFTIJD 

l ste - óde leerjaa r  

PLAATS 

Natuureducat ief centrum 

Du i nenhu i s  

DUUR 

1 20 m i nuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 l l n . 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor scholen u i t  Koksi jde. 

€ 1 00 per g roep voor scholen 

bu iten Koksi jde 

RESERVATIE 

Reserveer v i a  

d u i nenhu is@koksijde .be 

Zeven 
van de zee 
ONTLEDEN VANGST VISNET 

Al eens kenn i s  gemaakt met een echte ga rnaa l kru ier? Met 

een s leepnet en  een waadpak aan gaan zi j i n  zee. Hun  

vangst i s  een  rij ke verzame l i ng  van a l le r le i  beestjes u i t  de  

zee .  Na het u itzeven van de ga rna len  beki j ken we samen 

met een natuu rg i ds  de  b ijva ngst. De g i ds  verte lt j e  meer  

over de k le ine  v isjes, kwa l l etjes en  krabben d i e  daarna 

terug i n  zee worden gegooid. 

EXTRA INFO 

Voorzie winddichte kledij en laarzen voor op 
het strand. Activiteit te plannen twee uur voor 
laagwater. Periode van maart t.e.m. oktober. 

EINDTERMEN 

wereldoriëntatie 1.1: De leerlingen kunnen 
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren. 

Wereldoriëntatie 1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte 
verzameling van organismen en gangbare materialen 
gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens 
één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden. 

Leren leren l: De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven 
en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren. 
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Expeditie 
golfbreker 
WO R KS H O P  OV E R  Z E E D I E RTJ E S  

Krabben,  mossels, s lakjes, wieren, zeesterren, k le ine 

ga rnaa ltjes en  zeea nemonen v inden er  a l l emaa l  hun  e igen 

stek. Hoe leven ze samen en over leven ze i n  deze ba rre 

omstand igheden? We onderzoeken het leven op en  onder  

de  rotsen van de golfbreker  en  le ren meer over de k le ine 

d ie rtjes d i e  we er  v inden. 

EXTRA INFO 

Voorzie winddichte kledij en laarzen voor aan de golfbreker. 
Activiteit te plannen twee uur voor laagwater. 

EINDTERMEN 

Wereldoriëntatie 1.1: De leerlingen kunnen 
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren. 

Wereldoriëntatie 1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte 
verzameling van organismen en gangbare materialen 
gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens 
één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden. 

Wereldoriëntatie 1.14: De leerlingen kunnen van courante 
materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen aantonen. 

LEEFTIJD 

3de - óde leerj aa r  

PLAATS 

Ster der  Zee (Koks i jde) 

aan  het rood kru is 

DUUR 

1 20 m i nuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max .  20 l l n .  

KOSTPRIJS 

GRATIS  voor Koksi jdse scho len .  

€ 50 voor scho len  bu iten 

Koks i jde .  

RESERVATIE 

Reserveer v ia 

du i nenhu is@koks i jde .be 
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LEEFTIJD 

3de - óde leerjaar 

PLAATS 

Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

1 20 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen 

€ 50 per groep voor scholen 

buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Reserveer via 

duinenhuis@koksijde.be 

Exploreren 
met de 
zee koffer 
ONTDEKKEN OP HET STRAND 

Met de zeekoffer gaan we op ontdekkingstocht op het 

droge en natte strand. De strand- en natuurgidsen kennen 

de geheimen van de zee als geen ander. De uitdagende en 

spannende opdrachten leren ons meer over de getijden, 

de aanspoelsels en weersverschijnselen. 

EXTRA INFO 

Voorzie winddichte kledij en laarzen voor op het strand. 

Activiteit te plannen twee uur voor laagwater. 

EINDTERMEN 

Nederla nds 1.6: De leerlingen kunnen de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor 
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie. 

wereldoriëntatie 1.1: De leerlingen kunnen 
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren. 

Sociale vaardigheden 1.5: De leerlingen kunnen bij groepstaken 
leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 
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Bezoek 
museum 
't Krekelhof 
ONTDEK OUDE BEROEPEN 

't Krekelhof is een bizar ambachtenmuseum en rariteiten

kabinet in de meest strikte zin van het woord. Als verwoe

de verzamelaars van al wat maar enigszins naar ambacht 

ruikt, wist de familie Vandamme in de loop der jaren een 

enorme verzameling met tal van unieke objecten en volle

dige kabinetten aan te leggen. Het museum brengt in maar 

liefst 1 9  thema's en aanverwante beroepen een hulde aan 

de vroegere keuterboer. 

EXTRA INFO 

Het museum bevindt zich op de eerste en tweede 
verdieping en is enkel toegankelijk via de trap. 

EINDTERMEN 

Wetenschappen en Techniek 1.14: De leerlingen 
kunnen van courante materialen uit hun omgeving 
enkele eigenschappen aantonen. 

Wetenschappen en Techniek 2.17: De leerlingen kunnen 
illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden. 

Mens en maatschappij 3.9: De leerlingen tonen belangstelling 
voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders. 

LEEFTIJD 

4de - óde leerjaar 

PLAATS 

Museum 't Krekelhof 

DUUR 

30 à 45 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 14 lln. 

KOSTPRIJS 

€ 3 per persoon 

RESERVATIE 

Reserveer via 

info@museumkrekelhof.be 
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LEEFTIJD 

5de & óde leerjaar 

PLAATS 

Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

Max. 1 20 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor scholen uit Koksijde. 

€ 75 per groep voor scholen 

buiten Koksijde. 

RESERVATIE 

Reserveer via 

duinenhuis@koksijde. be 

Bezoek 
Sterrenjutter 
'S AVONDS BELEVEN 

Voordracht over het zonnestelsel gekoppeld aan een 

bezoek aan de sterrenwacht o.l .v. ervaringsdeskundigen. 

EXTRA INFO 

Deze activiteit wordt enkel 's avonds gepland. Bij slecht 
weer kan de sterrenwacht niet geopend worden maar kunnen 
de leerlingen kijken naar een planetariumvoorstelling. 

EINDTERMEN 

Nederlands 1 .5 :  De leerlingen kunnen de informatie 
op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij 
een uiteenzetting of instructie van de leerkracht. 

Muzische vorming 6.1: De leerlingen kunnen blijvend 
nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 





KUNST

CULTUUR

MUZISCHE VORMING
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• 1 
Dr. Bloem 
M U Z I S C H E  WO R KS H O P  

Wie is Dr. Bloem? 

Dr. Bloem is een wel zeer bijzondere dokter die zorgt 

voor een ludieke en originele omkadering van de 

schoolvoorstellingen. De muzische workshops vinden plaats 

in de klassen van de school, voor of na de voorstelling. 

Waarom? 

Het gemeentebestuur Koksijde heeft de traditie om in te 

zetten op kunst- en cultuureducatie. De workshops van Dr. 

Bloem zijn een verderzetting van de vroegere samenwerking 

met de Westhoek Academie Koksijde (aWAKe). De workshops 

van Dr. Bloem worden altijd op maat van de voorstelling 

en de bezoekers gemaakt. Zo blijft het cultuurcentrum 

CasinoKoksijde inzetten op de muzische omkadering van 

hun schoolvoorstellingen. 

Praktisch 

Dr. Bloem werkt alleen op afspraak en voor de Koksijdse 

scholen. Nadat de school een voorstelling heeft gekozen, 

word je in de loop van het schooljaar gecontacteerd om in 

te tekenen voor een workshop. 

ONTWIKKELINGSDOELEN 

3. Muzische vorming - drama: 3.2 zich inleven in personages 
en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat 
de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie 
kan vergroten. 3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van 
hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde 
culturele activiteiten. 

6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe 
dingen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van 
leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 

genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de 
zelfexpressie in 'kunstwerken'. 

LEEFTIJD 

l ste kleuter - óde leerjaar 

PLAATS 

Na afspraak in de klas 

DATUM 

Gekoppeld aan de 

schoolvoorstellingen van het 

cultuurcentrum CasinoKoksijde 

DUUR 

l lesuur of na overleg 

AANTAL DEELNEMERS 

Klassikaal 

KOSTPRIJS 

Gratis - alleen beschikbaar 

voor de Koksijdse scholen 

MEER INFO 

Lode Demey 

lode.demey@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

l ste - 3de kleuter 

PLAATS 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

DATUM 

Filmvertoning op 

woensdag 5 oktober 2022 

om l Ou. 

DUUR 

40 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 400 lln. 

KOSTPRIJS 

€ 2 per ll. voor 

scholen uit Koksijde 

€ 3 per ll. voor 

scholen buiten Koksijde 

Voor Koksijdse scholen 

kan er op aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per ll. 

RESERVATIE 

Bieke Van Belle 

058 53 29 91  

bieke.vanbelle@koksijde.be 

Rintje 2 
FILM  

Een nieuwe reeks avonturen van Rintje, de vrolijke 

puppy die geen kans onbenut laat om samen met zijn 

hondenvriendjes de wereld te ontdekken. In Rintje 2 

gaat het koddige hondje voor het eerst naar school, 

gaat hij logeren bij oma en nog veel meer . .. Hij ontdekt 

de wereld, net zoals kleuters dat doen. Daarom is 

dezecompilatie zo herkenbaar en biedt ze oneindig veel 

mogelijkheden om er in de klas mee aan de slag te gaan. 

De compilatie, naar de boeken van Sieb Posthuma, speelt 

zich af in mooie handgemaakte decors en een gezellige, 

huiselijke omgeving. Met de stemmen van Jelle en Clara 

Cleymans, Jonas Geirnaert, Sien Eggers, Barbara Sarafian, 

Ivan Pecnik en lni Massez. 

EXTRA INFO 

Een film van Ben Tesseur, Steven De Beul - BE 
2021 - Nederlands gesproken - www.jeugdfilmbe. 
Foto-, videomateriaal en lesmappen op 
www.casinoKoksijde.be/scholen. 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 
3. Muzische vorm ing - drama: 3 . 1  gen ieten van een geva r ieerd aanbod 

van voor hen bestemde cu lturele activite i ten .  3.2 spe lvormen waarnemen 

en inz ien dat de ju i ste verhoud ing tussen woord en beweg ing de expressie 

ka n verg roten .  3 .3 geconcentreerd l u i steren naar een gesproken tekst (ver

te ld of voorge lezen) en d ie mondel i ng, schr ifte l i jk, beeldend of d ramatisch 

weergeven .  3.7 gen ieten van, praten over en krit isch staan tegenover het 

e igen spel en dat van anderen, de keuze van spe lvormen, onderwerpen, de 

belevi ng .  

5. Muzische vorm ing - media :  5 . 1  beelds igna len waarnemen zodat men 

opva l lend goede en m i nder geslaagde d i ngen kan doorzoeken en herken

nen .  5 .2 erva ren dat een visueel beeld a l  dan n iet vergezeld van een n ieuw 

ge lu id  steeds een n ieuwe werke l ijkhe id kan oproepen. 

6. Muzische vorm ing - attitudes: 6.1 bl ijvend n ieuwe d i ngen u i t  hun omge

ving ontdekken .  6.2 zonder vooroordelen naar kunst kij ken en l u isteren .  6.3 

genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogel i jkheden 

verru imen .  6.5 respect belonen voor uit ingen van leeftijdgenoten, behorend 

tot eigen en andere culturen . 
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Het WOLK 
Vuil 
T H E AT E RVO O R ST E L L I N G  

Het WOLK maakt een smerig vieze voorstelling vol 

schoonheid en magie voor de allerkleinsten. We toveren de 

scene letterlijk om tot een vuilnisbelt en nemen je mee in 

een nieuwe wereld waar je de pracht en praal van vuil kan 

ontdekken. Vuil is krachtig beeldend en blijft plakken. 

EXTRA INFO 

Cred its, foto- en v ideomater iaa l ,  lesmappen 

op www.cas i nokoksi j de . be/scho len .  

ONTWIKKELINGSDOELEN 

3. Muzische vorming - drama: 3.2 zich inleven in personages 
en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat 
de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie 
kan vergroten. 3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van 
hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde 
culturele activiteiten. 

6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe 
dingen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van 
leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 

genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de 
zelfexpressie in 'kunstwerken'. 

LEEFTIJD 

l ste - 3de k leuter 

PLAATS 

Cu l tu u rcentrum Cas inoKoks i jde 

DATUM 

Theatervoorste l l i n g  op  

donderdag 19  j anua r i 2023 

om l 0 .30u .  en 1 4u .  

DUUR 

50 m i nuten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. l l 0 l l n .  

KOSTPRIJS 

€ 3 per l l .  voor  

scho len u i t  Koks i jde 

€ 4 per l l .  voor  

scho len bu iten Koks i jde 

Voor  Koks i jdse scho len 

ka n er  op  aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per l l .  

MEER INFO 

B ieke Van Be l le, 058 53 29 91  

b ieke .vanbe l l e@koks i jde .be 
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LEEFTIJD 

l ste - 3de kleuter 

PLAATS 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

DATUM 

Theatervoorstelling op 

dinsdag 7 maart 2023 

om l Ou. en 1 4u. 

DUUR 

50 minuten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. 150 lln. 

KOSTPRIJS 

€ 3 per ll. voor 

scholen uit Koksijde 

€ 4 per ll. voor 

scholen buiten Koksijde 

Voor Koksijdse scholen 

kan er op aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per ll. 

RESERVATIE 

Bieke Van Belle, 058 53 29 91 

bieke.vanbelle@koksijde.be 

EXTRA INFO 

4Hoog 
Kom Wel 
T H E AT E RVO O R S T E L L I N G  

Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen 

op www.casinokoksijde.be/scholen. 

ONTWIKKELINGSDOELEN 

3. Muzische vorming - drama: 3.2 spelvormen waarnemen en 
inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de 
expressie kan vergroten. 3.4 ervaren dat de juiste verhouding 
tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 3.5 

genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en 
klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele 
activiteiten. 

6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe 
dingen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van 
leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 

genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de 
zelfexpressie in 'kunstwerken'. 
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Tout petit -
N iet val len 
DANSVOORSTELLING 

Vliegen. Zweven. Vallen. 

Niet vallen is een zeer energieke voorstelling 

waarin drie dansers proberen te ontsnappen aan de 

zwaartekracht. Ze vliegen door de ruimte en maken 

grootse sprongen. In dialoog met een film ontstaat er een 

sfeer waarbinnen alles mogelijk lijkt. The sky is the limit. 

Niet vallen is een filmisch dansproject voor jong 

en oud. Aan het einde van de voorstelling mag 

het publiek ook zelf door de lucht zweven. 

EXTRA INFO 

Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen op 
www.casinoKoksijde.be/scholen. 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 
3. Muzische vorm ing - drama :  3 . 1  gen ieten van een geva r ieerd aanbod 

van voor hen bestemde cu l ture le act iv i-te iten . 3.2 spelvormen waa rne

men en inz ien dat de j u iste verhoud i ng  tussen woord en beweg ing de ex

pressie kan verg roten .  3.3 geconcentreerd l u i steren naar  een gesproken 

tekst (verte ld of voorgelezen) en die monde l i ng ,  sch rifte l ijk , beeldend of 

dramat isch weergeven .  3.7 gen ieten van, praten over en kr it isch staan 

tegenover het e igen spe l en dat van anderen, de keuze van spe lvormen, 

onderwerpen, de be levi ng .  

4 .  muzische vorm ing - beweging 
4 .6 gen ieten van en be la ngste l lend k i jken naar  een geva r ieerd aanbod 

van l i -chaamsexpress ie van k inderen en volwassenen .  

6. Muzische vorm ing - attitudes 
6. 1  openstaan voor n i euwe d i ngen u i t  hun omgevi ng .  6 .4 respect 

betonen voor u i t i ngen van leeftijdgenoten, behorend tot de 

e igen en de andere cu l turen .  6 .5 gen ieten van de fantasie, de 

o r i g i na l i te i t, de creat iv i te i t en de zelfexpress ie i n  'kunstwerken' . 

LEEFTIJD 

2de & 3de kleuter 

PLAATS 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

DATUM 

Dansvoorstelling op 

dinsdag 24 januari 2023 

om l 0.30u. en 1 4u. 

DUUR 

50 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 90 lln. 

KOSTPRIJS 

€ 3 per ll. voor 

scholen uit Koksijde 

€ 4 per ll. voor 

scholen buiten Koksijde 

Voor Koksijdse scholen 

kan er op aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per ll. 

RESERVATIE 

Bieke Van Belle 

058 53 29 91 

bieke.vanbelle@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

l ste & 2de leerjaa r  

PLAATS 

Cu l tuu rcentrum Casi noKoks i jde 

DATUM 

F i lmverton i ng  op 

d i nsdag 16 me i  2023 

om l 4u .  

DUUR 

87 m i nuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 400 l l n .  

KOSTPRIJS 

€ 2 per l l .  voor  

scho len u i t  Koks i jde 

€ 3 per l l .  voor  

scho len bu iten Koks i jde 

Voor Koksi jdse scho len 

kan er op aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per l l .  

RESERVATIE 

Bieke Van Be l le  

058 53 29 9 1  

b ieke .vanbe l l e@koks i jde . be 

Ook mu izen 
gaan naar 
de hemel 
F I L M 

Na een onverwacht onge luk  komen een jonge mu i s  met 

een opvl iegend ka rakter en een onzekere vos samen i n  

de d i erenheme l  terecht. I n  deze n ieuwe were ld moeten 

ze leren hun  natuu r l ij ke i nsti ncten te bedwingen om 

met e l kaa r  de u itdag i ngen van deze pracht ige, maar 

spannende omgevi ng aan  te gaan .  Hun reis is vo l geva ren 

en verrass i ngen,  maar  t i jdens hun  avonturen worden ze de 

beste vrienden .  

Ook mu izen gaan naar  de hemel  is een pracht ige 

stopmot ionfi lm over het overwinnen van vooroorde len en 

de kracht van vr iendschap .  

EXTRA INFO 

Een film van Denisa Grimmovo, Jon Bubenicek - FR 
PL SK CZ 2021 - Nederlands gesproken - www. 
jeugdfilmbe. Foto-, videomateriaal en lesmoppen 
op www.cosinoKoksijde.be/scholen. 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 
3. Muzische vorm ing - dromo: 3 . 1  gen ieten van een gevar ieerd aanbad 

van voor hen bestemde culture le activite i ten .  3.2 spelvormen waarnemen 

en inz ien dat de ju i ste verhoud ing tussen woord en beweg ing de expressie 

ka n verg roten .  3 .3 geconcentreerd l u i steren naar een gesproken tekst (ver

te ld of voorge lezen) en d ie mondel i ng, schr i fte l i jk, beeldend of d ramatisch 

weergeven .  3.7 gen ieten van, praten over en kr it isch staan tegenover het 

e igen spel en dal van anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de 

belevi ng .  

5. Muzische vorm ing - media :  5 . 1  beelds igna len waarnemen zodat men 

opva l lend goede en m i nder geslaagde d i ngen kan doorzoeken en herken

nen. 5 .2 ervaren dat een visueel beeld a l  dan n iet vergezeld van een n ieuw 

ge lu id  steeds een n ieuwe werke l ijkhe id kan oproepen .  

6. Muzische vorm ing - attitudes: 6.1 bl ijvend n ieuwe d i ngen u i t  hun omge

ving ontdekken .  6.2 zonder vooroordelen naar kunst kij ken en l u isteren .  6.3 

genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogel i jkheden 

verru imen .  6.5 respect betonen voor uit ingen van leeftijdgenoten, behorend 

tot eigen en andere culturen. 
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Tal en Thee -
Wars 
FIGUREN THEATER/ MUZIEK 

WARS speelt z ich af tegen de achterg rond van een 

bru isende g rootstad, waa r  aan de rand, i n  de  haven, een 

bonkige man woont. Wars is  een e igenz i nn i ge  kraand rijver 

en dwarsdenker die samen met zi j n dochter Luttel hoog i n  

een  kraan woont. De k l e i ne  Lutte l beweegt z i c h  vri j door 

d i t  ruwe onbehouwen stu kje  stad en keert e l ke avond 

hu i swaa rts met zakken vo l botjes, kevers, dopjes en 

vuu rsteentjes .  Tot ze op een dag iets v indt dat n i et i n  haar  

jaszak past en beweegt, een wezentje  dat ze n i et meteen 

kan thu isbrengen .  L ive muz iek en zang,  poppenspel en de 

an imat iefi lm  van zowe l Sofie Vandenabee le (BOOM)  a l s  

Jeroen Ceu lebrouck (De Roofkes) verwoorden, verbee lden 

en verkl anken deze g loedvo l l e  fonke lende were l d  . 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 
2. Muzische vorm ing - muziek 2 . 1  muziek belu isteren en ervaren, muzi
ka le impressies opdoen uit de gelu idsomgeving met aandacht voor enkele 
kenmerken van de muziek: k lankeigenschap & functie/gebru i kssituatie. 2.2 
improviseren en experimenteren, k lankbronnen en muziekinstrumenten u it
testen op hun k lankwaarde en in een muzikaa l  (samen)spel daarvan gebru i k  
maken .  2.3 openstaan voor hedendaagse muziek, muz iek u i t  andere t i jden, 
andere landen en culturen .  2.4 genieten van zingen en mus iceren en d i l  ge
bru i ken a ls  impu ls voor n ieuwe muzika le spel ideeën of andere aanverwante 
expressiewijzen .  2 .5 vanu i t  het e igen muzikaa l  aanvoelen praten over het 
z ingen en het mus iceren .  

3. Muzische vorming - drama: 3.1 gen ieten van een gevarieerd aanbod van 
voor hen bestemde cu lturele activi-teiten .  3.2 spelvormen waarnemen en 
inzien dat de ju i ste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan 
vergroten .  3.3 geconcentreerd l u isteren naar een gesproken tekst (verteld of 
voorgelezen) en d ie mondel ing, schrifte l i jk, beeldend of dramatisch weerge
ven .  3.7 genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel 
en dat van anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving .  

6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 b l ijvend n ieuwe d ingen uit hun omge
ving ontdekken .  6.2 zonder vooroordelen naar kunst ki jken en lu i steren .  6.3 
genieten van het muzisch handelen waardoor hun express iemogel ij kheden 
verru imen .  6.5 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend 
tot eigen en andere culturen .  

LEEFTIJD 

l ste & 2de leerjaa r  

PLAATS 

Cu l tuu rcentrum Cas inoKoksij de 

DATUM 

F i gu rentheate r/ 

muz iekvoorste l l i n g  op 

d i nsdag l O janua r i 2023 

om l üu .  en l 4u .  

DUUR 

60 m i nuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 200 l l n .  

KOSTPRIJS 

€ 3 per l l .  voor  

scho len u i t  Koksi jde 

€ 4 per l l .  voor  

scho len bu iten Koksi jde 

Voor Koksi jdse scho len 

kan er op aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per l l .  

RESERVATIE 

B ieke Van Be l le  

058 53 29 9 1  

b ieke .vanbe l l e@koksijde .be 

EXTRA INFO 

Credits, foto- en videomateriaal, 
lesmappen op www. 

casinokoksijde.be/scholen. 
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LEEFTIJD 

l ste & 2de leerjaar 

PLAATS 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

DATUM 

Dans-circusvoorstelling op 

vrijdag 9 december 2022 

om l üu. en 1 3.30u. 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. 220 lln. 

KOSTPRIJS 

€ 3 per ll. voor scholen uit 

Koksijde / €  4 per ll. voor 

scholen buiten Koksijde 

Voor Koksijdse scholen 

kan er op aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per ll. 

RESERVATIE 

Bieke Van Belle, 058 53 29 91 

bieke.vanbelle@koksijde.be 

EXTRA INFO 

Credits, foto- en videomateriaal, 
lesmappen op 
www.casinoKoksijde.be/scholen 

fABU LEUS 

Soft ies 
ACROBATIE 

Zacht is het nieuwe stoer! Softies is een virtuoze dans

en circusvoorstelling waarin alles draait om kwetsbaar 

durven zijn. Drie acrobaten nemen het tegen elkaar op in 

een fysiek spel: het ene moment ruw en spectaculair, het 

volgende vloeiend en teder. Ze vechten, springen, duiken 

en vangen elkaar op. Samen zoeken ze het gevaar op, maar 

tegelijk komen ze ook gevaarlijk dicht bij elkaar. Softies 

doorbreekt de clichés over wat stoer is en wat flauw, over 

hoe meisjes en jongens zich gedragen, over hoe circus 

of dans er zou moeten uitzien. Hanna Mampuys is fysiek 

performer, acrobate en circusmaker. Ze richtte in 2013 het 

circuscollectief Deux Sans Trois op waarmee ze enkele jaren 

toerde in binnen- en buiten-land met de voorstelling TYPO. 

Ondertussen werkt ze met Toon Van Gramberen verder 

onder de naam There There Company waarmee ze eerst As 

long as we en meer recent Carrying my father ontwikkelden. 

Hanna danst ook bij Cie Woest en werkt als coach en jurylid 

EINDTERMEN 

3. Muzische vorm ing - drama 3 .2  z ich i n l even in personages en d i ngen u i t  de 

omgev ing en deze u i tbee lden .  3 .4 ervaren dat de j u i ste verhoud ing tussen woord 

en beweg ing de express ie ko n verg roten .  3.5 gen ieten van een geva r ieerd aanbod 

van hedendaagse en k lass ieke k inder l iteratuu r, en  voor hen bestemde cu l tu re le 

act iv ite iten .  

4 .  Muzische vorm ing  - beweging 4 . 1  gen ieten van  l i chaamstaa l ,  beweg i ng  en 

dans .  

6 .  Muz ische vorm ing - att itudes 6 . 1  openstaan voor  n i euwe d ingen u i t  hun  omge

v ing .  6 .4 respect betonen voor u i t ingen van leeft i jdgenoten, behorend tot de e igen 

en de andere cu l turen .  6 .5 gen ieten van de fantasie, de or ig i n a l i teit, de creativiteit 

en  de zelfexpress ie i n  'kunstwerken'. 
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Theaters pel 
Voor de show 
VOORBEREIDEND KLASSPEL 

'Voor De Show' is een interactief, digitaal theaterspel 

waarmee je jouw leerlingen warm maakt voor de voorstelling 

die je bijwoont in het cultuurcentrum, met een minimum aan 

voorbereidingstijd. Je speelt het spel op het digibord of met 

een laptop en projector. Theaterspookje Theo wijst je de weg 

tijdens een virtuele wandeling doorheen het cultuurcentrum, 

terwijl je leerlingen leren over theatercodes en creatieve 

opdrachten uitvoeren waarbij ze tekenen, schrijven en 

uitbeelden. Klaar voor de show? 

EXTRA INFO 

Tijdens een virtuele wandeling door je cultuurhuis voeren de 
leerlingen opdrachten uit rond theatercodes en de specifieke 
voorstelling die ze gaan bekijken. Het spel is aanpasbaar 
naargelang de voorstelling en is modulair in soorten opdrachten. 

Ga naar www.voordeshow.be. 

EINDTERMEN 

Muzische vorm ing  6 . 1 : de leerlingen kunnen blijvend 
nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 

Muzische vorm ing  6 .2 :  de leerlingen kunnen zonder 
vooroordelen naar kunst kijken en luisteren. 

LEEFTIJD 

l ste - 6de leerjaar 

PLAATS 

In de klas 

DUUR 

n.v.t. 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. l klas 

KOSTPRIJS 

GRATIS 
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Atel ier  
Gra rd 
KIJKEN NAAR KUNST 

Atelier Grard laat kinderen kennis maken met het oeuvre 

van George Grard én geeft vrij spel aan hun creativiteit. 

Kom met je klas de tentoonstelling bezoeken en kies 

enkele opdrachten om in het kunstencentrum te doen. De 

opdrachten zijn zo opgesteld dat ze voor een verdieping 

zorgen bij de werken van Grard en de leerlingen helpen 

gericht te kijken naar kunstwerken. Dit gebeurt op een 

speelse en onderzoekende manier. 

EXTRA INFO 

De leerkrachten ontvangen verschillende fiches. Er staan verschil
lende verwerkingsopdrachten in om te doen voor, tijdens en/of 
na jullie bezoek. De opdrachten zijn speels opgevat en kant en 
klaar om in de lessen te worden geïntegreerd. Je kan de lesfiches 
gebruiken of er enkele uitkiezen die je voor je klas geschikt vindt. 

EINDTERMEN 

Muzische vorming 6.2: zonder vooroordelen 
naar kunst kijken en luisteren. 

Muzische vorming 1.6: tactiele, visuele impressies, ervaringen, 
gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven. 

Muzische vorming 1.3: beeldinformatie herkennen, 
begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan. 

Muzische vorming 1.2: door betasten en voelen 
(tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies 
opdoen, verwerken en erover praten. 

Muzische vorming 6.1: blijvend nieuwe 
dingen uit hun omgeving ontdekken 

LEEFTIJD 

l ste - 6de leerjaar 

PLAATS 

Kunstencentrum Ten Bogaerde 

DUUR 

60 à 90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

l klas 

KOSTPRIJS 

GRATIS zonder gids 

€ 60 met gids 

RESERVATIE 

Reserveer min. 3 weken 

op voorhand via 

cultuur@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

l ste - 6de leerjaar 

PLAATS 

In de klas 

DUUR 

n.v.t. 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. l klas 

KOSTPRIJS 

Gratis voor l week 

RESERVATIE 

Bieke Van Belle 

058 53 29 91  

bieke.vanbelle@koksijde.be 

Theaterkoffer 
H ETPALE IS 
VO O R  I N  D E  KLAS 

Het Antwerps jeugdtheater HETPALEIS ontwikkelde i.s.m. de 

West-Vlaamse cultuurcentra en met steun van de Provincie 

West-Vlaanderen een theaterkoffer die leerlingen van de 

lagere school moet leren wat theater is. Deze theaterkoffer 

bevat een visueel en educatief lessenpakket voor het 

basisonderwijs. Het ding ziet eruit als een grote kist, maar 

als je die opentrekt, komt er een compleet miniatuurtheater 

tevoorschijn. De koffer dient om leerlingen vertrouwd te 

maken met een theatergebouw, hen te leren wat er allemaal. 

EXTRA INFO 

De koffers dienen afgehaald te worden 

(na afspraak) in De Panne of Diksmuide. 

EINDTERMEN 

Muzische vorming 6.1: de leerlingen kunnen blij
vend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 

Muzische vorming 6.2: de leerlingen kunnen zonder 
vooroordelen noor kunst kijken en luisteren. 



Sponge Plankton, de koning van alle zeedieren, heeft een geniaal 
idee om alle plastic troep uit de Noordzee op te ruimen. Samen 
met twee jonge hondshaaien overtuigt hij de andere zeedieren 
met zijn fantastisch plan.

plasticsoep
EDUCATIEF PAKKET VOOR ZEEKLASSEN (LEERJAAR 2 TOT 4)plasticsoep
EDUCATIEF PAKKET VOOR ZEEKLASSEN (LEERJAAR 2 TOT 4)
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LEEFTIJD 

3de & 4de leerjaar 

PLAATS 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

DATUM 

Theatervoorstelling op 

dinsdag 7 februari 2023 

om l 0.30u. en 1 4u. 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. 200 lln. 

KOSTPRIJS 

€ 3 per ll. voor 

scholen uit Koksijde 

€ 4 per ll. voor 

scholen buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Bieke Van Belle, 058 53 29 91 

bieke.vanbelle@koksijde.be 

Blauwhu is 
Over de berg 
THEA TE RVOO RSTE LLI N G 

Op de bergtop van het bos woont Tovenaar Appeloog. Als 

lid van de Raad van Twaalf staat Tovenaar Appeloog al jaar 

en dag voor iedereen klaar met advies en een helpende 

toverspreuk. Wanneer Postbode Kurt aankomt met een 

belangrijke brief, blijkt er al even niemand meer thuis te zijn. 

De afwezigheid van Tovenaar Appeloog wordt helemaal 

spannend wanneer het duistere wezen de Oogster het bos 

onveilig maakt. Kan er een nieuwe tovenaar gevonden 

worden die de Oogster kan verslaan? Over de Berg is een 

een bevlogen voorstelling voor kinderen. Samen met het 

publiek, de hulp van sprookjesraadselige wezens, een 

suggestief decor en tomeloze verbeeldingskracht wekt 

Simon D'Huyvetter Over de Berg tot leven. 

EXTRA INFO 

Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen 
op www.casinokoksijde.be/scholen. 

EINDTERMEN 

3. Muzische vorm ing - d rama :  3 .2  zich inleven in personages en 
dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat de juiste 
verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 
3 .5  genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klas
sieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten. 

6. Muzische vorm ing  - att itudes: 6 . 1  openstaan voor nieuwe din
gen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijd
genoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 genieten 
van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in 
'kunstwerken'. 
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Theater Tieret -
Raspoetin  
F IGURENTHEATER 

Aan het hof van de laatste Tsaar, Nicolaas Il, gonst het 

van de geruchten, halve complotten en hele intriges. 

Middelpunt van dit alles is de 'bezeten monnik' Raspoetin: 

gebedsgenezer en vertrouweling van de tsarina. Door 

sommigen aanbeden, door velen gehaat, maar vooral door 

iedereen gevreesd. l 00 jaar na zijn dood ontrafelt Tieret 

heel zorgvuldig de waarheid achter de mythe. In een wolk 

van wierrook en kruitdamp vertellen we het verhaal van de 

laatste Tsaar, de wonderschone liefde tussen kroonprins 

Aleksej en zijn zus Anastasia en vooral het verhaal van 

hem . . . Raspoetin! Voor RASPOETIN dook Tieret in de 

geschiedenisboeken om ons publiek mee te nemen naar 

het duistere Rusland van de laatste Tsaar. Met als resultaat 

- op algemene aanvraag na 2 overenthousiast onthaalde 

tournees (201 8-2020) - een meeslepende, historische én 

hysterische rollercoaster vol poppen, muziek en zwarte 

magie. Hier vloekt men niet . .. Raspoetin ziet u! 

EXTRA INFO 

Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen 
op www.casinokoksijde.be/scholen. 

EINDTERMEN 

3. Muzische vorming - drama: 3.2 zich inleven in personages en 
dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat de juiste 
verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 
3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klas
sieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten. 

6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe din
gen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijd
genoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 genieten 
van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in 
'kunstwerken'. 

LEEFTIJD 

3de & 4de leerjaar 

PLAATS 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

DATUM 

Figurentheatervoorstelling op 

dinsdag 21 maart 2023 

om 10.30u. en 1 4u. 

DUUR 

55 minuten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. 200 lln. 

KOSTPRIJS 

€ 3 per ll. voor 

scholen uit Koksijde 

€ 4 per ll. voor 

scholen buiten Koksijde 

Voor Koksijdse scholen 

kan er op aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per ll. 

RESERVATIE 

Bieke Van Belle, 058 53 29 91 

bieke.vanbelle@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

3de & 4de leerjaar 

PLAATS 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde 

DATUM 

Filmvertoning op 

dinsdag 1 8  april 2023 

om l 4u. 

DUUR 

83 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 400 l ln. 

KOSTPRIJS 

€ 2 per ll. voor 

scholen uit Koksijde 

€ 3 per ll. voor 

scholen buiten Koksijde 

Voor Koksijdse scholen 

kan er op aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per ll. 

RESERVATIE 

Bieke Van Belle 

058 53 29 91  

bieke.vanbelle@koksijde.be 

Piepku ikens 
FILM 

Wanneer eendenkuikens uit het ei kruipen, gaan ze meteen 

op zoek naar hun moeder. Pech voor Cathy! Ze krijgt voor 

haar l Ode verjaardag een eendenei cadeau, maar het is haar 

beste vriendin Margaux die door het kuiken als moeder wordt 

uitgekozen. Maar Margaux kan niet voor het diertje zorgen. 

Ze zit in een rolstoel, en bovendien willen haar ouders het 

schattige beestje niet in huis. Wat nu? Als niemand het kuiken 

wil verzorgen, dreigt het binnenkort in een blik kattenvoer te 

eindigen. Voor Cathy en Margaux betekent dit het begin van 

een groot avontuur: stiekem vertrekken ze op een tocht naar 

de riviermonding, waar ze het kuiken willen uitzetten bij zijn 

soortgenoten. Ondertussen zitten hun ongeruste ouders en 

zelfs de politie hen op de hielen ... De Franstalige filmer Olivier 

Ringer integreert in zijn film een metafoor om de verhouding 

tussen ouders en kinderen te schetsen. Met de boodschap dat 

zorg dragen voor je kroost niet volstaat. Het is essentieel om 

je ook in te leven in hun wereld, aan te voelen wat ze nodig 

hebben en tegemoet te komen aan hun wensen. Het is een 

tedere melancholische film met een hoge aaibaarheidsfactor 

(goede casting van het kuikentje). 

EXTRA INFO 

Een film van Olivier Ringer - BE 2015 - Nederlands 
gesproken - www.jeugdfilmbe. Foto-, videomateriaal 
en lesmappen op www.casinoKoksijde.be/scholen. 

EINDTERMEN 
3. Muzische vorm ing  - drama: 3 . 1  gen ieten van een geva r ieerd aanbod 
van voor hen bestemde cu l ture le act iv ite iten .  3.2 spe lvormen waarne
men en inz ien dot de  j u i ste verhoud ing  tussen woord en beweg ing  de 
express ie  kan verg roten .  3 .3 geconcentreerd l u i steren naa r  een gespro
ken tekst (verte ld  of voorge lezen) en d ie monde l i ng ,  sch r i fte l ij k, bee ldend 
of dramat isch weergeven .  3 .7 gen ieten van, p raten over en kr it isch staan  
tegenover het e igen spe l  en  dat van anderen, de  keuze van spelvormen,  
onderwerpen, de be lev i ng .  
5 .  Muz ische vorm ing  - med ia :  5 . 1  bee lds i gna len  waarnemen zodat men 
opva l lend goede en m inde r  ges laagde d i ngen ka n doorzoeken en  her
kennen .  5.2 ervaren dat een v isuee l  bee ld al dan  n i et vergeze ld  van een 
n ieuw ge lu id  steeds een n ieuwe werke l i j khe id  kon oproepen .  
6 .  Muzische vorm ing  - attitudes: 6 . 1  b l i jvend n ieuwe d i ngen  u i t  h un  om
gevi ng ontdekken .  6.2 zonder  vooroorde len  naar  kunst k i jken  en l u i steren .  
6 .3 gen ieten van  he t  muzisch hande l en  waa rdoor h un  express iemoge l i j k
heden verru imen .  6 .5 respect betonen voor u i t i ngen van leeft i jdgenoten, 
behorend tot eigen en andere cu l tu ren .  



LEVEL Q 
spel
VOOR IN DE KLAS

Wil je winnen? Dan moet je soms verliezen! Het Level Q spel 
laat je op een speelse manier kennis maken met het thema 
‘winnen en verliezen’ en daagt je uit om tactisch te spelen. 
Het spel bevat een Level Q spelbord, 23 spelopdrachten en 
een duidelijke handleiding met spelregels, zodat iedereen 
het spel vlot kan spelen. Het is vormgegeven door grafisch 
ontwerper Samuel Baidoo en wordt aangeleverd in een 
speciale Level Q verpakking.

EINDTERMEN
Muzische vorming - 6.1: de leerlingen kunnen blijvend 
nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.

Muzische vorming - 6.2: de leerlingen kunnen zonder
vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.

LEEFTIJD
3de - 6de leerjaar

PLAATS
In de klas

DUUR
Min. 50 minuten

AANTAL DEELNEMERS
Max. 1 klas

KOSTPRIJS
GRATIS
€ 10 waarborg

RESERVATIE
Bieke Van Belle
058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be
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LEEFTIJD 

3de - óde leerjaar 

PLAATS 

Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

Max. 1 20 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor scholen uit Koksijde. 

€ 60 per groep voor scholen 

buiten Koksijde. 

RESERVATIE 

Reserveer via 

duinenhuis@koksijde.be 

Aquarel 
van de zee 
CREATIEVE WORKSHOP 

Maak je graag op een kunstige manier kennis met het strand 

en de zee? Dan kan je onder leiding van een begeleider 

een fraai aquarel van de zee maken. De leerlingen leren 

observeren en impressies schilderen. Bij mooi weer zitten 

we op het dakterras, bij slecht weer kan deze activiteit ook 

binnen doorgaan. 

EXTRA INFO 

Voorzie een plastiek mapje om de aquarel mee te nemen. 

EINDTERMEN 

Muzische vorming 1.3: De leerlingen kunnen 
beeldinformatie herkennen, begrijpen, 
interpreteren en er kritisch tegenover staan. 

Muzische vorming 1.4: De leerlingen kunnen plezier 
en voldoening vinden in het beeldend vormgeven 
en genieten van wat beeldend vormgeven is. 

Lichamelijke opvoeding 1.26: De leerlingen kunnen klein
motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende 
nauwkeurig gedoseerd en ontspannen uitvoeren. 
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Expo 
Panamarenko: 
come fly 
with me 
WONDERLIJKE CREATIES 

LEEFTIJD 

3de - óde leerjaar 

PLAATS 

Kunstencentrum Ten Bogaerde 

EXTRA INFO 

Deze expo loopt 

tot 8 januar i  2023. 

Elke dag open op reservatie. 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. l klas 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

RESERVATIE 

Reserveer min. 

l week op voorhand via 

cultuur@koksijde.be 

De tentoonstelling "Come fly with me" begeleidt je in 

de wereld van Panamarenko. In zijn werk vervagen de 

grenzen tussen wetenschap, techniek en kunst. Zijn 

technologische experimenten resulteren in objecten als 

vliegtuigen, duikboten, zeppelins, auto's, luchtballonnen, 

vliegende schotels en vliegconstructies geïnspireerd op 

vogels en insecten. Maar, hoe belangrijk is het dat iets 

echt kan vliegen? Kan je ook verwonderd zijn door het 

mechanisme van het vliegen zelf? Of zoals Panamarenko 

het zegt : 'Als je de dingen altijd zou laten werken, zou 

er minder over gedacht worden. Nu is er tenminste die 

droom.' Laat je verwonderen door zijn creaties en leer 

in deze tentoonstelling aandachtig te kijken naar zijn 

kunstwerken door ook zelf mee te denken hoe en waarom 

je een vliegend tuig zou willen maken. Aan de hand van 

verschillende doe- en denkopdrachten, leer je nadenken 

over wat je wil creëren en wat deze creatie wil betekenen. 

ONTWIKKELINGSDOELEN 

Muzische vorming 4.1.l .4: Enkele eigenschappen van 
materialen ontdekken door exploreren en experimenteren. 
4.1.l : Verwoorden welke impressies de waarneming 
oproept 4.1.1.13: Eenvoudige technieken herkennen 
en benoemen. 4.1.2.12: Een beeld (2D of 3D) creëren 
door objecten bewust in de ruimte te plaatsen. 4.1.3.1: 

Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op 
basis van een keuze uit volgende elementen: 
• Aanpak en organisatie Bv. Hoe heb ik problemen opgelost? 

Hoe ben ik te werk gegaan? . . .  
• Creativiteit Bv. Welke ideeën heb ik verwerkt? . . .  

• Durf Bv. Durfde ik  mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik  mijn grenzen 

verlegd? . . .  4.1.2.5: Experimenteren met beeldelementen 
6.2: zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren. 
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LEEFTIJD 

5de & óde leerjaa r  

PLAATS 

Cu ltu u rcentrum Casi noKoks i jde 

DATUM 

Theatervoorste l l i ng 

op d i nsdag 1 4  maart 2023 

om 1 4u .  

DUUR 

60 m i n uten 

AANTAL DEELNEMERS 

Max. 200 l l n .  

KOSTPRIJS 

€ 3 per l l .  voor  

scho len  u i t  Koks i jde 

€ 4 per l l .  voor  

scho len  bu iten Koks i jde 

Voor Koksi jdse scho len 

kan er  op aa nvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan  € 2,50 per l l .  

RESERVATIE 

B ieke Van Be l l e, 058 53 29 91 

b ieke .vanbe l l e@koksij de .be 

Leue -
Qu inn ie & Qu in  
THEA TE RVOO RSTE LLI N G 

Dr ie vrienden w i l l en  samen iets verzi nnen .  Ze stri j den voor 

het woord om zo het verhaa l  te stu ren .  A lgauw h ijst één 

van hen zich op de  troon en hij verp l icht de  twee anderen 

om te l u i steren .  Een speelse ode aan de vri j he i d .  A ls er 

n i ets is, kan a l les ontstaan .  "Hier is zo een massa. Een 

echte mensenzee. En ik kom zo uit de lucht gevlogen. Want 

ik kan dat: vliegen. En ik land bovenop een soort tempel, 

een piramide. Rook, licht en magie. En als ik spreek moet 

iedereen luisteren. Want ik ben de baas. Ik draag uiteraard 

gouden kleren. Vol diamanten en een kroon van vlinders. 

Of nee, glimwormen. Ik spreek alle talen van de wereld. 

Het is te zeggen. Ik spreek er maar één. Maar iedereen kan 

mij verstaan. Wacht. Over die kroon: overdag is ze gemaakt 

van vlinders en 's nachts van glimwormen. Dat is beter." 

EXTRA INFO 

Credits, foto- en videomateriaal, lesmappen 
op www.casinokoksijde.be/scholen. 

EINDTERMEN 

3. Muzische vorm ing - d rama :  3 .2  zich inleven in personages en 
dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat de juiste 
verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 
3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klas
sieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten. 

6. Muzische vorm ing  - att itudes: 6 . 1  openstaan voor nieuwe din
gen uit hun omgeving. 6 .4 respect betonen voor uitingen van leeftijd
genoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 genieten 
van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in 
'kunstwerken'. 



dOFT - 
Dummies
DANSVOORSTELLING

Ons sociaal leven zit vol ongeschreven regels. In de rij staan 
als je wacht, trakteren als je jarig bent, ‘gezondheid’ zeggen 
als iemand niest… Het lijkt allemaal vanzelfsprekend. In 
DUMMIES zien we twee individuen die deze regels niet 
kennen, maar wel terecht komen in situaties waar ze 
nuttig kunnen zijn. Enkel hun instinct rest nog. En dat zou 
wel eens voor grappige, maar pijnlijke situaties kunnen 
zorgen… Ze hebben evenveel kans om elkaar te begrijpen. 
Of botsen ze juist in hun onwetendheid? Een toegankelijke 
en humoristische dansvoorstelling waarbij twee dummies 
de klungeligheid van onze doe-het-zelf-maatschappij 
laten zien. DUMMIES is relevant, herkenbaar en toont op 
een speelse manier de absurditeit van onze gewoontes. 
De bewegingstaal is indrukwekkend door het snelle, 
acrobatische partnerwerk en de fysieke risico’s. Ze geven 
ons een aparte kijk op wat wij als ‘normaal’ beschouwen.

EINDTERMEN
3. Muzische vorming - drama: 3.2 zich inleven in personages en 
dingen uit de omgeving en deze uitbeelden. 3.4 ervaren dat de juiste 
verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten. 
3.5 genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klas-
sieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.
4. muzische vorming - beweging: 4.6 genieten van en belangstel-
lend kijken naar een gevarieerd aanbod van lichaamsexpressie van 
kinderen en volwassenen.
6. Muzische vorming - attitudes: 6.1 openstaan voor nieuwe din-
gen uit hun omgeving. 6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijd-
genoten, behorend tot de eigen en de andere culturen. 6.5 genieten 
van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in 
‘kunstwerken’.

LEEFTIJD
5de & 6de leerjaar

PLAATS
Cultuurcentrum CasinoKoksijde

DATUM
Dansvoorstelling  
op donderdag 24 november 
2022 om 10.30u. en 14u

DUUR
60 minuten

AANTAL DEELNEMERS
Max. 200 lln.

KOSTPRIJS
€ 3 per ll. voor  
scholen uit Koksijde
€ 4 per ll. voor  
scholen buiten Koksijde

Voor Koksijdse scholen 
kan er op aanvraag een 
bus gereserveerd worden 
aan € 2,50 per ll.

RESERVATIE
Bieke Van Belle, 058 53 29 91
bieke.vanbelle@koksijde.be

EXTRA INFO
Credits, foto- en videomateriaal, 
lesmappen op www.
casinokoksijde.be/scholen.
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Anna heeft het te d ruk met schoo lwerk en vr ienden om 

te beseffen dat de were ld  op spr ingen staat. Overa l  i n  

Ber l i jn  d u i ken posters op met de afbee ld i ng  van H it ler  

en de sfeer van oproer hangt i n  de straten .  Wanneer 

haar vader, een joods journa l i st, verdwij nt en de fam i l i e  

ha lsoverkop moet vl uchten u i t  Du its land ,  beseft Anna 

dat het l even nooit meer hetze lfde za l z ij n .  Vanaf n u  is  

ze een v luchte l i ng, d i e  n ieuwe ta len leert en n ieuwe 

vrienden maakt. Van de osca rwi nnende reg isseu r  Caro l i ne  

L i nk, naar  het ontroerende levensverhaa l  van de a uteu r  

Jud ith Kerr. Winnaar  van de pr i js voor Beste Langspee l fi lm 

(profess ione le j u ry) op JEF  festiva l 202 1 . 

EXTRA INFO 

Een film van Caroline Link - DE CH 2019 - Duits 
gesproken - Nederlands ondertiteld - www.jeugdfilmbe 
Foto-, videomateriaal en lesmappen op 
www.casinoKoksijde.be/scholen. 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 
3. Muzische vorm ing - dramo: 3.1  gen ieten van een geva rieerd aanbod 

van voor hen bestemde cul ture le  activi-te iten .  3 .2 spelvormen waarnemen 

en inz ien dat de ju i ste verhoud ing tussen woord en beweg ing de express ie 

kan verg roten .  3.3 geconcentreerd l u i steren naar een gesproken tekst (ver

teld of voorge lezen) en d i e  monde l ing ,  sch rifte l i jk ,  bee ldend of d ramatisch 

weergeven .  3.7 gen ieten van, praten over en kr it isch staan tegenover het 

e igen spel  en dat van anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de 

belevi ng .  

5. Muzische vorm ing - med io :  5.1  bee lds igna len waarnemen zodat men 

opva l lend goede en minder  ges laagde d i ngen kan doorzoeken en herken

nen .  5 .2  ervaren dat een v isuee l  beeld a l  dan  n i et vergeze ld van een n ieuw 

ge lu id  steeds een n ieuwe werke l ijkhe id kan oproepen .  

6 .  Muzische vorm ing - attitudes: 6.1 b l ijvend n ieuwe d ingen uit hun omge

ving ontdekken .  6 .2 zonder vooroordelen naar kunst k i jken en lu i steren .  6.3 

gen ieten van het muzisch handelen waardoor hun express iemogel ij kheden 

verru imen .  6.5 respect betonen voor uit ingen van leeftijdgenoten, behorend 

tot eigen en andere culturen .  

Hitler heeft 
mijn roze konijn 
gestolen 
FILM  

LEEFTIJD 

5de & 6de leerjaa r  

PLAATS 

Cu l tuu rcentrum Cas inoKoksij de 

DATUM 

F i lmverton i ng  op 

d i nsdag 25 ap r i l  2023 

om l 3 .30u .  

DUUR 

1 20 m i nuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 400 l l n .  

KOSTPRIJS 

€ 2 per l l .  voor  

scho len u i t  Koksi jde 

€ 3 per l l .  voor  

scho len bu iten Koksi jde 

Voor Koksi jdse scho len 

kan er op aanvraag een 

bus gereserveerd worden 

aan € 2,50 per l l .  

RESERVATIE 

B ieke Van Be l le  

058 53 29 9 1  

b ieke .vanbe l l e@koksijde .be 
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l 

Pluis in het 
Abdij museum 
LEREN, ONTDEKKEN EN DOEN 

Pluis de Muis en Pol de Mol zijn knuffeldieren. Samen 

met een gids nemen ze jouw klas mee op de abdijsite 

en in het museum! Het pakket bestaat uit drie delen: 

een kennismaking met het thema in de klas, een 

opdrachtenparcours in het museum en een aantal doe

activiteiten ter naverwerking van het bezoek. Handleiding, 

kennismakings- en verwerkingsopdrachten worden na 

reservatie van het bezoek digitaal toegestuurd aan de 

school. 

ONTWIKKELINGSDOELEN 

Mens & maatschappij 2.1: De leerlingen beseffen 
dat sommige mensen een andere levenswijze hebben 
dan zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden, 
informatie of mensen uit een andere cultuur. 

Muzische vorming 4.2: De leerlingen kunnen meedoen met 
bewegingen die tijdens het vertellen van eeen verhaal aan bod 
komen, en belangstelling tonen om het beweginsinspirerend 
gegegven nauwkeurig te observeren en na te bootsen. 

Wiskundige initiatie 2.2: De leerlingen kunnen dingen 
kwalitatief vergelijken en samenbrengen op basis van 
één of twee gemeenschappelijke kenmerken. 

LEEFTIJD 

3de kleuter 

PLAATS 

Abdijmuseum Ten Duinen 

DUUR 

90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 25 lln. per gids 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen. 

€ 2,5 per ll. voor scholen 

buiten Koksijde. 

RESERVATIE 

Reserveer min. drie weken 

op voorhand, online via 

www.tenduinen.be/scholen. 
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LEEFTIJD 

l ste - 6de leerjaar 

PLAATS 

Start aan het Vanneuvillehuis 

DUUR 

120 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 50 lln. verdeeld in 

groepjes van l 0 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor scholen uit 

Koksijde, enkel een waarborg 

van € l 0 per rugzak (l 0 lln.) 

€ 5 per boekje voor scholen 

buiten Koksijde (je gebruikt 

gemiddeld één boekje per l 0 

lln.) 

RESERVATIE 

Reserveer via 

Abdijmuseum Ten Duinen, 

abdijmuseum@koksijde.be 

Duinsafari 
ZO E KTO C H T  

© Lokaal bestuur Koksijde 

Ga mee op du i nsafar i i n  en rond het Vanneuvi l l ehu i s .  

Ontdek op een speelse man ie r  meer  over kunstenaar  

Wa lter Vi l a i n  en de Noorddu i nen .  K le ine Wa lter neemt je 

mee op avontuur !  Ergens i n  z i jn  voorma l i g  ate l i e r  l i gt er 

een schatkist verscho len .  Wa lter verstopte hem daar  a ls 

k ind maar  is de code vergeten .  He lp  j i j hem met je k las om 

de code te kraken? 

EINDTERMEN 

Musische vorming 1.4: De leerlingen kunnen plezier 
en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en 
genieten van wat beeldend vormgegeven is. 

Muzische vorming 6.1: De leerlingen kunnen blijvend 
nieuwe dingen in hun omgeving ontdekken 

wereldoriëntatie 1.1: De leerlingen kunnen 
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren. 
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Erfgoed
wandeling 
'Te Gek' 
KO KS I J D E  V R O E G E R  

Wil  j e  Koks i jde ontdekken u i t  d e  t i jd van j e  g rootouders of 

overg rootouders? Hoe ze woonden,  leefden en spee lden? 

Kortom, hoe Koks i jde er toen u itzag? Dat kan je a l l emaa l  

ontdekken t i jdens deze wande l i ng .  E l ke locat ie wordt 

u itge legd aan de hand van oude foto's, spe l letjes en 

verhaal tjes op maat van de leeft i jd van de k inderen .  

EXTRA INFO 

Als voorbereiding is het boek 'te Gek' 
te koop/beschikbaar voor € 35 (niet verplicht) 

EINDTERMEN 

Mens en maatschappij 2 .3 :  De leerlingen kunnen met een zelf 
gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een 
collectieve voorziening, waarover de overheid zorg draagt. 

Mens en maatschappij 3 .8 :  De leerlingen kunnen 
aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een 
actuele toestand die voor de kinderen herkenbaar is, 
en die door de geschiedenis beïnvloed werd; vroeger 
anders was en in de loop der tijden evolueert. 

Muzische vorm ing 3 .4 :  De leerlingen kunnen spelvormen 
in een sociale en maatschappelijke context hanteren. 

LEEFTIJD 

l ste - 6de leerjaa r  

PLAATS 

Sta rt Abd i jmuseum Ten Du i nen  

DUUR 

1 20 m i n uten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max .  20 l l n .  per g ids  

KOSTPRIJS 

GRATIS  voor  Koksi jdse scho len  

€ 60 per g ids  voor  scho len 

bu iten Koks i jde 

RESERVATIE 

Reserveer v ia 

D ienst Cu l tu u r  & E rfgoed, 

cu l tuu r@koks i jde . be, 

058 53 34 40 
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LEEFTIJD 

l ste - 6de leerjaa r  

PLAATS 

Hu isje Nys-Vermoote 

DUUR 

60 m i n uten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 l l n. per g ids  

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koks i jdse scho len 

€ 60 per g i ds  voor scho len 

bu iten Koks i jde 

RESERVATIE 

Reserveer v ia 

D ienst Cu ltu u r  & Erfgoed, 

cu ltu ur@koks i  jde .  be, 

058 53 34 40 

Huisje 
Nys-Vermoote / 
Jommekeshuis 
R O N D L E I D I N G  

Wist je dat de vader  van Jef Nys, geeste l i j ke vader  van 

Jommeke i n  d i t  hu i sje  werd geboren? Zij n g rootouders zij n 

de eerste bewoners van d i t  hu i sje .  Daarom l i n ken  we deze 

p lek  aan  de gesch ieden is  va n Koks i jde, van v issersdorp tot 

badp laats .  

EXTRA INFO 

Auto- en busporking op enkele minuten wandelen (Kerkplein) 

EINDTERMEN 

Mens en maatschappij 3.8: De leerlingen kunnen 
aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een 
actuele toestand, die voor de kinderen herkenbaar is, 
en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger 
anders was en in de loop der tijden evolueert. 

Mens en maatschappij 3.9: De leerlingen tonen belangstelling 
voor het verleden, heden en toekomst, hier en elders. 

Muzische vorming 1.3: De leerlingen kunnen door 
betasten en voelen (tactiel), door kijken (visueel) 
impressies opdoen, verwerken en erover praten. 
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Beklim de 

Zuid

Abdij molen 
EN RUIK DE GESCHIEDENIS 

De hu id i ge  Zu id-Abd ij mo len van Koks i jde dateert van 

1 773 en stond oorspronke l i j k  i n  Houtem bi j Veurne (mo len  

Lootvoet). Daar werd h ij i n  1 951 -1 952 afgebroken en  i n  

1 953 t e  Koks i jde terug opgebouwd. W ie  een  bezoek brengt 

hangt aan  de l i ppen va n mo lenaar  Patr ick Gery l : met vee l  

p lez ier  le idt  h ij je  rond i n  z i jn  hab itat. Voe l  de wind spe len 

met de mo len. Z ie hoe het graan gema len wordt tot meel  

en  ru i k  de gesch ieden i s .  Een echte aan rader !  

EXTRA INFO 

Meer info over de geschiedenis van de Abdij molen kan 
je vinden op de website www.tenduinen.be/scholen. 

EINDTERMEN 

Mens en maatschappij 4.4: De leerlingen kunnen 
bij een oriëntatie in de werkelijkheid de windstreken 
(hoofd- en tussenrichtingen) bepalen aan de 
hand van de zonnestand of een kompas. 

Wetenschappen en techniek 2.6: De leerlingen 
kunnen illustreren hoe technische systemen onder 
meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen 
van materialen of over natuurlijke verschijnselen. 

Wiskunde 2.1: De leerlingen kennen de belangrijkste 
grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, 
oppervlakte, inhoud, gewicht (massa), tijd, snelheid, 
temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de 
relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid. 

LEEFTIJD 

l ste - 6de leerjaa r  

PLAATS 

Zu id -Abd ij mo len 

DUUR 

45 m i nuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max .  25 l l n .  per bezoek 

KOSTPRIJS 

GRATIS  voor Koksi jdse scho len .  

€ l pe r  l l .  voor scho len 

bu iten Koksi jde 

RESERVATIE 

Reserveer m i n .  d r ie  

weken op voorhand  v ia 

abd i jmuseum@koks i jde . be 
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LEEFTIJD 

3de - óde leerjaar 

PLAATS 

Abdijmuseum Ten Duinen 

DUUR 

120 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 25 lln. per bezoek 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen. 

€ 5,5 per ll. voor scholen 

buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Reserveer min. drie weken 

op voorhand, online via 

www.tenduinen.be/scholen 

De sl i mste 
klas va n het 
Abd ij museu m  
BEZOEK + QUIZ 

Samen met een gids verken je het museum. Je leert de 

belangrijkste zaken over de abdij en het dagelijkse leven 

van de monniken. Wie goed oplet heeft een streepje voor, 

want na de rondleiding volgt een leuke quiz! De groep 

wordt opgedeeld in kleinere teams. Er is een snelle ronde 

en een meerkeuzeronde, waarbij verschillende thema's die 

aan bod kwamen in het museum terugkomen. Een leuke 

afsluiter! De leden van het winnende team krijgen elk een 

leuke prijs mee naar huis. 

EXTRA INFO 

We rekenen op de actieve medewerking van de leerkracht. 

EINDTERMEN 

Nederlands 1.6: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= structureren) de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde 
instructie voor een buitenschoolse situatie. 

Mens en maatschappij 3.8: De leerlingen kunnen aan de hand 
van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor 
kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed 
werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert. 

Sociale vaardigheden 3: De leerlingen kunnen 
samenwerken met anderen, zonder onderscheid van 
sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 
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Zandlopers 
ARCHEOLOGIE & MONNIKEN 

In een eerste deel ontdekken de kinderen samen met 

een archeoloog-gids de archeologische site van de 

Duinenabdij. Door zelf voorwerpen op te graven, leren ze 

wat archeologie is, hoe een archeoloog te werk gaat en 

hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Daarna neemt 

de gids de kinderen mee naar het museum. Verkleed 

als monnik volgen we het leven van een monnik uit de 

middeleeuwse abdij. Via allerlei opdrachtjes komen de 

kinderen te weten hoe de monniken elke dag doorbrachten. 

EXTRA INFO 

Bij stormweer vanaf 6 beaufort sluiten we de archeologische 
buitensite met haar vele bomen uit veiligheidsoverwegingen. 
Na de rondleiding kan een leskoffer kosteloos uitgeleend 
worden (reservatie noodzakelijk - waarborg: € 50). 

EINDTERMEN 

Mens en maatschappij 2.8: De leerlingen kunnen 
illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen 
verschillende waarden en normen bezitten. 

Wetenschappen en techniek 2.13: De leerlingen kunnen een 
eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. 

Wiskunde 3.7: De leerlingen zijn in staat: zich ruimtelijk 
te oriënteren op basis van plattegronden, kaarten, foto's 
en gegevens over afstand en richting; zich in de ruimte 
mentaal te verplaatsen en te verwoorden wat ze dan zien. 

LEEFTIJD 

3de - óde leerjaar 

PLAATS 

Abdijmuseum Ten Duinen 

DUUR 

120 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 25 lln. per gids 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen. 

€ 5,5 per ll. voor scholen 

buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Reserveer min. drie weken 

op voorhand, online via 

www.tenduinen.be/scholen. 
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Lopen op 
gesch ieden is 
CREATIEF IN DE ABDIJ 

In een eerste deel focust de thematische rondleiding 

op de ruime tegelcollectie van het Abdijmuseum. De 

verschillende decors, motieven, thema's en technieken 

geven een beeld van vier eeuwen vloerversiering in een 

grote cisterciënzerabdij. In een aansluitend creatief atelier 

maken we fantasiedieren in plasticine, proberen we een 

tegel te reconstrueren en zelf een hedendaagse tegel te 

ontwerpen. 

EXTRA INFO 

We rekenen op de actieve medewerking van de leerkracht. 

EINDTERMEN 

Muzische vorming 1.5: De leerlingen kunnen beeldende 
problemen oplossen, technieken toepassen en 
gereedschappen en materialen hanteren om beeldend 
vorm te geven op een manier die hen voldoet. 

Mens en maatschappij 3.9: De leerlingen tonen belangstelling 
voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders. 

Wetenschappen en technieken 2.7: De leerlingen 
kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch 
proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen 
ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren). 

LEEFTIJD 

3de - óde leerjaar 

PLAATS 

Abdijmuseum Ten Duinen 

DUUR 

90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 25 lln. per gids 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen. 

€ 5 per ll. voor scholen 

buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Reserveer min. drie weken 

op voorhand, online via 

www.tenduinen.be/scholen. 
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LEEFTIJD 

4de - 6de leerjaar 

PLAATS 

Abdijmuseum Ten Duinen 

DUUR 

120 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 25 lln. per gids 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen. 

€ 4 per ll. voor scholen 

buiten Koksijde (min. 20 lln.) 

RESERVATIE 

Reserveer min. drie weken 

op voorhand, online via 

www.tenduinen.be/ 

scholen. 

Abdij 
wegwijzer 
GELEID MUSEUMBEZOEK 

'De Monnik binnen de abdijmuren' staat centraal in 

Abdijwegwijzer. In de educatieve speelfilm 'Ten Duinen' 

kunnen jongeren zich inleven in de mysterieuze wereld 

van een 1 4de eeuwse cisterciënzerabdij. De verschillende 

zalen binnen het Abdijmuseum werpen eveneens een licht 

op het dagelijkse leven binnen (en buiten) de abdijmuren. 

Abdijwegwijzer wil jongeren op een speelse en 

interactieve manier vertrouwd maken met de christelijke 

abdijgemeenschappen. 

EXTRA INFO 

Leerkrachten kunnen de educatieve brochure 
Abdijwegwijzer gratis downloaden. Na boeking 
mailen we je deze opdrachten kosteloos door. 

EINDTERMEN 

Mens en maatschappij 2.1: De leerlingen kunnen illustreren dat 
verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn 
voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden. 

Mens en maatschappij 2.14: De leerlingen kunnen op een 
eenvoudige wijze uitleggen dat verkiezingen een basiselement 
zijn van het democratisch functioneren van onze instellingen. 

Ruimte 4.12: De leerlingen kunnen in een landschap 
gericht waarnemen en ze kunnen op een eenvoudige 
wijze onderzoeken waarom het er zo uitziet. 
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Een pluim 
voor 
schrijven 
CREATIEF LEREN 

Zoek de waarheid achter het verhaal van de monnik die 

het grootste stuk van zijn leven boeken geduldig kopieert. 

We duiken in de geschiedenis van het schrift en ontdekken 

dat er bij dit monnikenwerk veel meer kwam kijken dan 

we nu kunnen vermoeden. In het aansluitende creatief 

atelier maken we zelf een boekje, leren we enkele zwierige 

gotische letters schrijven en bedenken we een originele 

slotboodschap. 

EXTRA INFO 

We rekenen op de actieve medewerking van de leerkracht. 

EINDTERMEN 

Mens en maatschappij 2.1: De leerlingen kunnen illustreren dat 
verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn 
voor mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden. 

Mens en maatschappij 3. 5: De leerlingen kunnen 
belangrijke gebeurtenissen of ervaringen uit eigen 
leven chronologisch ordenen en indelen in periodes. 
Ze kunnen daarvoor eigen indelingscriteria vinden. 

Wetenschappen en technieken 2.13: De leerlingen kunnen een 
eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. 

LEEFTIJD 

5de & 6de leerjaar 

PLAATS 

Abdijmuseum Ten Duinen 

DUUR 

90 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 25 lln. per gids 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen. 

€ 5 per ll. voor scholen 

buiten Koksijde. 

RESERVATIE 

Reserveer min. drie weken 

op voorhand, online via 

www.tenduinen.be/scholen. 
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LEEFTIJD 

5de & 6de leerjaar 

PLAATS 

Abdijmuseum Ten Duinen 

DUUR 

1 5  minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

5 lln. per 1 5  minuten 

KOSTPRIJS 

€ 3 per ll. 

RESERVATIE 

Reserveer min. drie weken 

op voorhand via 

abdijmuseum@koksijde.be 

Bezoek de 
Duinenabdij 
virtueel 
EXTRA BELEVING 

Eens je de Virtual Reality-bril in Ten Duinen op hebt, lijkt 

het alsof je echt belandt in 1 490 met een teletijdmachine. 

Laat je omverblazen door de architectuur van de abdijkerk 

bijvoorbeeld, of de prachtig versierde handschriften waar 

je zelf door zal kunnen bladeren. Alles werd zo accuraat 

mogelijk heropgebouwd in een virtuele wereld. 

EXTRA INFO 

Combineer Virtual Reality met een bezoek aan het museum en de 
site, al dan niet met een gids (bekijk onze andere rondleidingen 
en workshops). Er kunnen vijf leerlingen per kwartier VR beleven 
omdat er evenveel modules beschikbaar zijn. Terwijl de anderen 
van de groep wachten, kunnen ze bijvoorbeeld meevolgen met 
hun klasgenoten op de schermen of ontdekken hoe het museum 
de VR maakte aan de hand van de infopanelen in de VR-ruimte. 

EINDTERMEN 

Nederlands 1.7: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= structureren) de informatie op een persoonlijke 
en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen 
bestemde informatieve tv-uitzending. 

Mens en maatschappij 3.8: De leerlingen kunnen aan de hand 
van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor 
kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed 
werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert. 

ICT l :  De leerlingen hebben een positieve houding 
tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken 
om hen te ondersteunen bij het leren. 
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l 

Zeerover
tocht 
LUISTEREN EN BELEVEN 

We maken kenn i s  met de were ld  van een echte zeerover. 

We l u i ste ren naar  boe iende verha len  en le ren  onder  

andere knopen maken en marcheren a l s  echte zeerovers . 

EXTRA INFO 

De leerlingen mogen verkleed als zeerover 
komen, dat maakt de activiteit nog leuker! 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 

Lichamelijke opvoeding 1.21: De leerlingen kunnen 
bewegingsvormen uitvoeren op een opgelegd ritme. 

Muzische vorming 3.5: ervaringen, gevoelens, 
ideeën, fantasieën uiten in spel 

Muzische vorming 4.2: een eenvoudig bewegingsverhaal 
opbouwen met als vertrekpunt iets wat gehoord, 
gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt. 

Lichamelijke opvoeding 1.31: De kleuters kunnen een 
eenvoudige reeks van opeenvolgende handelingen 
uitvoeren binnen bewegingsactiviteiten. 

Muzische vorming 4.2: De kleuters kunnen meedoen met 
bewegingen die tijdens het vertellen van een verhaal aan bod 
komen, en belangstelling tonen om het bewegingsinspirerend 
gegeven nauwkeurig te observeren en na te bootsen. 

Nederlands 1. 5: De kleuters kunnen een beluisterd 
verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen. 

LEEFTIJD 

2de k leuter - l ste leerjaa r  

PLAATS 

E l isabeth p le i n  Koks i jde-Bad 

of Natuu reducat ief centrum 

Du i nenhu i s  

DUUR 

1 20 m i nuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max .  20 l l n .  

KOSTPRIJS 

GRATIS  voo r  Koks i jdse scho len 

€ 50 per g roep voo r  scho len bu iten 

Koks i jde 

RESERVATIE 

Reserveer v ia 

du i nenhu i s@koks i jde .be 
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Doe-stations 
ONTDEK DE ZEE ENZO 

Met deze binnenactiviteit wordt onze kust volop in de 

kijker gezet. Gedichten opstellen, orde scheppen in de 

chaos van een scheepsdok, fossielen maken uit gips, . .. : 

de diversiteit van het aanbod biedt de leerkrachten een 

leidraad om vakoverschrijdend een ontdekkingstocht 

doorheen onze kust aan te vatten. 

E I N DT E R M E N  
Sociale vaardigheden 1.5: De leerlingen kunnen bij groepstaken 
leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 

Leren leren 1.4: De leerlingen kunnen eenvoudige problemen 
op systematische en inzichtelijke wijze oplossen. 

Wereldoriëntatie 3.7: De leerlingen hebben aandacht voor 
de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 
groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

LE E FT I J D  

3de & 4de leerj aa r  

PLAATS 

Natuu reducat ief centrum Du i nenhu is  

D U U R  

Max .  1 20 mi n uten 

AANTAL 

D E E LN E M E RS 

Max .  20 l l n .  

KOST P R I J S  

GRATIS voor  scho len u i t  Koks i jde. 

€ 50 per g roep voor  scho len 

buiten Koks i jde. 

R E S E RVAT I E  

Reserveer v ia 

d u i nenhu is@koks i jde. be 
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Steeknetten
race 
WAT ZIT ER IN DE ZEE 

Weet jij wat er allemaal in de zee leeft? Zin om dit even 

te onderzoeken? Trek laarzen aan en go met een steeknet 

onder leiding van een gids door zwinnetjes en muien. 

Schelpen, visjes en andere zeevondsten worden van 

dichtbij bekeken. 

EXTRA INFO 

Voorzie winddichte kledij en laarzen. 

Activiteit te plannen twee uur voor laagwater. 

EINDTERMEN 

Wereldoriëntatie 1.1: De leerlingen kunnen 
gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren. 

Wereldoriëntatie 1.3: De leerlingen kunnen in een beperkte 
verzameling van organismen en gangbare materialen 
gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens 
één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden. 

Lichamelijke opvoeding 1.23: De leerlingen bewegen 
op een aangepaste manier in de vrije natuur. 

LEEFTIJD 

3de - 6de leerjaar 

PLAATS 

Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

1 20 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen 

€ 50 per groep voor scholen 

buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Reserveer via 

duinenhuis@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

5de & 6de leerjaar 

PLAATS 

Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

120 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen 

€ 50 per groep voor scholen 

buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Reserveer via 

duinenhuis@koksijde.be 

Survival 
in de duinen 
SPORTIEF EN EDUCATIEF 

Door een sportieve en educatieve route in de duinen kan 

je scoren als een echte survivor. Leer alles over planten, 

dieren en het werken met een kompas. Doorzetting en 

teamwork zijn 'de must' van deze survivaltocht! Ga jij de 

uitdaging aan? 

EXTRA INFO 

Voorzie aangepaste kledij om in de duinen te stappen. 

EINDTERMEN 

L ichame l ij ke opvoed ing  1 . 2 :  De leerlingen 
kunnen veiligheidsafspraken naleven. 

L ichame l ij ke opvoed ing  1 . 23: De leerlingen bewegen 
op een aangepaste manier in de vrije natuur. 

Neder lands 1 .6 :  De leerlingen kunnen de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor 
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie. 
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Als kruier 
in zee en/of 
garnalen 
koken 

Al eens een echte garnaalkruier aan het werk gezien? Zou 

het niet fantastisch zijn om dit eens met je hele klas uit te 

proberen? We trekken een echt krui pak, jas en riem aan en 

nemen jullie veilig onder begeleiding mee het water in. Na 

de trek gaan we de vangst sorteren. Een unieke belevenis 

waarover je nog jaren vertelt! 

EXTRA INFO 

De leerlingen krijgen ter plaatse aangepaste kledij om 
in het water te gaan. Graag een lange broek en kousen 
aantrekken om in het pak te kruipen. Reservekledij en 
een handdoek meebrengen zijn aangeraden. 

Extra uitleg over de vondsten in het kruinet kan je 
krijgen van een ervaren natuurgids. De kostprijs wordt 
dan verhoogd met € 50 per groep voor scholen buiten 
Koksijde (gids). Gratis voor scholen uit Koksijde. 

Activiteit te plannen twee uur voor laagwater. 
Periode maart t .e .m. oktober. 

EINDTERMEN 

Lichamelijke opvoeding 1.2: De leerlingen 
kunnen veiligheidsafspraken naleven. 

Lichamelijke opvoeding 1.23: De leerlingen bewegen 
op een aangepaste manier in de vrije natuur. 

Nederlands 1 .6 :  De leerlingen kunnen de informatie op een 
persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor 
hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie. 

LEEFTIJD 

5de & óde leerjaar 

PLAATS 

Natuureducatief centrum 

Duinenhuis 

DUUR 

1 80 minuten of 

240 minuten met koken 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 20 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor Koksijdse scholen. 

€ 1 00 / groep (zonder koken) 

€ 1 30 / groep (inclusief koken) 

voor scholen buiten Koksijde. 

RESERVATIE 

Reserveer via 

duinenhuis@koksijde.be 
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Waag een 
plonsje! 
BEZOEK ZWEMBAD 

Organiseer je met jouw school een sportuitstop? Don mag 

een gezonde portie recreatief zwemmen niet ontbreken, 

toch? Vanaf 1 6  uur zijn alle boden open: het 25-meterbod 

met springplank, de glijboonkoker met sterrenhemel en af

zonderlijk londingsbod en het wildwoterbod. 

EXTRA INFO 

Aan de begeleiders vragen we om actief deel te nemen 
/ aanwezig te zijn in het zwembad zelf. Deze activiteit 
kan plaatsvinden op dinsdag, woensdag, donderdag 
of vrijdag, in samenspraak met het zwembad. 

ONTWIKKELINGSDOELEN / EINDTERMEN 

Lichamelijke opvoeding 1.24: de leerlingen kunnen 
ongeremd en spelend bewegen in het water. 

Lichamelijke opvoeding 1.25: de leerlingen voelen 
zich veilig in het water en kunnen zwemmen. 

Lichamelijke opvoeding 1.3: de leerlingen kennen 
de gevaren en risico's van bewegingssituaties 
en kunnen deze inschatten en signaleren. 

LEEFTIJD 

3de kleuter 

l ste - 6de leerjaar 

PLAATS 

Zwem- & recreatiebad 

Hoge Blekker 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 50 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS voor scholen uit 

Koksijde. € 2 per persoon 

voor scholen buiten Koksijde 

RESERVATIE 

Minstens drie weken 

op voorhand via 

zwembaden@koksijde.be 
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LEEFTIJD 

lste - óde leerjaar 

PLAATS 

Sportstrand Koksijde, 

Sint-ldesbald of Oostduinkerke 

DUUR 

120 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Min. 20 en max. 50 lln. 

l begeleider van school 

vereist per 20 leerlingen. 

KOSTPRIJS 

€ l per ll. 

RESERVATIE 

Activiteit in april-mei-juni: 

aanvragen vóór l maart. 

Activiteit in september : 

aanvragen vóór l juli. 

Via sportdienst@koksijde.be 

Sport en spel 
aan zee 
SPORTIEF STRANDBEZOEK 

Een halve dog sport op het strand, met verschillende 

sporten zoals beochsoccer, Viking Kubb, frisbee, beoch

petonque, beochboseboll of andere strandspelen. 

Go voor de ideale combinatie: stort met een educa

tieve voormiddag en loot de leerlingen zich in de namid

dag uitleven op het strand! 

EXTRA INFO 

Periode: tussen paasvakantie en juni of in 
september, maximum 4 namiddagen per school. 
Opgelet: kan niet doorgaan bij hevige wind of regenweer. 

EINDTERMEN 

Motorische competenties 1.18: 
De leerlingen kunnen eenvoudige spelideeën 
uitvoeren in eenvoudige bewegingsspelen 

Motorische competenties 1.23: leerlingen bewegen 
op een aangepaste manier in de vrije natuur. 

Zelfconcept en het sociaal functioneren 3.3: De leerlingen 
nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest van fair play. 
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Een ba l letje 
s laa n op de 
golfbaan 
GOLFINITIATIE 

Maak kennis met de golfsport. Volg in het kader van de 

les lichamelijke opvoeding één uur golfinitiatie. Ontdek je 

golfswing en sla je slag! Bij deze individuele sport is rust, 

techniek en concentratie belangrijk. P. 94: Misschien zit 

in jouw klas wel iemand met evenveel golftalent als onze 

Belgische trots Thomas Pieter of Manon De Roey. 

EXTRA INFO 

We rekenen op de actieve medewerking van de leerkracht. 

EINDTERMEN 

Lichamelijke opvoedig 1.4 : De leerlingen kennen hun 
voorkeurhand en -voet en kunnen deze ook efficiënt gebruiken. 

Lichamelijke opvoeding 1.5: De leerlingen kennen en gebruiken 
hun voorkeurzijde om te wenden en te draaien rond de lengteas. 

Lichamelijke opvoeding 1.23: De leerlingen bewegen 
op een aangepaste manier in de vrije natuur. 

L E E FT I J D 

3de & 4de leerjaar 

PLAATS 

Koksijde Golf ter Hille 

DUUR 

60 minuten 

AANTAL 

DEELNEMERS 

Max. 25 lln. 

KOSTPRIJS 

GRATIS 

voor Koksijdse scholen 

Scholen buiten Koksijde: 

prijs op aanvraag, in functie 

van het aantal leerlingen. 

RESERVATIE 

Reserveer via 

golfsecretariaat@koksijde.be 
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